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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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 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 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 IGRAH NA SREČO (ZiS-A) 

- hitri postopek - EPA 293 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1611-0193 
Številka: 470-01/2001-1 
Ljubljana, 13.09.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 13.9.2001 določila 
besedilo: 

-PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O IGRAH NA SREČO, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s 
predlogom, da se uvrsti na 8. sejo Državnega zbora Republike 
Slovenije dne 25. septembra 2001. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o igrah na srečo obravnava po hitrem 
postopku, ker gre za izredne potrebe države. 

Eden od razlogov za takojšnjo ureditev igralnih avtomatov 
zunaj igralnic je odločba Ustavnega sodišča RS (U-l-293/00- 
7), ki je ugotovilo, da je podzakonski akt, izdan na podlagi 96. 
člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 35/ 
97, 43/97 in 22/00) v dveh členih v nasprotju z ustavo ter 
določilo trimesečni rok za odpravo obeh spornih členov 
podzakonskega akta (do 29.09.2001). S predlogom zakona 
se tako odpravlja neskladnost podzakonskega akta z ustavo 
in hkrati premešča pravno praznino, ki bi nastala z dnem 
razveljavitve obeh členov. Pravna praznina bi lahko imela za 
posledico, da bi področje ostalo neurejeno in bi povzročilo 
nenadzorovano povečanje števila igralnih avtomatov v 
Republiki Sloveniji, kar bi poslabšalo položaj slovenskih 

igralnic, ki delujejo pod nadzorom. Takšno neurejenost bi s 
kasnejšim sprejemom zakona težje uredili. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah 
na srečo je nujna reakcija na spremembo dejanskih okoliščin. 
Slovensko igralništvo je soočeno s hudo mednarodno 
konkurenco zlasti v sosednjih državah, ki ji je mogoče ustrezno 
parirati le s takojšnjimi investicijami v izgradnjo modernejših 
igralniških kapacitet - zabaviščnih centrov in z ukinitvijo 
relativno neurejenega in težko obvladljivega področja prirejanja 
posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic. 
Namesto prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih 
zunaj igralnic, ki je bilo po dosedanji ureditvi možno že na 
podlagi priglasitve na krajevnem davčnem uradu, zakon 
vpeljuje igralne salone, za katere bo potrebno pridobiti 
koncesijo. Pogoji poslovanja v salonih s koncesijo bodo na ta 
način izenačeni s pogoji, v katerih poslujejo igralnice, s čimer 
bo tudi za to področje uvedena transparentnost poslovanja 
kot tudi učinkovitejši nadzor. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- mag. Darko Tolar, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Pavo Ivankovič, direktor Urada Republike Slovenije za nadzor 

prirejanja iger na srečo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

21. september 2001 



I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Poglavitna osnova za spremembo in dopolnitev Zakona o igrah 
na srečo (Uradni list RS, št. 27/95; v nadaljnjem besedilu: ZIS) je 
dopolnjena Strategija razvoja igralništva v Sloveniji, ki jo je sprejela 
Vlada Republike Slovenije. Vizija strategije je igralniška dejavnost 
kot sestavni del celovite turistične ponudbe Slovenije, ki posluje v 
natančno definiranem pravnem in razvojno usmerjenem 
družbenem okolju. Igralniška dejavnost naj bi bila učinkovito 
upravljana, transparentno vodena in strokovno nadzorovana. 

Posebne igre na srečo v Republiki Sloveniji trenutno prireja pet 
pravnih oseb v desetih igralnicah. Gre za specifičen, vendar 
sestavni del celostne turistične ponudbe v posameznih 
zaokroženih turističnih območjih. 

Prvi sistemski zakon, ki je urejal področje prirejanja iger na srečo 
v Sloveniji, je bil sprejet septembra 1965 in je veljal do leta 1980, 
ko ga je nadomestil nov zakon o igrah na srečo. Za oba zakona 
je bilo predvsem značilno, da so bile posebne igre na srečo 
obravnavane kot popestritev ponudbe turističnega kraja, kjer je 
poslovala igralnica ter da je bilo rezidentom prepovedano 
udeleževati se posebnih iger na srečo oziroma vstopati v igralnice. 
Značilnost obeh zakonov je bila nedorečenost nadzornih 
postopkov, kar je imelo za posledico dejstvo, da se do 1995 leta 
nadzor nad to dejavnostjo ni izvajal v zadostni meri. 

Leta 1995 je bil sprejet zakon o igrah na srečo, ki je trenutno v 
veljavi. Le-ta je natančneje opredelil družbe, ki lahko prirejajo 
klasične in posebne igre na srečo, predvsem pa nadzor nad 
njimi. Ukinjena je bila prepoved obiskovanja in igranja v igralnicah 
za rezidente. Nov zakon je uvedel nadzorni organ, ki opravlja 
nadzor nad prirejanjem iger na srečo, opredelil področje dela 
nadzornega organa in predpisal način izvajanja nadzora. Na podlagi 
tega zakona je bil v letu 1995 ustanovljen Urad Republike Slovenije 
za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: urad). 

Ob uveljavitvi ZIS so bile obstoječe pravne osebe, ki so kot svojo 
dejavnost prirejale igre na srečo, v družbeni lasti, kar je 
predstavljalo dodatno oviro pri izvajanju določb tega zakona. V 
letu 1996 je bil sprejet Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije 
Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96), v letu 1997 pa Zakon o 
lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, 
ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih 
oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo 
(Uradni list RS, št. 40/97; v nadaljevanju: ZLPPOD). Z njunim 
sprejetjem je bila tako odpravljena največja ovira za nadaljnji 
uspešni razvoj področja prirejanja iger na srečo v Republiki 
Sloveniji predvsem na področju posebnih iger na srečo, saj je bil 
do uveljavitve ZLPPOD v veljavi Zakon o začasni prepovedi 
lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo posebne 
igre na srečo (Uradni list RS, št. 35/94), ki je prepovedoval vse 
statusne spremembe, ki predstavljajo kakršnokoli spremembo v 
strukturi osnovnega kapitala, statusni obliki ali lastnini nad 
osnovnimi sredstvi. 

Kljub relativno kratkemu obdobju od uveljavitve ZIS so se kmalu 
pokazale potrebe po nekaterih spremembah in dopolnitvah zaradi 
nejasnih formulacij posameznih določil. Te pomanjkljivosti so se 
zlasti pokazale na področju prirejanja posebnih iger na srečo na 
igralnih avtomatih zunaj igralnic ter na področju nadzora, ki je bil 
zaradi tega pogosto izpostavljen nepotrebnim pritiskom. Obstoječe 
stanje je zato potrebno urediti z natančno pravno formulacijo 
pogojev, na podlagi katerih je mogoče prirejati posebne igre na 
srečo in seveda s temeljitim preverjanjem teh pogojev, to pa bo 
zagotovljeno preko sistema dodeljevanja koncesij, certificiranja 

igralnih naprav, izdaje licenc za delo v igralniški dejavnosti in 
preko obvezne uvedbe on-line nadzornega sistema igralnih 
naprav v igralnicah oziroma igralnih salonih. 

Obstoječa progresivna ureditev obdavčitve s koncesijsko dajatvijo 
ni razvojno naravnana, saj se ob doseganju boljših poslovnih 
rezultatov relativno povečuje tudi višina obdavčitve, zato je eden 
od razlogov za spremembo sistemskega zakona tudi ureditev 
tega področja na način, ki bo vzpodbujeval nadaljnji razvoj 
slovenskega igralništva ter njegovo učinkovito prilagajanje hitro 
spreminjajočim se razmeram na igralniškem trgu. 

Eden pomembnejših razlogov za spremembo ZIS je odprava 
možnosti prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih 
zunaj igralnic, kar predvideva tudi Strategija razvoja igralništva v 
Sloveniji in sicer iz naslednjih razlogov: 

obstoječa ureditev zaradi velike razpršenosti igralnih 
avtomatov po celotnem teritorju Slovenije ne omogoča 
učinkovitega nadzora nad prireditelji; 
otežena je možnost nadzora in ugotavljanja pravilnosti osnove 
za obračun dajatev; 
pogoste kršitve višine vložka in odstotka vračanja vloženega 
denarja v igralni avtomat; 
neevidentiranje igralcev in možnost udeležbe mladoletnih oseb 
v igri; 
obdavčitev napram koncesionarjem je nesorazmerna; 
dobički, ki jih ustvarijo prireditelji, se ne usmerjajo v turistično 
infrastrukturo; 
lastniki oziroma solastniki igralnih avtomatov pri prirediteljih in 
prirediteljev so posredno tudi tuje fizične in pravne osebe. 

Med razloge za takojšnjo ukinitev možnosti prirejanja posebnih 
iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic je mogoče šteti 
tudi odločbo Ustavnega sodišča RS, ki je ugotovilo, da je 
podzakonski akt, izdan na podlagi 96. člena ZIS, v dveh členih v 
nasprotju z ustavo ter določilo trimesečni rok (do 29.09.2001) za 
vzpostavitev ustavnega stanja. S predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami ZIS se bo odpravil neustavni podzakonski akt ter 
hkrati onemogočil nastanek pravne praznine, kar bi lahko imelo 
za posledico nenadzorovano povečanje števila igralnih avtomatov, 
kar bi negativno vplivalo na področje prirejanja posebnih iger na 
srečo v Republiki Sloveniji. 

Tovrstno prirejanje bo po predlogu zakona dovoljeno le na podlagi 
koncesije za igralni salon, pri čemer bodo tudi za omenjeno 
področje veljale določbe zakona, ki se nanašajo na certifikate o 
ustreznosti igralnih naprav, licence za zaposlene ter on-line 
nadzor. Igralni saloni bodo na podlagi dopolnitve Strategije razvoja 
igralništva v Sloveniji imeli od 50 do največ 200 igralnih avtomatov. 

Vsi predhodno navedeni razlogi pomenijo zadostno osnovo za 
spremembo sistemskega zakona, ki bo omogočil, da se bo 
igralniška dejavnost oblikovala celostno, harmonično in sodobno, 
njeni pozitivni finančni učinki pa bodo vplivali na razvoj celotne 
turistične ponudbe tako na regijski kot tudi na državni ravni. 

2. Cilji in načela zakona 

Predlagatelja predloga zakona je vodilo načelo jasnega in kratkega 
formuliranja določil, pomembnih za pregledno in nedvoumno 
ureditev področja prirejanja iger na srečo v Republiki Sloveniji. 

Posebne igre na srečo se bodo lahko prirejale v igralnicah in v 
igralnih salonih, kjer bodo dovoljeni le igralni avtomati. Igralništvo 
naj bi postalo sestavni del celovite turistične ponudbe Slovenije. 
Posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic ne bo 
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mogoče več prirejati, le-te bodo nadomestili igralni saloni. Za razliko 
od igralnic, v katerih bo preko lastniške strukture imela prevladujoč 
vpliv država oziroma pravne osebe s področja javnega sektorja, 
bo v igralnih salonih dovoljena udeležba zasebne lastnine. 

S spremenjenim zakonom bodo doseženi naslednji cilji in načela: 

izvajanje strategije Vlade Republike Slovenije za področje 
prirejanja posebnih iger na srečo; 
prepoved prirejanja iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj 
igralnic in uvedba igralnih salonov, kjer bo na podlagi koncesije 
dovoljeno prirejati posebne igre na srečo zgolj na igralnih 
avtomatih; 
stimulativni sistem obdavčitve s koncesijsko dajatvijo za 
področje posebnih iger na srečo; 
uporaba najmodernejše elektronske tehnologije za prirejanje 
iger na srečo (internet ter druga telekomunikacijska sredstva); 
večja učinkovitost nadzorne funkcije urada (on-line nadzorni 
sistem); 
večji preventivni učinek kazenskih sankcij; 
večja ekonomičnost poslovanja koncesionarjev; 
kredibilnost posebnih iger na srečo v slovenskem prostoru. 

3. Poglavitne rešitve zakona 

Predlagatelj je že ZIS iz leta 1995 pripravil v smislu modernejše 
ureditve igralništva, kar se je nanašalo predvsem na obstoječe 
prireditelje iger na srečo, ki so bili v družbeni lasti, prirejanje iger 
na srečo v zasebnem sektorju pa je ostalo dokaj neurejeno. 
Dopustil je le prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih 
zunaj igralnic in sicer kot dopolnitev gostinske dejavnosti 
gospodarskih družb in zasebnih podjetnikov. Pri formuliranju 
določb za to področje iger na srečo predlagatelj ni izhajal iz 
raziskav in analiz dejanskega stanja in je zato področje uredil 
neustrezno. V praksi je prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih 
avtomatih zunaj igralnic preseglo z zakonom določene okvire in 
je postalo v nekaterih vidikih nelojalna konkurenca urejenim 
igralnicam oziroma prostor za nezakonita dogajanja. Obstoječe 
igralnice poslujejo pod strožjimi pogoji, ki jih država permanentno 
temeljito preverja in nadzira. Nenazadnje je neustrezna zakonska 
ureditev področja dopustila ustavno nesprejemljivo stanje, ki je v 
nasprotju z načelom enakosti, saj gre na tem področju za dve 
kategoriji prirediteljev. Prireditelji, ki so poslovali z večjim številom 
igralnih avtomatov že pred sprejemom zakona o igrah na srečo v 
letu 1995, so v takšnem obsegu lahko nadaljevali še naprej tudi 
po uveljavitvi zakona, medtem pa novi prireditelji lahko poslujejo 
le na treh igralnih avtomatih. Da bi se uredilo stanje na področju 
prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj 
igralnic, je predlagatelj tako kot zahteva Strategija razvoja 
igralništva v Sloveniji s predlogom sprememb in dopolnitev ZIS to 
možnost odpravil in dovolil prirejanje posebnih iger na srečo na 
igralnih avtomatih izključno v igralnih salonih na podlagi koncesije. 

Predlagatelj sprememb in dopolnitev ZIS se je pri pripravi predloga 
zavedal nujnosti konkurenčne sposobnosti slovenskega 
igralništva. Tuja konkurenca je na tem področju vse hujša, zato 
ustrezna obramba pred tujo konkurenco zahteva hitro 
posodabljanje obstoječih igralniških kapacitet in graditev novih 
modernih zmogljivosti. Iz tega razloga predlog zakona prinaša 
primernejšo obdavčitev s koncesijsko dajatvijo, ki bo stimulirala 
razvoj in ekonomsko uspešnost prirejanja posebnih iger na srečo. 

Pomemben element, ki zagotavlja konkurenčno sposobnost 
slovenskega igralništva, je načelo zaupanja igralcev do prirejanja 
Posebnih iger na srečo, ki ga zagotavljajo tehnično brezhibne 
igralne naprave (certifikat o ustreznosti) ter profesionalno in 
moralno obnašanje zaposlenih v tej dejavnosti (licenca). Obe 

lastnosti sta pomembni novosti sprememb zakona tudi v zvezi z 
zagotavljanjem učinkovitega nadzora nad prirejanjem iger na 
srečo. Bistvena novost bodočega nadzora, ki naj bi omogočal 
transparentnost poslovanja in dogajanja v igralnicah in igralnih 
salonih, pa je zahteva, da morajo imeti vse igralnice in igralni 
saloni on-line nadzorni sistem, ki nadzornemu organu omogoča 
oddaljeno spremljanje in analiziranje procesov iger na srečo. 

Predlog sprememb in dopolnitev zakona o igrah na srečo je 
upošteval tudi nezadržni razvoj tehnologije na tem področju. 
Prirejanje iger na srečo postaja preko interneta cenejše in 
pestrejše. Internet igralništvo postopno uvaja vse več igralniško 
najbolj razvitih držav v Evropi. Z namenom, da se igre na srečo 
izvajajo nadzorovano in v mejah, ki ne bi bile v škodo obstoječim 
koncesionarjem, je predlog dovolil prirejanje iger na srečo preko 
interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev le 
gospodarskim družbam, ki imajo koncesijo za prirejanje iger na 
srečo. 

Da bi povečali preventivni pomen kazenskih sankcij, je s 
spremembo zakona predviden dvig denarnih kazni, saj višina 
dosedanjih kazni na storilce prekrškov s področja prirejanja iger 
na srečo ni imela posebnega preventivnega učinka. Prekrški s 
tega področja po svoji vsebini predstavljajo hujše kršitve predpisov 
s področja financ. 

Za nekatere od navedenih poglavitnih rešitev se zaradi zajetja 
vseh vidikov nove ureditve predvidevajo podzakonski akti, ki jih 
predpiše minister, pristojen za finance. Tako se predvideva 
priprava podzakonskega akta za področje certificiranja igralnih 
naprav, podobno pa se zaradi pomembnosti on line sistema 
nadzora v prihodnji ureditvi sistema prirejanja iger na srečo 
predvideva sprejem posebnega podzakonskega predpisa, ki bo 
vseboval podrobnejše predpise o tehničnih in drugih lastnostih 
on-line nadzora, o lastnostih igralnih naprav, ki se vključijo v on- 
line nadzor, o obsegu in načinu vključitve igralnih naprav v on-line 
nadzor ter o obsegu in načinu spremljanja igralnih procesov. Vsi 
ostali predpisi, ki jih uvaja predlog zakona, bodo pripravljeni 
najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. 

4. Primerjalno pravni pregled 

V zvezi s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o igrah na srečo je potrebno poudariti, da je področje prirejanja 
iger na srečo v pristojnosti posamezne države in ni predmet 
harmonizacije v okviru Evropske unije. V tem okviru je podana 
tudi mednarodna primerjava spodaj navedenih vsebin, ki jih 
vsebuje predlog sprememb in dopolnitev zakona o igrah na srečo. 

a) igralni avtomati zunaj igralnic 

Prirejanje iger na srečo na igralnih avtomatih nekatere države 
dovoljujejo le v igralnicah, vse več držav pa tudi zunaj igralnic, 
toda v omejenem obsegu. Z zakonskimi in podzakonskimi 
določbami so te omejitve natančno opredeljene in se praviloma 
nanašajo na določitev obsega poslovanja, omejitev vložka (stave) 
v igro, omejitev najvišjega izplačila, določitev minimalnega odstotka 
vračanja ipd. Omejitve so določene v smislu ločitve pravega 
hazarda, ki se izvaja v igralnicah in zabavnega hazarda, ki se kot 
dodatna ponudba izvaja v okviru gostinske, sejemske in druge 
turistične ponudbe. Igralni avtomati zunaj igralnic v Avstriji ne 
sodijo v monopol iger na srečo, ker je vložek v igro omejen na 5 
ATS, najvišji dobitek pa znaša 200 ATS. Zaradi nezmožnosti 
učinkovitega nadzora nad prirejanjem iger na srečo na igralnih 
avtomatih zunaj igralnic so nekatere države, kot npr. Madžarska, 
Hrvaška, Avstrija (območje Dunaja) ter Nizozemska dovolile 
koncentrirano ponudbo v t.i. igralnih salonih, arkadah, avtomat 
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klubih, ob hkratni vzpostavitvi internega nadzora nad igralci 
(prepoved igranja mladoletnih oseb) in vplačili in izplačili v igro. 
Tak način ponudbe posebnih iger na srečo zunaj igralnic omogoča 
državi, da dejavnost kvalitetno nadzira, saj od prireditelja zahteva 
visok nivo izvajanja in kontrole vseh procesov igre. Posamezne 
države ne dovoljujejo uporabe igralnih avtomatov zunaj igralnic, 
temveč dovoljujejo le avtomate, kjer je rezultat igre pretežno 
odvisen od spretnosti igralca oziroma dovoljujejo le avtomate za 
zabavo, kjer ni možno izplačilo v denarju ali blagu, temveč le v 
bonusu iger ali predmetih skromne vrednosti (npr. Italija, 
Portugalska). Avstrija, Nemčija in Španija navedeno dejavnost 
regulirajo v okviru dežel, ravno tako dovoljenje za opravljanje te 
dejavnosti izdajajo lokalne skupnosti, nadzor pa izvajajo davčni 
inšpektorji ter inšpektorji Gaming Boarda v sodelovanju s policijo. 
V Evropi in v svetu sta v ponudbi igralnih avtomatov znana 
predvsem dva pristopa. Prvi je vezan na omejitev igralnih 
avtomatov (največ 2 oziroma 3), ki so v funkciji popestritve 
gostinske ponudbe, drugi pa na ponudbo iger v igralnih salonih, 
kjer se igre na igralnih avtomatih izvajajo pod kvalitetnim internim 
in tudi državnim nadzorom, kar je edini garant, da bodo odvedene 
realne dajatve in zagotovljena zaščita igralcev. 

b) on-line nadzor 

Vpeljava informacijskega sistema igralnih naprav omogoča 
prirediteljem sprotno spremljanje igranosti in donosnosti 
posameznih naprav in vzpostavitev učinkovite interne kontrole. 
On-line nadzorni sistem omogoča sprotno beleženje in hranjenje 
zabeležk in analizo dogajanja za posamezna obdobja, hkrati pa 
omogoča učinkovito in racionalno kontrolo državnih organov, ki 
preko telekomunikacijskih povezav sprejemajo in obdelujejo 
podatke. Na Nizozemskem takšne vrste nadzor izvaja družba 
Holland Casino, ki preko on-line nadzornega sistema nadzira 
vse igralnice na teritoriju države, Portugalska pa je uvedla 
zakonsko obvezo izdelave on-line nadzornega sistema, s katerim 
upravlja država oziroma inšpekcijski organ. 

c) certifikati igralnih naprav 

Igralne naprave, s katerimi se izvajajo igre na srečo, morajo 
ustrezati najvišji kvaliteti, da zadostijo pogoju naključja v procesu 
iger na srečo in morajo biti skonstruirane tako, da onemogočajo 
nepooblaščene posege. Pred uporabo igralnih naprav njihovo 
skladnost s predpisanimi pogoji ugotavljajo strokovne institucije, 
ki so neodvisne ali v lasti države (npr. na Nizozemskem inštitut 
za meroslovje, na Poljskem tehnična skupina, ki jo avtorizira min- 
ister za finance) oziroma izda dovoljenje za uporabo državni 
nadzorni organ (Švedska, Anglija - Gaming Board, Portugalska - 
Inspeccao Gener de Jogos). V posameznih državah ZDA (Ne- 
vada, New Jersey), Kanadi in predvsem manjših državah Evrope 
igralne naprave certificirajo specializirane organizacije, ki jih 
pooblasti država (npr. Gaming Laboratories International). 

d) licence 

V procesu prirejanja iger na srečo pomembno vlogo predstavljajo 
zaposleni. Od njihovega vedenja in strokovnega znanja je odvisno, 
ali se igre na srečo izvajajo pravilno in na visoki profesionalni 
ravni. Zakonsko imajo predpisane licence za delavce, ki izvajajo 
igre na srečo, Portugalska, Poljska in Velika Britanija, ki podeljuje 
štiri vrste licenc za zaposlene. Na Nizozemskem ustreznost oseb 
ugotavlja družba Holland Casino v povezavi s policijo. V Veliki 
Britaniji licenco podeljuje Gaming Board, na Poljskem tričlanska 
izpitna komisija, ki jo imenuje minister za finance. V okviru EU se 
na Nizozemskem pripravlja program za izobraževanje igralniških 
delavcev, ki bo vključeval večino vsebin, ki jih predpisujejo 
posamezne države in s tem omogočil pridobitev funkcionalne 

izobrazbe delavcem, ki bodo na podlagi licenc delovne naloge s 
področja igralništva lahko opravljali v katerikoli državi EU. 

e) internet 

Prirejanje iger na srečo preko interneta in drugih 
telekomunikacijskih sredstev spreminja uveljavljeni koncept, saj 
igralcu omogoča udeležbo v igri od doma. Možnost prirejanja iger 
na srečo postopno uvaja vse več evropskih držav, saj prinaša 
poleg negativnih tudi veliko pozitivnih učinkov, kot npr. široko in 
pestro ponudbo iger, znižanje stroškov poslovanja in podobno. 
Zakonsko je navedeno področje podrobno regulirala Avstralija. 
Njeno zakonodajo povzemajo skandinavske države, ki so uvedle 
internet klasične igre na srečo (Finska, Švedska) in Avstrija, kjer 
igre na srečo preko interneta ponuja šest registriranih družb. 
Posebne igre na srečo preko interneta ponujajo predvsem otoške 
južnoameriške države (Barbados, Antigua), ki niso ustrezno 
regulirane. Poskusno posebne igre preko interneta uvaja tudi 
družba Holland Casino, ki pripravlja tudi podrobno regulativo. V 
letošnjem letu se spreminja odnos do iger na srečo preko interneta 
tudi v ZDA, ki so internet igre na srečo prepovedale na teritoriju 
celotne ZDA, sedaj pa poskusno uvajajo igre na srečo preko 
interneta v državi Nevada. 

5. Finančne posledice za proračun 

Zaradi spremembe členov, ki urejajo sistem obdavčitve dejavnosti 
prirejanja iger na srečo s koncesijsko dajatvijo, bodo po naši 
oceni v prvem letu po uveljavitvi tega zakona nastale finančne 
posledice za proračun Republike Slovenije v višini 560 mio SIT 
manj prihodkov iz tega naslova v primerjavi z ocenjeno višino 
koncesijske dajatve v letu 2001. Določene finančne posledice se 
bodo pokazale v nižje realiziranem obsegu prihodkov tudi na 
lokalni ravni, kar bo povzročilo dodatne odhodke proračuna 
Republike Slovenije iz naslova dodatne finančne izravnave 
nekaterim lokalnim skupnostim in sicer v višini 450 mio SIT. Pri 
oceni odhodkov proračuna Republike Slovenije je upoštevano 
tudi dejstvo, da predlog zakona odpravlja možnost prirejanja 
posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic oziroma 
dovoljuje tovrstno prirejanje le na podlagi koncesije, ki jo dodeli 
Vlada Republike Slovenije. Družbe, ki bodo pridobile koncesijo za 
igralni salon, bodo tako predvidoma že v letu 2002 pričele plačevati 
koncesijsko dajatev, ki je v višini 48% prihodek proračuna 
Republike Slovenije. 

Po izdelanih finančnih projekcijah za leto 2003 bodo prihodki 
proračuna Republike Slovenije iz naslova koncesijske dajatve v 
tem letu v primerjavi z letom 2001 nižji za 50 mio SIT, za potrebe 
finančne izravnave lokalnim skupnostim pa bo potrebno zagotoviti 
dodatnih 470 mio SIT, saj naj bi lokalne skupnosti od 01.01.2003 
ne pridobivale več prihodkov iz naslova posebne takse na igralne 
avtomate. 

Za celovito obravnavo finančnih posledic za proračun Republike 
Slovenije je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da bo iz naslova 
povečanja investicij zaradi boljše akumulacijske sposobnosti 
družb, ki v Republiki Sloveniji prirejajo posebne igre na srečo, v 
prihodnjem obdobju prišlo do opaznega povečanja prihodkov iz 
igralništva, kar bo seveda posledično vplivalo tudi na višino 
neposrednih in posrednih dajatev iz tega naslova. Tako naj bi po 
izdelanih finančnih projekcijah za obdobje od leta 2002 do 2011 
proračun Republike Slovenije že v letu 2003 iz naslova davka od 
iger na srečo ter koncesijske dajatve skupaj prejel več sredstev 
v primerjavi z letom 2001, v obdobju do leta 2011 pa naj bi omenjeni 
prihodki povprečno naraščali po 10% letni stopnji, medtem ko bi 
v primeru ohranitve obstoječega sistema le-ti letno naraščali po 
stopnji 0,8%. Povečane investicijske aktivnosti družb, ki prirejajo 
posebne igre na srečo, bodo vplivale tudi na povečanje prihodkov 
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iz naslova davka od dobička ter davka na dodano vrednost, 
multiplikativno pa tudi na povečanje dajatev iz dejavnosti, ki so 
tesno povezane z dejavnostjo igralništva. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95; v nadaljnjem 
besedilu; ZIS) se doda nov prvi odstavek 3. člena, ki se glasi: 

..Prirejanje iger na srečo je izključna pravica Republike Slovenije, 
razen če s tem zakonom ni drugače določeno." 

Sedanji 3. člen postane drugi odstavek 3. člena. 

2. člen 

Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi: 

„3.a člen 

Prirejanje iger na srečo preko interneta oziroma drugih 
telekomunikacijskih sredstev je dovoljeno le gospodarskim 
družbam, ki pridobijo koncesijo za trajno prirejanje klasičnih iger 
na srečo ali koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v 
igralnicah. 

Gospodarske družbe iz prvega odstavka tega člena morajo 
informacijski sistem, na katerem prirejajo igre na srečo preko 
interneta, povezati v informacijski sistem nadzornega organa in 
nadzornemu organu zagotoviti bralni dostop do aplikacij podatkov 
in sistemskih zabeležk. 

Podrobnejše predpise o načinu, pogojih, vrsti iger, obsegu 
prirejanja, nadzoru ter o drugih vprašanjih v zvezi s prirejanjem 
iger na srečo preko interneta in drugih telekomunikacijskih 
sredstev izda minister, pristojen za finance." 

3. člen 

Za novim 3.a členom se doda novi 3.b člen, ki se glasi: 

„3.b člen 

Igre na srečo se lahko izvajajo le z igralno napravo, ki je skladna 
s predpisanimi tehničnimi in drugimi zahtevami in če je njena 
skladnost ugotovljena po predpisanem postopku. 

Podrobnejše predpise o tehničnih in drugih zahtevah, ki jim mora 
ustrezati igralna naprava, o postopku ugotavljanja skladnosti s 
predpisanimi zahtevami, o stroških postopka in o drugih vprašanjih 
predpiše minister, pristojen za finance. 

S predpisi iz drugega odstavka tega člena se določijo tudi zahteve, 
ki jih morajo izpolnjevati institucije za izdajanje poročil o preizkusu 
igralne naprave. 

Dovoljenje za uporabo igralne naprave izda nadzorni organ na 
podlagi poročila iz tretjega odstavka tega člena in velja, dokler 

igralna naprava izpolnjuje vse predpisane pogoje." 

4. člen 

V 7. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 

„Nihče ne sme kakorkoli sprejemati vplačila in obljubljati dobitek, 
če to ni v skladu z 2. členom tega zakona. 

Sedanji 7. člen postane drugi odstavek 7. člena. 

5. člen 

V 9. členu se za zaklepajem doda besedilo „z odlokom", beseda 
„ECU" pa se nadomesti z besedo „EVRU". 

6. člen 

V tretjem odstavku 53. člena se beseda „vlada" nadomesti z 
besedami »minister, pristojen za finance". 

7. člen 

57. člen se spremeni tako, da se glasi: 

„Koncesionar ima lahko lastniške naložbe v pravnih osebah, 
katerih dejavnost je s področja gostinstva in pretežni del prihodkov 
ustvarijo iz teh dejavnosti, v drugih pravnih osebah pa le pod 
pogojem, da pridobijo dovoljenje vlade." 

8. člen 

Drugi in tretji odstavek 61. člena se spremenita tako, da se glasita: 

„Člane nadzornega sveta imenujejo sorazmerno deležu delnic 
delničarji koncesionarja v skladu z Zakonom o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št.30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/ 
99, 45/01, 59/01). Koncedent imenuje enega člana nadzornega 
sveta na predlog ministra, pristojnega za finance. 

Član nadzornega sveta, ki ga imenuje koncedent, ima pravico 
veta na sprejem odločitev, ki se nanašajo na lastniške naložbe v 
tujino ter na investicije v opredmetena osnovna sredstva, katerih 
predračunska vrednost presega 10% osnovnega kapitala 
koncesionarja." 

9. člen 

Tretji odstavek 63. člena se črta. 

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek. 

10. člen 

Četrti odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi: 

..Koncesijska dajatev se za vrsto posebnih iger iz 6. točke drugega 
odstavka 53. člena tega zakona obračunava in plačuje po naslednji 
lestvici: 
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mesečna osnova v SIT mesečna koncesijska dajatev 

nad    _do znesek v SIT +% nad  
- 25.000.000 - 5 

25.000.000 -55.000.000 1.250.000 10 25.000.000 
55.000.000 - 100.000.000 4.250.000 15 55.000.000 

100.000.000 11.000.000 20 100.000.000 

Peti odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi: 

„Za vsako ostalo vrsto iger iz drugega odstavka 53. člena tega 
zakona se koncesijska dajatev obračunava in plačuje po stopnji 
5% od osnove." 

11. člen 

V 80. členu se beseda"mizah" nadomesti z besedo ,.napravah". 

12. člen 

Za 80. členom se doda nov 80.a člen, ki se glasi: 

„Koncesionar mora imeti vzpostavljen nadzorni informacijski 
sistem igralnih naprav (v nadaljnjem besedilu: on-line nadzor), ki 
je povezan v informacijski sistem nadzornega organa in 
nadzornemu organu zagotavlja neposredni nadzor. 

On-line nadzor mora verodostojno spremljati, beležiti in shranjevati 
podatke o igranju in dogajanju na posameznih igralnih napravah, 
vključevati blagajniško poslovanje povezano s prirejanjem iger 
na srečo na posameznih igralnih napravah ter spremljati in beležiti 
dogodke povezane z delovanjem on-line nadzora. 

Podrobnejše predpise o tehničnih in drugih lastnostih on-line 
nadzora, o lastnostih igralnih naprav, ki se vključijo v on-line nadzor, 
o obsegu in načinu vključitve igralnih naprav v on-line nadzor ter 
o obsegu in načinu spremljanja igralnih procesov izda minister, 
pristojen za finance." 

13. člen 

Za 85. členom se doda novi 85.a člen, ki se glasi: 

„85.a člen 

Vodje igralnic, krupjeji, vodje iger, osebe, ki opravljajo interni nadzor 
v igralnici ter glavni in pomožni blagajniki, morajo imeti dovoljenje 
za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (v nadaljnjem 
besedilu: licenca), ki ga izda posebna komisija, sestavljena iz 
dveh članov, ki ju imenuje minister, pristojen za finance, in člana 
reprezentativnega sindikata igralniških delavcev Slovenije. 

K vlogi za pridobitev licence mora koncesionar za osebe iz prvega 
odstavka tega člena predložiti dokazila o izpolnjevanju sledečih 
pogojev: 

da ima oseba zahtevano izobrazbo in izpolnjuje druge pogoje, 
katerih minimum vsebin je opredeljen v igralniških standardih, 
na katere se v predpisu sklicuje minister, pristojen za finance; 
da izpolnjuje dodatne zahteve, ki jih za delovno mesto predpiše 
koncesionar; 

da oseba ni bila pravnomočno obsojena na zaporno kazen 
zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo, človekovo 
zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno 
dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir. 

Če oseba iz prvega odstavka tega člena ne izpolnjuje več pogojev 
za pridobitev licence oziroma preneha opravljati delo v dejavnosti 
prirejanja posebnih iger na srečo, za katero je potrebna licenca, 
mora koncesionar obvestiti komisijo iz 1. odstavka tega člena, ki 
licenco odvzame. Komisija o odvzemu licence obvesti nadzorni 
organ." 

14. člen 

Za novim 85.a členom se doda novi 85.b člen, ki se glasi: 

„85. b člen 

Nadzorni organ zaradi izvajanja določil tega zakona vodi posebno 
zbirko podatkov o osebah, ki so pridobile licenco. 

V zbirki iz prvega odstavka tega člena se zbirajo naslednji podatki: 
ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno 
prebivališče, državljanstvo, izobrazba, datum pričetka veljavnosti 
licence in delovno mesto. 

Podatki iz zbirke iz prvega odstavka tega člena se hranijo še eno 
leto od odvzema licence." 

15. člen 

86. člen se spremeni tako, da se glasi: 

„Delavci v igralnici (v nadaljnjem besedilu: delavci), ki imajo 
neposreden stik z izvajanjem igre, se ne smejo udeleževati 
posebnih iger na srečo kot igralci v igralnici oziroma igralnem 
salonu, ki je v lasti ali v upravljanju koncesionarja, pri katerem so 
zaposleni." 

16. člen 

10. točka ..Uporaba igralnih avtomatov zunaj igralnic" v III. poglavju 
se na novo uredi tako, da se glasi: 

„ 10. Prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih 

92. člen 

Ne glede na določbe četrtega odstavka 53. člena in 55. člena tega 
zakona ter 19. in 20. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju 
pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na 
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srečo in o strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost 
prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 40/97) sme 
delniška družba ali družba z omejeno odgovornostjo, ki ima sedež 
na območju Republike Slovenije, v igralnem salonu na podlagi 
koncesije kot svojo dejavnost prirejati posebne igre na srečo iz 6. 
točke drugega odstavka 53. člena tega zakona (v nadaljnjem 
besedilu: koncesionar za igralni salon). 

Koncesionar za igralni salon mora imeti v lasti ali upravljanju objekte 
turistične infrastrukture. Objekti turistične infrastrukture so za 
potrebe tega zakona gostinski obrati, marine in igralnice. 

Igralni salon se mora nahajati izključno v objektih iz prejšnjega 
odstavka, razen v igralnici. 

Koncesionar za igralni salon mora imeti igralne avtomate, s katerimi 
izvaja posebne igre na srečo, v lasti, v najemu pa le od proizvajalca 
igralnih naprav, če pridobi dovoljenje nadzornega organa. 

93. člen 

Delničar ali družbenik pravne osebe, ki ima koncesijo za igralni 
salon, ne sme biti: 

pravna oseba, v kateri tuje fizične ali pravne osebe skupaj 
posedujejo več kot 25% delež ; 
član uprave koncesionarja oziroma vodja igralnice 
koncesionarja. 

Član uprave koncesionarja za igralni salon ter osebe, ki opravljajo 
vodstvene funkcije v igralnem salonu ne smejo biti pravnomočno 
obsojene na zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja zoper 
življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, 
pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in 
mir. 

Potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje mora 
koncesionar za igralni salon priložiti k vlogi iz 67. člena tega zakona. 

94. člen 

Koncesionar za igralni salon mora imeti osnovni kapital v višini 
najmanj 50 milijonov SIT, če ima eno koncesijo. 

Za vsako nadaljnjo koncesijo je potrebnih 50 milijonov SIT 
dodatnega osnovnega kapitala. 

95. člen 

Za zagotavljanje varnega poslovanja in izpolnjevanja obveznosti 
oblikuje koncesionar za igralni salon obvezne varnostne rezerve. 

Koncesionar za igralni salon izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka 
tega člena, če denarna sredstva in kratkoročne finančne naložbe 
skupaj v vsakem trenutku znašajo najmanj 50% vrednosti 
osnovnega kapitala iz prejšnjega člena. 

Varnostne rezerve iz prvega odstavka tega člena lahko 
koncesionar za igralni salon oblikuje postopoma v treh letih od 
podpisa koncesijske pogodbe. 

96. člen 

Ime igralnega salona sme vsebovati besede "casino" oziroma 
"igralnica" samo v povezavi z besedama " igralni salon ". 

97. člen 

V igralnem salonu je lahko nameščenih najmanj 50 in največ 200 
igralnih avtomatov. 

Igralni avtomat mora biti naravnan tako, da igralcem vrača 
povprečno najmanj 90% vloženega denarja. 

V igralnem salonu mora koncesionar za igralni salon na vidnem 
mestu z napisom obvestiti igralce o minimalnem povprečnem 
odstotku vračanja vloženega denarja. 

Če ima igralni avtomat več igralnih mest, se v smislu prvega 
odstavka tega člena šteje vsako igralno mesto za en igralni 
avtomat. 

98. člen 

Osnova za obračun koncesijske dajatve je vrednost prejetih 
vplačil, zmanjšana za izplačane dobitke. 

Osnova za obračun koncesijske dajatve se ugotavlja vsak mesec. 
Mesečni obračun je dokončen. 

V osnovo za obračun koncesijske dajatve se ne všteva vstopnina 
in napitnina. 

Koncesionar za igralni salon obračunava in plačuje koncesijsko 
dajatev po stopnji 20% od osnove. 

Koncesionar za igralni salon mora obračunati in plačati koncesijsko 
dajatev do petega dne v mesecu za pretekli mesec. 

99. člen 

Podrobnejše predpise o načinu opravljanja dejavnosti prirejanja 
posebnih iger na srečo v igralnih salonih, o lokaciji igralnega salona, 
o obveznostih koncesionarjev za igralni salon in o drugih vprašanjih 
v zvezi z opravljanjem te dejavnosti izda minister, pristojen za 
finance. 

100. člen 

Vse določbe tega zakona, ki se nanašajo na koncesionarja, se 
smiselno uporabljajo tudi za koncesionarja za igralni salon, razen 
3.a, 58., 59., 60., 61. in 75. člena." 

Člena 101 in 102 se črtata. 

17. člen 

V prvem odstavku 107. člena se za besedilom „Urad za nadzor 
prirejanja iger na srečo" doda besedilo „(v nadaljnjem besedilu: 
nadzorni organ)". 

V šestem odstavku 107. člena se pred besedo „vlada" doda 
beseda Jahko". 

Za šestim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: 

„Če nadzorni organ pri izvajanju nadzora ugotovi, da se igre na 
srečo prirejajo brez dovoljenja oziroma koncesije, izda odločbo o 
prepovedi prirejanja iger na srečo. Pritožba zoper odločbo ne 
zadrži njene izvršitve. „ 
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18. člen 

Osma alinea prvega odstavka 108. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

vodenje registra koncesionarjev, prirediteljev klasičnih iger, 
igralnic, igralnih salonov in imetnikov licenc," 

V deveti alinei prvega odstavka 108. člena se pika nadomesti z 
vejico in se dodata dve novi alinei, ki se glasita: 

„ - vzpostavitev informacijskega sistema, ki je v neposredni 
povezavi z on-line nadzornimi sistemi igralnih naprav 
koncesionarjev iz 80.a člena in informacijskimi sistemi iz 3.a člena, 

-izvajanje nadzora preko nadzornega informacijskega sistema." 

Na koncu petega odstavka 108. člena se doda nov stavek, ki se 
glasi: 

..Dolžnost varovanja tajnosti podatkov traja tudi po prenehanju 
delovnega razmerja pri nadzornem organu." 

Zadnji stavek šestega odstavka 108. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

„Trajno hrani podatke iz registra koncesionarjev, igralnic, igralnih 
salonov ter prirediteljev klasičnih iger na srečo." 

19. člen 

Za 109. členom se dodata novi 109.a člen in 109.b člen, ki se 
glasita: 

„109. a člen 

Pooblaščena oseba nadzornega organa se izkazuje s službeno 
izkaznico. 

Pooblaščena oseba nadzornega organa ne sme biti delničar, 
družbenik, član uprave ali član nadzornega sveta gospodarske 
družbe, ki prireja igre na srečo. 

Kršitev določb petega odstavka 108. člena in drugega odstavka 
tega člena se šteje za hujšo kršitev delovnih obveznosti, za katero 
se izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja in ugotavlja 
odškodninska odgovornost delavca. 

Pooblaščenim osebam nadzornega organa za ovrednotenje 
posebne odgovornosti ter zaradi omejitev pripadajo dodatki, 
določeni na podlagi predpisov, ki urejajo dodatke delavcev davčne 
uprave. 

109. b člen 

Stroški, ki nastanejo nadzornemu organu med postopkom ali 
zaradi postopka, gredo v breme tistega, na katerega zahtevo se 
je postopek začel, v skladu s tarifo, ki jo določi vlada." 

Stroški postopka, ki se je začel po uradni dolžnosti, gredo v 
breme stranke, če se je postopek končal za stranko neugodno 
ali če se v postopku izkaže, da ga je ta povzročila s svojim 
protipravnim ravnanjem. 

20. člen 

V prvem odstavku 110. člena se besedilo pred prvo točko 
spremeni tako, da se glasi: jL denarno kaznijo najmanj 1.000.000 
tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba - prireditelj oziroma 
koncesionar:" 

' 
Prva točka prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

„1. če brez dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa priredi 
igro na srečo iz 2. člena tega zakona (3. in 3.a člen);" 

Na koncu 15. točke se pika nadomesti s podpičjem ter se dodata 
novi 16. in 17. točka, ki se glasita: 

„16. če prireja igre na srečo preko interneta ali drugih 
telekomunikacijskih sredstev v nasprotju s predpisom iz 3.a člena 
tega zakona; 

17. če izvaja igre na srečo z igralno napravo oziroma 
pripomočkom, za katerega nima dovoljenja za uporabo iz četrtega 
odstavka 3.b člena tega zakona." 

V drugem odstavku se številka „100.000" nadomesti s številko 
„200.000". 

V tretjem odstavku se številka „110.000" nadomesti s številko 
„220.000". 

21. člen 

V prvem odstavku 111. člena se številka „500.000" nadomesti s 
številko „1.000.000". 

Trinajsta točka prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

„13. če dopusti delavcu, ki ima neposreden stik z izvajanjem igre 
v igralnici oziroma v igralnem salonu, da se udeleži posebne igre 
na srečo kot igralec v igralnici oziroma igralnem salonu, ki ga 
upravlja ali je v njegovi lasti (85. in 86. člen);" 

Na koncu 15. točke prvega odstavka se pika nadomesti s 
podpičjem ter dodajo nove 16., 17., 18. in 19. točka, ki se glasijo: 

„16. če nima vzpostavljenega on-line nadzora oziroma če ravna 
v nasprotju s predpisi, ki jih izda minister, pristojen za finance (80. 
a člen); 

17. če osebe iz 85.a člena opravljajo delo v dejavnosti prirejanja 
posebnih iger na srečo brez licence; 

18. če ne obvesti nadzornega organa, da imetnik licence ne 
izpolnjuje več pogojev za pridobitev licence (85.a člen); 

19. če ima lastniške naložbe v nasprotju s 57. členom." 

V drugem odstavku se številka "100.000" nadomesti s številko 
"200.000". 

22. člen 

V prvem odstavku 112. člena se številka "100.000" nadomesti s 
številko "200.000". 

poročevalec, št. 76 10 21. september2001 



Prva točka prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

"1. če ima neposreden stik z izvajanjem igre v igralnici oziroma v 
igralnem salonu in se udeleži posebne igre na srečo kot igralec v 
igralnici oziroma igralnem salonu, ki je v upravljanju ali v lasti 
koncesionarja, pri katerem je zaposlen (86. člen);" 

23. člen 

V prvem odstavku 113. člena se številka "200.000" nadomesti s 
številko "400.000". 

V drugem odstavku se številka "50.000" nadomesti s številko 
"100.000". 

24. člen 

V prvem odstavku 114. člena se številka "500.000" nadomesti s 
številko "1.000.000". V oklepaju se pred besedilom "16." doda 
besedilo "3.," 

V drugem odstavku se številka "100.000" nadomesti s številko 
"200.000". 

V tretjem odstavku se številka "100.000" nadomesti s številko 
"200.000". 

25. člen 

115. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti priredi kakšno igro na srečo iz 2. člena tega zakona 
brez dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa (3. in 3.a 
člen)." 

26. člen 

Člen 116 se črta. 

27. člen 

117. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek koncesionar za igralni salon: 

1. če nima igralne naprave v lasti oziroma nima dovoljenja 
nadzornega organa za najem igralne naprave od proizvajalca 
(92. člen); 

• 2. če je ime igralnega salona v nasprotju s 96. členom tega 
zakona; 

3. če je v igralnem salonu nameščenih manj oziroma več igralnih 
avtomatov kot je določeno v tem zakonu (97. člen); 

4. če igralni avtomat ne vrača povprečno najmanj 90% vloženega 
denarja (97. člen); 

5. če ne obvesti igralcev z napisom na vidnem mestu o 
minimalnem povprečnem odstotku vračanja vloženega 
denarja (97. člena); 

6. če nima vzpostavljenega on-line nadzora igralnih naprav iz 
80.a člena tega zakona oziroma če ravna v nasprotju z določili 
80.a člena tega zakona; 

7. če prireja posebne igre na srečo v nasprotju s predpisom iz 
99. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka. 

Premoženjska korist, ki jo je koncesionar za igralni salon pridobil 
s storitvijo prekrška iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena, 
se odvzame." 

28. člen 

V prvem odstavku 118. člena se številka „500.000" nadomesti s 
številko „1.000.000". 

V prvi in drugi točki prvega odstavka se besedilo v oklepaju 
nadomesti z besedilom „40., 75. in 98. člen „. 

V tretji točki prvega odstavka se za besedilom „59." doda besedilo 
„in 95." 

V drugem odstavku 118. člena se številka „100.000" nadomesti s 
številko „200.000". 

29. člen 

V prvem odstavku 119. člena se številka "500.000" nadomesti s 
številko "1.000.000" 

V drugem odstavku 119. člena se številka "100.000" nadomesti s 
številko "200.000". 

V tretjem odstavku 119. člena se številka "110.000" nadomesti s 
številko "220.000". 

30. člen 

120. člen se spremeni tako, da se glasi: 

„Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti sprejema vplačila za igre na srečo ali 
opravlja druge storitve v zvezi s katerokoli igro na srečo za tuje 
osebe (6. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti kakorkoli sprejema vplačila in obljublja 
dobitek, pa to ni v skladu z 2. členom tega zakona (7. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravile osebe, ki stori prekršek iz prvega in 
drugega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo najmanj 220.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki sprejema vplačila za igre na srečo ali 
opravlja druge storitve v zvezi s katerokoli igro na srečo za tuje 
osebe (6. člen). „ 

31. člen 

V 121. členu se številka „110.000" nadomesti s številko „220.000". 

32. člen 

Za 121. členom se doda nov 121. a člen, ki se glasi: 
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"Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek koncesionar oziroma prireditelj, če ne izvrši odločbe za 
odpravo ugotovljenih nepravilnosti. 

Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka." 

33. člen 

V 122. členu se črta besedilo "116.", za besedo "odvzema" pa se 
doda besedilo "igralnih naprav oziroma". 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Igralne naprave oziroma predmete iz prejšnjega odstavka 
nadzorni organ zapečati ali začasno zaseže." 

34. člen 

Za 122. členom se doda nov 122. a člen, ki se glasi: 

"Postopek za prekršek ni dopusten, če pretečeta dve leti od 
dneva, ko je bil prekršek storjen. 

Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, 
ki meri na pregon storilca. Po vsakem pretr<!janju začne teči 
zastaranje znova, vendar pa postopek o prekršku ni več mogoč, 
ko pretečejo štiri leta od dneva, ko je bil prekršek storjen." 

35. člen 

Členi 123, 124, 126, 127, 129, 131 in 132 se črtajo. 

36. člen 

Prireditelj, ki ob uveljavitvi tega zakona prireja posebne igre na 
srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic, lahko v 
nespremenjenem obsegu, v istih prostorih in pod nespremenjenimi 
pogoji opravlja to dejavnost še eno leto po uveljavitvi tega zakona. 

Vloga za dodelitev koncesije za igralni salon ne zadrži izvršitve 
določbe prvega odstavka tega člena. 

37. člen 

Ne glede na določbo 16. člena tega zakona ima lahko koncesionar 
za igralni salon dve leti od dodelitve koncesije minimalno 30 igralnih 
avtomatov. 

38. člen 

Določbe 3., 12. in 13. člena tega zakona se začnejo uporabljati v 
igralnicah dve leti po uveljavitvi tega zakona. 

39. člen 

Koncesionar mora lastniške naložbe uskladiti z določili iz 7. člena 
tega zakona najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

40. člen 

8. člen tega zakona se začne uporabljati v roku 60 dni po uveljavitvi 
tega zakona. V tem roku je potrebno na novo imenovati nadzorne 
svete in prilagoditi akte koncesionarja. 

41. člen 

10. člen tega zakona se začne uporabljati 01.01.2002. 

42. člen 

Ne glede na 10. člen tega zakona se koncesijska dajatev za 
vrsto posebnih iger iz 6. točke drugega odstavka 53. člena ZIS za 
mesečno osnovo, ki presega 150.000.000 SIT, obračunava in 
plačuje v višini 21.000.000 SIT ter dodatno v odstotku nad 
vrednostjo 150.000.000 SIT, ki v obdobju do 31. 12. 2002 znaša 
25% ter od 01. 01. 2003 do 31. 12. 2003 znaša 23%. 

Ne glede na 16. člen tega zakona družba, ki pridobi koncesijo za 
igralni salon na podlagi določb zakona, ki ureja igre na srečo, 
obračunava in plačuje koncesijsko dajatev v obdobju do 
31.12.2002 po stopnji 17%, v obdobju od 01.01.2003 do31.12.2003 
po stopnji 18% ter v obdobju od 01.01.2004 do 31.12.2004 po 
stopnji 19% od osnove. 

43. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati prvi odstavek 11. 
člena Zakona o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99) 
in 59. člen Zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/ 
98). 

44. člen 

Ne glede na prvo alineo prvega odstavka 20. člena Zakona o 
lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, 
ki prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih 
oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo 
(Uradni list RS, št. 40/97) ima lahko družba, ki ima na dan 
uveljavitve tega zakona koncesijo za prirejanje posebnih iger na 
srečo, več kot 20% navadnih delnic koncesionarja. 

45. člen 

Za koncesionarja za igralni salon se ne uporablja 3. točka prvega 
odstavka 4. člena Zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, 
št. 29/65, 5/68, 7/70, 51/71, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91 in 57/ 
97). 

46. člen 

Dodatek iz 19. člena tega zakona se začne izplačevati naslednji 
mesec po uveljavitvi tega zakona. 

47. člen 

Z iztekom roka iz 36. člena tega zakona ali pridobitvijo koncesije 
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prenehajo veljati Pravilnik o uporabi igralnih avtomatov zunaj 
igralnic (Uradni list RS, št. 97/00 in 27/01), Navodilo o načinu 
izpolnjevanja pogojev za povečanje višine vložka na igralnih 
avtomatih zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 100/00), Uredba o 
višini posebne takse za igralne avtomate (Uradni list RS, št. 35/ 
95) ter Odredba o načinu plačevanja posebne takse za prirejanje 
posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic ter o 
vsebini in obliki posebne nalepke (Uradni list RS, št. 35/95). 

V času od uveljavitve tega zakona do preteka roka iz 36. člena še 
naprej veljajo določbe od 92. do 102. člena, od 115. do 117. člena 
in 122. člen ZIS. 

48. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

1. člen 

Dopolnitev 3. člena ZIS poudarja izključno pravico Republike 
Slovenije do prirejanja iger na srečo. Področje prirejanja iger na 
srečo je za državo namreč zelo pomembno področje, saj se iz 
tega naslova pridobivajo sredstva (davek od iger na srečo, 
koncesijska dajatev), s katerimi se financirajo športne, invalidske 
ter humanitarne organizacije, lokalne skupnosti in proračun. Poleg 
navedenih pozitivnih učinkov iger na srečo proizvajajo tudi 
negativne socialno-ekonomske učinke, kijih je pod okriljem države 
potrebno ustrezno ovrednotiti in omejiti. S podelitvijo koncesije in 
podpisom koncesijske pogodbe država prenaša pravico prirejanja 
iger na srečo na koncesionarja v jasno določenem obsegu in 
vsebini. Država z instrumentom podeljevanja koncesij in dovoljenji 
za občasne igre na srečo določa obseg in vrsto iger na srečo na 
celotnem teritoriju države v smislu, da ponudba iger na srečo ne 
prekorači določene negativne vplive (socialne, etične...) na 
celotnem družbenem kot tudi personalnem nivoju. Igre na srečo 
se torej v državi lahko izvajo le na podlagi natančno določenih 
Pogojev, ki se nanašajo predvsem na transparentnost in nadzor 
vseh procesov prirejanja igre na srečo. Iz navedenega sledi, da 
zakon opredeljuje le tisto kar je dovoljeno, vse drugo kar ni 
zakonsko predpisano pa ne dovoljuje. Čeprav z nižanjem vložka 
v posamezne igre, igre na srečo vse bolj dobivajo karakter zabave 
za množice, je potrebno navedeni segment s strani države še 
vedno omejevati in nadzirati. Podobno logiko je potrebno slediti 
tudi pri izvozno naravnani ponudbi posebnih iger na srečo, kjer 
se iger na srečo udeležujejo predvsem tujci, saj se morajo prihodki 
od iger preliti v razvoj celovite turistične ponudbe na nivoju regije 
in države. 

gospodarskim družbam, ki trajno prirejajo klasične oziroma 
posebne igre na srečo v igralnicah, v okviru obsega in iger, ki so 
določene v koncesijski pogodbi. Igralni saloni te pravice nimajo, 
saj lahko prirejajo le eno vrsto posebnih iger v omejenem obsegu. 
Zakonska omejitev, ki se nanaša na vrsto in obseg iger v igralnem 
salonu, torej preprečuje možnost prirejanja posebnih iger preko 
interneta, saj bi bile s tem kršene določbe zakona, ki se nanašajo 
na uporabo konkretnih igralnih avtomatov, kar pa ne velja za 
koncesionarje, ki prirejajo klasične in posebne igre v igralnicah 
brez navedenih omejitev. Zaradi specifičnosti prirejanja iger na 
srečo preko interneta, bo potrebno s podzakonskimi predpisi 
podrobno omejiti obseg in določiti pogoje, pod katerimi se te igre 
lahko izvajajo. 

3. člen 

Z novim 3.b ZIS členom se uvaja certificiranje igralnih naprav. V 
Republiki Sloveniji so trenutno v uporabi igralne naprave (igralne 
mize, igralni avtomati, žrebalne naprave...) zelo različne kvalitete 
in karakteristik. Z namenom, da se pred uporabo vsake igralne 
naprave preveri njihova skladnost ter s tem zadosti pogoju, da so 
vsi dogodki v procesu izvajanja iger na srečo resnično rezultat 
naključja, minister, pristojen za finance, predpiše tehnične in druge 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati igralna naprava. Skladnost s 
predpisanimi pogoji ugotavljajo strokovne inštitucije, ki jih prav 
tako določi minister, pristojen za finance, dovoljenje pred uporabo 
igralne naprave pa izda nadzorni organ, ki kot strokovni organ 
izvaja nadzor nad celotnim področjem prirejanja iger na srečo v 
Republiki Sloveniji. 

2. člen 

Novi 3.a člen ZIS sledi možnostim ponudbe in izvedbe iger na 
srečo, ki jih omogoča uporaba najmodernejše elektronske 
tehnologije. Prirejanje iger na srečo preko interneta omogoča 
Ponudbo iger na srečo igralcu na dom, kar v osnovi spreminja 
dosedanji uveljavljeni koncept. Možnost prirejanja iger na srečo 
preko interneta uvaja vse več evropskih držav, saj kljub nekaterim 
nevarnostim prinaša tudi veliko pozitivnih učinkov, npr. znižanje 
stroškov prirejanja, pestro izbiro ipd.. Z namenom, da se igre na 
srečo izvajajo nadzorovano in v mejah, ki ne bi bile v škodo 
obstoječim koncesionarjem, se dovoljuje prirejanje iger na srečo 
preko interneta oziroma drugih telekomunikacijski sredstev le 

4. člen 

Na podlagi dopolnitve 7. člena ZIS lahko sprejema vplačila in 
obljublja nagrado le oseba, ki je pridobila dovoljenje ali koncesijo, 
vendar pod pogojem, da je to v skladu z 2. členom zakona o igrah 
na srečo. Za igre na srečo ni mogoče šteti nagradnih razpisov v 
reklamne namene, saj udeleženci sodelujejo brez vplačila. 

5. člen 

Sprememba 9. člena ZIS pomeni uskladitev z veljavno okrajšavo 
za evropsko valuto. 
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6. člen 

S predlagano spremembo 53. člena ZIS bi prenesli pooblastila za 
odločanje o uvrstitvi novih iger v eno od vrst posebnih iger na 
srečo na ministra, pristojnega za finance, s čimer bi skrajšali čas 
odločanja pri tovrstnih postopkih. 

7. člen 

Koncesionar bo lahko imel lastniške naložbe v pravne osebe s 
področja gostinstva (H/55), za ostale lastniške naložbe bo moral 
pridobiti dovoljenje vlade. Hkrati bo v primeru, da ima registriranih 
več dejavnosti, iz dejavnosti s področja gostinstva moral dosegati 
pretežni del letnih prihodkov. 

8. člen 

Po veljavni ureditvi imenuje Vlada Republike Slovenije predstavnika 
v nadzorni svet koncesionarja, če Republika Slovenija ni delničar 
koncesionarja. S predlagano dopolnitvijo omenjene določbe 
imenuje Vlada RS na predlog ministra za finance predstavnika 
Republike Slovenije v nadzornem svetu in sicer ne glede na to, ali 
ima delež v koncesionarju ali ne. Predstavnik Republike Slovenije 
ima po novi ureditvi večjo vlogo v smislu učinkovitejšega nadziranja 
poslovanja delniške družbe. Dosedanja ureditev se je namreč v 
praksi pokazala kot pomanjkljiva oziroma zaradi možnosti 
preglasovanja nezadostna. Zakonska rešitev je deloma povzeta 
po ureditvi v nekaterih igralniško razvitih evropskih državah, kjer 
ima država velike pristojnosti glede nadzora nad poslovanjem 
družbe, ki lahko prireja posebne igre na srečo. 

9. člen 

Vlada Republike Slovenije lahko posamezni delniški družbi, ki 
izpolnjuje pogoje, določene z zakonom o igrah na srečo, dodeli 
več koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo. Omejevanje ni 
vep vezano na gospodarsko družbo, temveč se odraža pri 
odločanju vlade o dodeljevanju koncesij na teritoriju Republike 
Slovenije. 

10. člen 

Dosedanja lestvica za obračun koncesijske dajatve iz igralnih 
avtomatov ter ameriške rulete se nadomesti z novo, nekoliko 
modificirano lestvico, ki bo veljala le za igralne avtomate, medtem 
ko bo koncesionar za igre na igralnih mizah plačeval koncesijsko 
dajatev v višini 5% od osnove. Sprememba bo dejansko v celoti 
uveljavljena z letom 2004, dotedaj pa bo s prehodno določbo za 
igralne avtomate uveljavljen tudi razred nad 150 mio SIT, pri čemer 
bo stopnja za obračun koncesijske dajatve postopoma padala od 
25% na 20%. 

11. člen 

Nadzor, ki ga mora organizirati koncesionar se razširja na vse 
igralne naprave. 

12. člen 

Obvladovanje in vpeljava informacijskega sistema igralnih naprav 
(on-line sistem) omogoča koncesionarjem ne le učinkovito 
izvajanje internega nadzora, temveč zanje še mnogo bolj 
pomembno sprotno spremljanje igranosti in donosnosti 
posameznih naprav in iger ter s tem možnost hitrega in 
učinkovitega prilagajanja tržišču in spremembam v navadah 

gostov. Informacijski sistem igralnih naprav je zato v prvi vrsti 
namenjen sprotnemu spremljanju igranosti in realizacije iger in 
igralnih naprav ter nadziranju procesa. S primerno razdelitvijo 
pooblastil za dostope do posameznih delov informacijskega 
sistema, postane informacijski sistem tudi temelj nadzornega 
sistema, ne le internega, temveč tudi zunanjega, npr. s strani 
državnega organa, pooblaščenega za nadzor prirejanja iger na 
na srečo. Informacijski sistem igralnih naprav omogoča podrobno 
beleženje in hranjenje zabeležk ter učinkovito analizo dogajanja 
tudi za daljše obdobje nazaj, kar je pomembno tako s strani 
prirejanja iger na srečo kot tudi z nadzornega stališča. Podobne 
sisteme vpeljujejo tudi druge evropske države, pri nekaterih pa 
tak sistem že leta deluje (Portugalska, Nizozemska). Izkoriščanje 
tehnoloških možnosti prispeva k učinkovitejšemu nadzoru, k 
urejenim razmeram na področju igralništva in nenazadnje tudi 
povečuje zaupanje gostov-igralcev. l/se to vpliva pozitivno na 
igralniško industrijo v Sloveniji. Obstoj informacijskega sistema 
igralnih naprav zahteva celovito obvladovanje sprememb tako 
informacijskega sistema, kot tudi igralnih naprav in postopkov. 
Koncesionar v igralnici in igralnem salonu mora na svoje stroške 
vzpostaviti lasten nadzorni informacijski sistem igralnih naprav 
(on-line nadzor) in zagotoviti povezavo z informacijskim sistemom 
nadzornega organa, ki ga financira država. Raznolikost igralnih 
naprav, nove igre, novi njim prilagojeni postopki, nove tehnologije, 
zahtevajo skrbno planirano in usklajeno vpeljavo, regulirano na 
način, ki ga je mogoče hitro in enostavno pnlagoditi novim trendom 
in razmeram. V tem smislu bo potrebno podrobnosti, vezane na 
tehnologijo, opredeliti v podzakonskih aktih. 

13. člen 

V večini igralniško najbolj razvitih držav je že uvedena obveznost 
pridobitve licence za zaposlene v igralništvu in sicer na podlagi 
preverjanja strokovnega znanja posameznika in njegovih moralnih 
kvalitet. Z novim 85.a členom se v Republiki Sloveniji uvaja licenca 
le za tiste delavce, ki vodijo igralnico, izvajajo igre na srečo, 
interen nadzor in izplačujejo dobitke. Pogoj za pridobitev licence 
je izpolnjevanje izobrazbenih in drugih pogojev, ki jih za delovno 
mesto predpiše na podlagi igralniških standardov minister pristojen 
za finance in koncesionar ter predložitev potrdila, da oseba ni bila 
pravnomočno obsojena za določena kazniva dejanja. 

14. člen 

S predlaganim besedilom novega 85.b člena ZIS se zagotavlja 
izvajanje določil Zakona o igrah na srečo ter določb Zakona o 
varstvu osebnih podatkov, ki med ostalim določa, da se osebni 
podatki lahko obdelujejo le, če je njihova obdelava določena z 
zakonom. 

15. člen 

S spremembo 86. člena ZIS se omejuje odliv sredstev v tujino, saj 
delavci, ki imajo neposreden stik z izvajajanjem iger na srečo, 
pogosto obiskujejo najbližje igralnice sosednjih držav. Predlagano 
določilo tem delavcem dovoljuje udeležbo pri igrah na srečo le pri 
tistih koncesionarjih, s katerimi nimajo sklenjene pogodbe o 
zaposlitvi oziroma za katere neposredno ne izvajajo igre na srečo. 

16. člen 

Celotno poglavje, ki ureja uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic 
obstoječega sistemskega zakona, se v skladu s sprejeto 
strategijo razvoja igralništva v Sloveniji črta. Prirejanje posebnih 
iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic tako ne bo več 
dovoljeno oziroma se namesto tega uvaja možnost prirejanja 
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posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih v igralnih salonih, za 
kar je potrebno pridobiti koncesijo. 

Z določili do sedaj veljavnega sistemskega zakona in ZLPPOD 
(Uradni list RS, št. 40/97) je bila dana možnost dodelitve koncesije 
za prirejanje posebnih iger na srečo le delniškim družbam z 
natančno določeno strukturo kapitala. S spremembo 92. člen ZIS 
je uveljavljena zahteva vladne strategije, da so lahko koncesionarji 
igralnih salonov gospodarske družbe, ki imajo v lasti ali upravljanju 
objekte turistične infrastrukture, v katerih se mora nahajati igralni 
salon. Določilo člena, ki se nanaša na lastništvo objekta in 
lastništvo igralnih avtomatov je garant, da bo izbran koncesionar, 
ki bo posloval dolgoročno z lastnimi osnovnimi sredstvi in v okviru 
popestritve turistične ponudbe v skladu s strategijo razvoja 
igralništva. Izjemoma se dovoljuje le kratkotrajen najem igralnih 
avtomatov, ki se nanaša na testiranje avtomata v igralnem salonu 
z namenom preverjanja, če je glede na strukturo gostov 
ekonomična kasnejša namestitev igralnega avtomata v igralni 
salon. 

Delničar ali družbenik pravne osebe, ki ima koncesijo za igralni 
salon, ne sme biti pravna oseba, v kateri tuje fizične ali pravne 
osebe skupaj posedujejo več kot 25% delež. Prepoved se nanaša 
tudi na člane uprave koncesionarja (za igralnico) ter vodje igralnic 
koncesionarjev. 

Z uvedbo koncesije za igralne salone se področje prirejanja 
posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih približuje ureditvi, ki 
velja za igralnice, zato 94. člen tudi za igralne salone določa 
minimalni osnovni kapital. 

Za zagotavljanje varnega poslovanja in izpolnjevanja obveznosti 
oblikuje koncesionar za igralni salon obvezne varnostne rezerve. 
Zaradi natančnejšega definiranje pojma varnostnih rezerv je v 
drugem odstavku 95. člena zakona o igrah na srečo določeno, 
da vrednost varnostnih rezerv obsegajo denarna sredstva ter 
kratkoročne finančne naložbe kot jih opredeljujejo slovenski 
računovodski standardi. Vrednost omenjenih postavk mora v 
vsakem trenutku znašati minimalno 50% osnovnega kapitala za 
koncesionarje za igralni salon. 

Določilo 96. člena ZIS, da sme ime igralnega salona vsebovati 
besede "casino" oziroma "igralnica" samo v povezavi z besedama 
"igralni salon", je namenjeno razlikovanju in preprečevanju zmot, 
da gre za igralnico. V igralnicah se lahko prirejajo vse z zakonom 
o igrah na srečo dovoljene posebne igre na srečo, v igralnih 
salonih pa izključno samo igre na igralnih avtomatih. 

V okviru koncesije za igralni salon bo moral imeti koncesionar v 
skladu s spremenjenim 97. členom ZIS najmanj 50 in največ 200 
igralnih avtomatov, ki bodo morali biti naravnani tako, da bodo 
igralcem vračali povprečno najmanj 90% vloženega denarja. 
Prireditelj bo lahko imel v igralnem salonu nameščene tudi igralne 
avtomate, kjer lahko hkrati sodeluje več igralcev. Vsako igralno 
mesto se bo štelo za en igralni avtomat (npr. elektronska ruleta). 

V 98. členu je opredeljena obveznost obračunavanja in plačevanja 
koncesijske dajatve za koncesionarja za igralni salon. Koncesijska 
dajatev znaša 20% osnove, pri tem so s prehodnimi določbami 
tega zakona v prehodnem obdobju do leta 2005 uvedene nižje 
stopnje za obračun. V primerjavi z obdavčitvijo realizacije iz igralnih 
avtomatov koncesionarjev je za koncesionarje za igralni salon 
predvidena enona stopnja obdavčitve, ki ni odvisna od dosežene 
realizacije, kar se utemeljuje z razlikami v samem sistemu ureditve. 
Skupna višina obdavčitve s koncesijsko dajatvijo za koncesionarje 
je določena na podlagi celovite študije obdavčitve, ki upošteva 
vse vidike poslovanja, torej tudi visoke stroške prirejanja posebnih 
iger na srečo na igralnih mizah, saj le-to v primerjavi z igralnimi 
avtomati zahteva več zaposlenih. Poleg omenjenega so 

pomembne tudi razlike v lastniški strukturi, kjer gre pri 
koncesionarjih za igralni salon za zasebno lastništvo v celoti, pri 
koncesionarjih pa država ohranja svoj vpliv na odločanje preko 
delničarjev ter preko člana nadzornega sveta koncesionarja. 

Smiselno uporabo je spremenjeni zakon o igrah na srečo v 100. 
členu uvedel iz racionalnih razlogov, saj ni potrebe po formulaciji 
novih predpisov. V obeh primerih (igralnice in igralni saloni) gre za 
koncesionarje, ki se sicer v nekaterih zahtevah ločijo (status, 
minimalni kapital), način prirejanja iger na srečo pa je obema 
enak (npr. licence za zaposlene in certifikati za igralne naprave). 

Koncesionar za igralni salon bo moral smiselno uporabljati in izvajati 
člene dosedanjega sistemskega zakona, če ni to s tem zakonom 
določeno drugače. Poleg tega bo njegovo ravnanje podrejeno tudi 
podzakonskemu predpisu ministra, pristojnega za finance, ki ga 
lahko izda po uveljavitvi spremembe. 

17. člen 

Spremembe 107. člena ZIS so izraz zahteve po večji učinkovitosti 
nadzorne funkcije nadzornega organa, saj med drugim določajo, 
da nadzorni organ izda odločbo o prepovedi opravljanja iger na 
srečo, če pri izvajanju nadzora ugotovi, da se igre na srečo 
prirejajo brez dovoljenja oziroma koncesije. 

18. člen 

Dopolnitev 108. člena ZIS je med naloge nadzornega organa 
vključila še dve novi nalogi povezani z on-line nadzorom, ki ga 
uvaja spremenjeni zakon. 

19. člen 

Z navedenimi dopolnitvami se pooblaščenim osebam nadzornega 
organa prepoveduje lastništvo in članstvo v upravah ali nadzornih 
svetih gospodarskih družb, ki prirejajo igre na srečo. Prav tako 
predlagana dopolnitev sankcionira kršitev petega odstavka 108. 
člena zakona o igrah na srečo, poleg tega pa je v tem členu 
dodatno opredeljeno, da so pooblaščene osebe nadzornega 
organa dolžne varovati podatke tudi po prenehanju delovnega 
razmerja pri nadzornem organu. Četrti odstavek novega 109.a 
člena za pooblaščene osebe nadzornega organa predvideva 
dodatek za ovrednotenje posebne odgovornosti zaradi omejitev, 
ki izhajajo iz dela in sicer na način, kot je to urejeno za delavce 
davčne uprave z Zakonom o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/ 
96). Delo pooblaščenih oseb obeh organov je povsem primerljivo, 
pri čemer pa je potrebno izpostaviti, da nadzor na področju 
prirejanja iger na srečo poteka predvsem v poznih nočnih in 
zgodnjih jutranjih urah ter vikendih, pri čemer so pooblaščene 
osebe nadzornega organa pogosto deležne različnih pritiskov, 
groženj ter fizičnih napadov, kar je potrebno dodatno ovrednotiti 
in izenačiti s službami, ki so takšne pogoje že ovrednotile v obliki 
dodatka, ki ga določi vlada. Pri tem je potrebno poudariti, da gre 
za približno 15 pooblaščenih oseb nadzornega organa. 

20. - 34. člen 

Kazenske določbe v členih od 110. do 122. so v celoti prilagojene 
spremembam posameznih členov tega zakona. Z dopolnitvijo 
122. člena je omogočeno pooblaščenim osebam nadzornega 
organa zaseči predmete v primerih, ko jih lahko sodnik za prekrške 
vzame na podlagi varstvenega ukrepa. S tem se onemogoči, da 
storilec prekrškov uniči predmeti, ki so lahko dokaz ali pa jih 
uporabi za storitev novega prekrška. 
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V novem 122. a členu so določeni novi daljši zastaralni roki, kol jih 
dopušča zakon o prekrških. Gre za to, da je v praksi zaradi 
prekratkih rokov zastaralo precej prekrškovnih zadev. 

36. člen 

V roku enega leta od uveljavitve tega zakona bodo morali vsi 
obstoječi prireditelji posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih 
zunaj igralnic pridobiti koncesijo na podlagi tega zakona ali prenehati 
z dejavnostjo. 

37. člen 

Ker ima večina prirediteljev posebnih iger na srečo na igralnih 
avtomatih v uporabi manj kot 50 igralnih avtomatov, jim določba 
tega člena omogoča čas, da izpolnijo pogoj iz 97. člena zakona in 
lahko že pred tem pridobijo koncesijo za igralni salon. 

38. člen 

Z določilom tega člena je igralnicam omogočen zadosten čas, da 
preidejo na poslovanje z igralnimi napravami, ki morajo biti 
usklajene s predpisanimi tehničnimi in drugimi zahtevami, da 
pridobijo za svoje kadre potrebna dovoljenja za delo v igralnici in 
vzpostavijo on-line nadzorni sistem. 

42. člen 

Do popolne uveljavitve spremembe sistema obdavčitve bodo 
koncesionarji obračunavali in plačevali koncesijsko dajatev za 
igralne avtomate po progresivni lestvici z dodatnim razredom 
nad 150 mio SIT mesečne realizacije ter s padajočo stopnjo za 
obračun razlike. 

Koncesionarji za igralni salon bodo v prehodnem obdobju do leta 
2004 plačevali koncesijsko dajatev po stopnji od 17% do 19% od 
osnove. 

43. člen 

Razveljavitev lestvice iz 11. člena Zakona o davku od iger na 
srečo je potrebna zaradi nove sistemske ureditve obdavčitve s 
koncesijsko dajatvijo. 

44. člen 

S spremembo, ki jo prinaša ta člen, se družbam, ki imajo koncesijo 
za prirejanje posebnih iger na srečo, omogoči pridobivanje 
navadnih imenskih delnic (ob soglasju Vlade Republike Slovenije) 
drugih koncesionarjev. 

45. člen 

Do uveljavitve tega zakona so bili prireditelji posebnih iger na 
srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic obremenjeni tudi z 
lokalnimi taksami. Po uvedbi koncesije za igralne salone oziroma 
plačevanja koncesijskih dajatev pa bodo lokalne skupnosti 
nadomestile izpad prihodkov iz dela koncesijske dajatve, ki jim 
gre na podlagi 74. člena ZIS. 

46. člen 

Ta določba ima naravo prehodne določbe, ki določa trimesečni 
rok za določitev višine dodatka iz 109. a člena zakona o igrah na 
srečo. 

47. člen 

Ta določba ima naravo prehodne določbe, ker ureja prenehanje 
veljave podzakonskih predpisov, ki so bili sprejeti na podalgi ZIS 
in hkrati podaljšuje veljavo nekaterih členov ZIS za prireditelje 
posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic, saj je 
omenjenim prirediteljem dan enoletni rok za ukinitev dejavnosti. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

3. člen 

Igre na srečo se lahko prirejajo le na podlagi dovoljenja oziroma 
koncesije pristojnega organa. 

7. člen 

Organiziranje iger oziroma dejavnosti, pri katerih udeleženci 
vplačujejo določene denarne zneske udeležencem, ki so se pred 
njimi vključili v igro oziroma dejavnost in pričakujejo plačilo 
določenih denarnih zneskov od udeležencev, ki naj bi se za njimi 
vključili v takšno igro oziroma dejavnost (denarne verige in 
podobno), je prepovedano. 

9. člen 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) spremeni 
tolarske zneske, določene v tem zakonu, če se spremeni 
razmerje tolarja proti ECU po tečaju Banke Slovenije za več kot 
10%. 

53. člen 

Posebne igre na srečo po tem zakonu so igre, ki jih igrajo igralci 
proti igralnici ali drug proti drugemu na posebnih igralnih mizah s 
kroglicami, kockami, kartami, na igralnih panojih ali na igralnih 
avtomatih ter stave in druge podobne igre v skladu z 
mednarodnimi standardi (v nadaljnjem besedilu: posebne igre na 
srečo). 

Vrste posebnih iger na srečo so: 
1. igre, ki jih igralci igrajo drug proti drugemu (chemin de fer, 

poker); 
2. igre s kroglico (francoska ruleta, ameriška ruleta, boulle); 
3. igre z igralnimi kartami, ki se igrajo proti igralnici (black jack, 

punto banco, mini punto, carribean poker, 30/40, red dog); 
4. igre s kockami (craps, tai sai); 
5. igre na igralnih panojih (bingo, keno, big wheele, toto); 
6. igre na igralnih avtomatih; 
7. stave. 
O uvrstitvi novih iger v eno od vrst iz prejšnjega odstavka odloča 
vlada. 

Posebne igre na srečo se smejo prirejati le v igralnicah. 

57. člen 

Koncesionar ne sme imeti lastniških naložb v drugih pravnih 
osebah. 

61. člen 

Koncesionar mora imeti nadzorni svet. 

Člane nadzornega sveta imenujejo sorazmerno deležu delnic 
delničarji koncesionarja. 

Če Republika Slovenija ni delničar koncesionarja, imenuje vlada 
enega člana nadzornega sveta. 

63. člen 

O dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo odloča 
vlada, koncesijsko pogodbo z delniško družbo iz 55. člena tega 
zakona (v nadaljnjem besedilu: delniška družba) pa sklene minis- 
ter, pristojen za finance. 

Vlada mora o vlogi za dodelitev koncesije odločiti najkasneje v 
šestih mesecih. 

Vlada lahko dodeli posamezni delniški družbi največ tri koncesije 
za prirejanje posebnih iger na srečo. 

Minister, pristojen za finance, mora koncesijsko pogodbo skleniti 
v 45 dneh po dodelitvi koncesije. 

75. člen 

Osnova za obračun koncesijske dajatve je vrednost prejetih 
vplačil za udeležbo pri posamezni vrsti iger, zmanjšana za 
izplačane dobitke za posamezno vrsto iger ter prihodek od iger, 
ki jih igrajo igralci drug proti drugemu. 

Osnova za obračun koncesijske dajatve se ugotavlja vsak mesec, 
ločeno za vsako vrsto posebnih iger na srečo. Mesečni obračun 
je dokončen. 

V osnovo za obračun koncesijske dajatve se ne všteva vstopnina 
in napitnina. 

Koncesijska dajatev se za vrsto posebnih iger iz 2. točke, razen 
francoske rulete, ter iz 6. točke drugega odstavka 53. člena tega 
zakona obračunava in plačuje po naslednji lestvici: 

mesečna osnova mesečna koncesijska dajatev 
nad do znesek + % nad 

5.000.000 
10,000.000 
25,000.000 
50,000.000 

5,000.000 
10,000.000 
25,000.000 
50,000.000 

125,000.000 

250.000 
750.000 

3.000.000 
8.000.000 

5 
10 
15 
20 
25 

5,000.000 
10,000.000 
25,000.000 
50.000.000 

125,000.000 - 250,000.000 26.750.000 30 125,000.000 
250,000.000 - 64.250.000 35 250,000.000 

I 
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Za vsako ostalo vrsto iger iz drugega odstavka 53. člena tega 
zakona in za francosko ruleto se koncesijska dajatev obračunava 
in plačuje po enotni stopnji 10% od osnove. 

Koncesionar mora obračunati in plačati koncesijsko dajatev do 
petega dne v mesecu za pretekli mesec. 

80. člen 

Koncesionar mora organizirati ustrezen nadzor nad prirejanjem 
iger na srečo na igralnih mizah in nadzor nad obračunom blagajn 
in trezorja. 

86. člen 

Delavci v igralnici (v nadaljnjem besedilu: delavci), ki imajo 
neposreden stik z izvajanjem igre, se ne smejo udeleževati 
posebnih iger na srečo kot igralci v igralnicah na območju 
Republike Slovenije. 

92. člen 

Ne glede na določbe 3. člena, četrtega odstavka 53. člena in 55. 
člena tega zakona lahko pravna oseba ali podjetnik (v nadaljnjem 
besedilu: prireditelj), ki je registriran za opravljanje gostinske 
dejavnosti, prireja posebne igre na srečo na igralnih avtomatih z 
omejenim najvišjim vložkom tudi zunaj igralnic. 

Posebne igre na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic prireditelj 
lahko prireja v posebej za to namenjenem prostoru v okviru 
objekta, v katerem opravlja svojo dejavnost. 

93. člen 

V prostorih za prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih 
avtomatih zunaj igralnice smejo biti samo igralni avtomati, določeni 
s tem zakonom. 

Poleg igralnih avtomatov iz 54. člena tega zakona se šteje za 
igralni avtomat tudi naprava s programom, ki omogoča poleg igre 
za zabavo tudi posebne igre na srečo. 

94. člen 

Igralni avtomat mora biti naravnan tako, da igralcem vrača 
povprečno najmanj 90% vloženega denarja. 

V igralnem prostoru z igralnimi avtomati mora prireditelj na vidnem 
mestu z napisom obvestiti igralce o minimalnem povprečnem 
odstotku vračanja vloženega denarja. 

95. člen 

Iger na igralnih avtomatih se ne smejo udeležiti osebe, ki so 
mlajše od 18 let. 

Prireditelj mora zagotoviti nadzor nad starostjo oseb iz prejšnjega 
odstavka, ki se udeležujejo iger na igralnih avtomatih. 

96. člen 

Podrobnejše predpise o tehničnih in drugih standardih, ki jim morajo 
ustrezati igralni avtomati in prostori prirediteljev, o najmanjšem in 
največjem številu igralnih avtomatov, ki morajo oziroma smejo biti 
nameščeni v posebej za to namenjenih prostorih, o načinu 

opravljanja takšne dejavnosti, o kontroli nad takšno dejavnostjo, 
o višini najvišjega vložka, o obveznostih prirediteljev in o drugih 
vprašanjih v zvezi z opravljanjem te dejavnosti izda minister, 
pristojen za finance. 

97. člen 

Prireditelj mora vsak igralni avtomat pred pričetkom uporabe 
prijaviti pristojnemu davčnemu organu na območju, kjer se 
uporablja. 

Nadzor nad prirejanjem posebnih iger na srečo na igralnih 
avtomatih zunaj igralnice opravlja davčni organ iz prejšnjega 
odstavka. 

Če davčni organ pri opravljanju nadzora ugotovi, da se igre na 
srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnice prirejajo v nasprotju z 
določbami tega zakona, zapečati ali začasno zaseže igralne 
avtomate ter takoj poda predlog za postopek o prekršku. 

98. člen 

Prireditelj plačuje za uporabo vsakega igralnega avtomata posebno 
takso mesečno v višini, ki jo določi vlada. 

99. člen 

Posebna taksa se plačuje mesečno vnaprej, najpozneje do 
zadnjega dne v mesecu za prihodnji mesec, in sicer ne glede na 
število dni uporabe igralnega avtomata v mesecu. 

100. člen 

Posebna taksa se plačuje pri davčnem organu iz 97. člena tega 
zakona. 

Za plačilo posebne takse prejme prireditelj posebno nalepko za 
vsak igralni avtomat. Posebna nalepka mora biti nalepljena oziroma 
pritrjena na vidnem mestu na vsakem igralnem avtomatu, ki je v 
igralnem prostoru. 

101. člen 

Podrobnejši način plačevanja posebne takse ter vsebino in obliko 
posebne nalepke predpiše minister, pristojen za finance. 

102. člen 

Prihodki od posebne takse pripadajo občini, kjer se uporablja 
igralni avtomat. 

107. člen 

Nadzor nad prirejanjem iger na srečo opravlja Urad za nadzor 
prirejanja iger na srečo, ki se ustanovi kot organ v sestavi 
ministrstva, pristojnega za finance. 

Nadzorni organ preverja in analizira podatke za sklenitev 
koncesijskih pogodb oziroma za izdajo dovoljenj, nadzira in 
analizira izvajanje tega zakona in drugih predpisov, izdanih na 
njegovi podlagi, nadzira opravljanje dejavnosti, izdaja odločbe, 
daje predloge za uvedbo postopkov pred pristojnimi organi, 
spremlja, zbira in analizira podatke, ki jih prejema od prireditelja 
oziroma koncesionarja v skladu z določbami tega zakona ter 
opravlja druge upravne in z njimi povezane strokovne naloge. 
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Nadzorni organ pri opravljanju nalog nadzora postopa po zakonu, 
ki ureja splošni upravni postopek, če s tem ali drugim zakonom ni 
drugače določeno. 

Če nadzorni organ pri izvajanju nadzora ugotovi, da se igre na 
srečo prirejajo v nasprotju s tem zakonom, sprejetimi pravili ali 
internimi predpisi, izda odločbo za odpravo ugotovljenih 
nepravilnosti. 

V odločbi iz prejšnjega odstavka se določijo roki, v katerih mora 
prireditelj oziroma koncesionar odpraviti ugotovljene nepravilnosti. 
Rok ne sme biti krajši kot deset dni in ne daljši kot 30 dni od 
dokončnosti odločbe. 

Če prireditelj oziroma koncesionar ne izvrši odločbe ali če nadzorni 
organ pri ponovnem pregledu ugotovi, da se kljub izdani odločbi 
iste napake ponavljajo, vlada odvzame koncesijo oziroma 
dovoljenje. 

108. člen 

Naloge nadzornega organa so: 
obravnavanje in analiziranje planov in finančnih načrtov ter 
poročil o delu koncesionarja oziroma prireditelja, 
nadziranje računovodskih izkazov in revidiranih poslovnih 

poročil, 
nadziranje lastniške strukture, organiziranosti, internih aktov 
in poslovanja koncesionarja oziroma prireditelja, 
nadziranje izvajanja koncesijske pogodbe oziroma pogojev 
iz dovoljenja prireditelja, 
izvajanje neposrednega nadzora pri opravljanju vseh 
procesov, ki so neposredno ali posredno vezani s prirejanjem 
iger na srečo, 
poročanje vladi o poslovanju koncesionarja oziroma 
prireditelja, 
organiziranje izdelave igralniških standardov, 

- vodenje registra koncesionarjev, prirediteljev klasičnih iger, 
igralnic, vodij igralnic, krupjejev, vodij iger, oseb, ki opravljajo 
interni nadzor v igralnici ter glavnih in pomožnih blagajnikov, 

- sodelovanje z uradom, pristojnim za preprečevanje pranja 
denarja. 

Če nadzorni organ na podlagi podatkov in ugotovitev oceni, da so 
pri opravljanju dejavnosti podani razlogi za sum kaznivega dejanja, 
obvesti o tem pristojne organe. 

Za izvajanje nadzora po tem zakonu ima nadzorni organ pravico 
zahtevati sodelovanje drugih državnih organov, specializiranih 
organizacij, zavodov ali posameznikov, kadar to ni v nasprotju z 
interesi postopka. 

Nadzorni organ najmanj enkrat letno o svojem delu poroča vladi. 

Nadzorni organ sme podatke, ki jih je pridobil po tem zakonu, 
uporabljati samo za namene, določene s tem zakonom. Vsaka 
oseba, ki sodeluje oziroma je sodelovala pri opravljanju nadzora 
po tem zakonu, je zavezana vse v tem procesu pridobljene 
podatke, informacije in dejstva obravnavati kot poslovno 
skrivnost. 

Po poteku treh let nadzorni organ podatke iz prejšnjega odstavka 
arhivira. Po treh letih od arhiviranja podatke uniči. Trajno hrani 
podatke iz registra koncesionarjev in igralnic ter prirediteljev 
klasičnih iger na srečo. 

110. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba - prireditelj iger na srečo: 

1. če brez dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa 
priredi igro na srečo (16., 30. in 55. člen); 

2. če se izkupiček od prodanih srečk ne deponira pri banki v 
višini, ki zagotavlja izplačilo dobitkov ali če s tem zneskom 
razpolaga brez dovoljenja nadzornega organa (drugi 
odstavek 17. člena); 

3. če spremeni pravila iger na srečo, ko je že začel prodajati 
srečke (23. člen) ali če brez dovoljenja pri.stojnega organa 
spremeni kraj oziroma odloži dan žrebanja dobitkov (prvi 
odstavek 25. člena); 

4. če odpove prireditev igre brez soglasja nadzornega organa 
ali če ne vrne prejetega denarja (četrti odstavek 25. člena); 

5. če dobitke ne žreba pred komisijo, ki jo potrdi nadzorni organ 
(prvi odstavek 24. člena); 

6. če pred začetkom žrebanja dobitkov ne ugotovi števila 
prodanih srečk ter če neprodanih srečk ne zapečati ali uniči 
pred komisijo (drugi odstavek 24. člena); 

7. če žrebanje dobitkov ni javno ali če zapisnika o poteku 
žrebanja ne pošlje nadzornemu organu (prvi in tretji odstavek 
26. člena); 

8. če zapisnika o ugotovitvah iz prvega odstavka 28. člena ne 
pošlje nadzornemu organu (drugi odstavek 28. člena); 

9. če ne predloži nadzornemu organu obračuna prihodkov in 
odhodkov ter porabo čistega dobička (29. člen); 

10. če skupna vrednost dobitkov pri klasičnih igrah na srečo ne 
znaša najmanj 40% od vrednosti prodanih srečk pri drugih 
igrah na srečo (50. člen); 

11. če ne izplača dobitkov v roku, določenem v pravilih iger na 
srečo (prvi odstavek 51. člena); 

12. če dobitki, ki niso bili izplačani ali dvignjeni v roku iz 51. člena 
ne pripadejo za namene, za katere je bila igra prirejena ali se 
ne prenesejo v naslednje žrebanje (52. člen); 

13. če nadzornemu organu ne pošilja redno vseh predpisanih 
podatkov (četrti odstavek 76. člena); 

14. če ne vodi dnevne evidence stanja in sprememb stanja 
domače in tuje gotovine, drugih plačilnih sredstev ter žetonov 
v blagajni in trezorju (106. člen); 

15. če pooblaščeni osebi pristojnega organa pri opravljanju 
nadzora ne omogoči pregleda poslovne dokumentacije, 
poslovnih prostorov in naprav za prirejanje iger na srečo, 
avdio video trattov ali drugih zahtevanih podatkov ali ji kako 
drugače onemogoči izvajanje nadzora (drugi in tretji odstavek 
109. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe - prireditelja iger na srečo, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo najmanj 110.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek vsak član uprave koncesionarja, ki ne zagotovi pošiljanja 
podatkov iz četrtega odstavka 76. člena (peti odstavek 76. člena). 

111. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba - koncesionar: 
1. če prireja posebne igre na srečo, ki niso navedene v 

koncesijski pogodbi ali če jih prireja v večjem obsegu (70. 
člen), 

2. če v igralnici nista organizirana avdio video nadzor in 
recepcijska služba, tako da je zagotovljen nadzor nad 
osebami, ki prihajajo v igralnico (drugi odstavek 78. člena); 

3. če ne vodi posebne evidence o igralcih, če ta ne vsebuje 
osnovnih podatkov za identifikacijo ali če vanjo ne vpiše 
vsakega igralca (tretji odstavek 78. člena); 

4. če sporoči podatke iz evidence drugim osebam v nasprotju z 
zakonom (četrti odstavek 78. člena); 

5. če gostom v igralnici niso na razpolago pravila iger (drugi 
odstavek 79. člena); 
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6. če ne zagotovi strokovnega usposabljanja zaposlenih (tretji 
odstavek 79. člena); 

7. če ne predpiše podrobnega načina izvajanja nadzora z avdio 
video napravami ali drugimi sodobnimi tehničnimi sredstvi 
(četrti odstavek 79. člena); 

8. če ne zagotovi vodenja posebne evidence o ugotovljenih 
nepravilnostih na igralnih napravah in pripomočkih ter pri 
izvajanju in poteku igre (peti odstavek 79. člena) ali če ne 
zagotovi vodenja mape ločeno za vsako igralno napravo (šesti 
odstavek 79. člena); 

9. če ne organizira nadzora nad prirejanjem iger na srečo na 
igralnih napravah in nadzora nad obračunom blagajn in trezorja 
(80. člen); 

10. če sprejema vplačila in izplačuje dobitke v drugi valuti, kot je 
določeno (81. člen); 

11. če opravlja posojilno dejavnost (82. člen); 
12. če dovoli obisk v igralnici osebam, ki še niso stare 18 let (83. 

člen); 
13. če dopusti delavcu, ki dela v igralnici, da se kot igralec udeleži 

posebne igre na srečo na območju Republike Slovenije (85. 
člen); 

14. če dopusti, da delavec, ki vodi posamezno posebno igro na 
srečo ali nadzoruje igro, od igralcev sprejme napitnino, darilo, 
posojilo ali drugo ugodnost zase ali za koga drugega (85. 
člen); 

15. če dovoli, da delavec finančno pomaga igralcem (85. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe - koncesionarja, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka. 

Premoženjska korist, ki jo je pravna oseba pridobila s storitvijo 
prekrška pod 1. točko prvega odstavka tega člena, se odvzame. 

112. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek delavec, ki je zaposlen v igralnici: 
1. če se kot igralec udeleži posebne igre na srečo v igralnici na 

območju Republike Slovenije (86. člen); 
2. če kot poslovno tajnost ne varuje podatkov o igralcih, do 

katerih je prišel pri opravljanju svojih nalog (87. člen); 
3. če od igralcev sprejme napitnino, darilo, posojilo ali drugo 

ugodnost zase ali za koga drugega (88. člen); 
4. če finančno pomaga igralcem (89. člen). 

113. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba - prireditelj iger na srečo: 
1. če prodaja srečke dalj kot 60 dni (14. člen); 
2. če pravil iger na srečo ne objavi na krajevno običajen način 

ali če udeležencem pri igrah ne predloži pravil iger na vpogled 
povsod, kjer se prodajajo srečke (tretji odstavek 22. člena); 

3. če spremembe kraja žrebanja ali odložitve dneva žrebanja ne 
objavi na enak način, kot je bilo objavljeno obvestilo o prireditvi 
igre na srečo (drugi odstavek 25. člena); 

4. če sporočila o izidu žrebanja dobitkov ne objavi najpozneje v 
sedmih dneh od dneva žrebanja dobitkov (27. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe - prireditelja iger na srečo, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

114. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki prodaja srečke za igro na srečo, za 
katere ni bilo izdano dovoljenje oziroma koncesija po določbah 
tega zakona (16. in 30. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki prodaja srečke za igre na srečo, za 
katere ni bilo izdano dovoljenje oziroma koncesija po določbah 
tega zakona (12. člen). 

115. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti priredi kakšno igro na srečo (16., 30. in 55. člen) ali 
prireja posebne igre na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic, 
ne da bi plačal posebno takso (98. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 110.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki priredi kakšno igro na srečo (16., 30. in 
55. člen) ali prireja posebne igre na srečo zunaj igralnic (prvi 
odstavek 92. člena). 

116. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki prireja posebne igre 
na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic: 

1. če dovoli udeležbo pri posebnih igrah na srečo na igralnih 
avtomatih osebam, ki še niso stare 18 let (95. člen); 

2. če prireja posebne igre na srečo na igralnih avtomatih v 
nasprotju s predpisom iz 96. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

117. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki prireja posebne igre 
na srečo na igralnih avtomatih izven igralnice: 
1. če igralni avtomat ne vrača povprečno najmanj 90% vloženega 

denarja (94. člen); 
2. če pred pričetkom uporabe ne prijavi igralnega avtomata 

pristojnemu davčnemu organu na območju, kjer se igralni 
avtomat uporablja (97. člen); 

3. če uporablja igralni avtomat, ki ni opremljen s predpisano 
nalepko (drugi odstavek 100. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka. 
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Premoženjska korist, ki sta jo pravna oseba ali posameznik, ki 
prireja posebne igre na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic, 
pridobila s storitvijo prekrška iz 1. točke prvega odstavka tega 
člena, se odvzame. 

118. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba: 
1. če osnove za koncesijsko dajatev ne ugotovi na predpisan 

način (drugi odstavek 40. člena in 75. člen); 
2. če ne vplača ali ne vplača pravočasno koncesijske dajatve 

(tretji odstavek 40. člena in 75. člen); 
3. če ne oblikuje obvezne varnostne rezerve (59. člen) ali če 

delnice prenaša v nasprotju z določbami tega zakona (56. 
člen); 

4. če v svojih evidencah ne zagotovi podatkov, na podlagi katerih 
obračunava koncesijsko dajatev (prvi odstavek 77. člena); 

5. če ne sestavi ali če sestavi nepopolno mesečni obračun 
koncesijske dajatve in ga ne predloži pristojnemu davčnemu 
organu (tretji odstavek 40. člena, drugi in tretji odstavek 77. 
člena); 

6. če ne predloži dokončnega obračuna in dokazila o vplačilu 
razlike v predpisanem roku (41. člena); 

7. če ne predloži letnih računovodskih izkazov v pregled 
revizijski gospodarski družbi ali če ne predloži revidiranega 
poslovnega poročila nadzornemu organu ali če k poročilu ne 
predloži seznama lastnikov in njihovih deležev (105. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka. 

119. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti organizira denarno verigo (7. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

Z denarno kaznijo najmanj 110.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki organizira denarno verigo (7. člen). 

120. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti sprejema vplačila za igre na srečo ali 
opravlja druge storitve v zvezi s katerokoli igro na srečo za tuje 
osebe (6. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

Z denarno kaznijo najmanj 110.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki sprejema vplačila za igre na srečo ali 
opravlja druge storitve v zvezi s katerokoli igro na srečo za tuje 
osebe (6. člen). 

121. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 110.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki priredi igro na srečo iz 2. člena tega 
zakona brez dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa (3. 
člen). 

122. člen 

Za prekrške iz 1. točke prvega odstavka 110. člena, 1. točke 
prvega odstavka 111. člena ter 114., 115., 116., 117. in 119.člena 
tega zakona se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep 
odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za 
prekršek. 

123. člen 

Loterija Slovenije nadaljuje z dejavnostjo prirejanja iger na srečo 
do odločitve vlade o dodelitvi koncesije za trajno prirejanje klasičnih 
iger na srečo po tem zakonu. 

124. člen 

Loterija Slovenije mora svoje poslovanje, akte in organizacijo 
uskladiti z določbami tega zakona v šestih mesecih po sklenitvi 
koncesijske pogodbe. 

Loterijski svet pri Loteriji Slovenije nadaljuje z delom po določbah 
zakona o igrah na srečo (Uradni list SRS, št. 32/80 in 29/86) in po 
dosedanjih splošnih aktih do konstituiranja fondacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij in do konstituiranja fondacije 
za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. 

126. člen 

Fondacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
in fondacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 
iz 47. in 48. člena tega zakona se konstituirata v šestih mesecih 
po sprejetju zakona, ki ureja fondacije. 

Nerealizirana razporejena sredstva Loterije Slovenije po letnem 
planu Loterijskega sveta za financiranje invalidskih, humanitarnih 
in športnih organizacij, se prenesejo na fondaciji po stanju na dan 
njunega konstituiranja. 

127. člen 

Do sprejetja zakona, ki ureja fondacije se invalidske in 
humanitarne ter športne organizacije v Republiki Sloveniji 
financirajo tako kot doslej. 

129. člen 

Do ustanovitve Urada za nadzor prirejanja iger na srečo opravlja 
naloge nadzornega organa ministrstvo, pristojno za finance. 

131. člen 

Do uveljavitve predpisov o novi organiziranosti davčnega organa 
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opravlja naloge davčnega organa po tem zakonu iz 97. in 100. 
člena Republiška uprava za javne prihodke, naloge davčnega 
organa iz 40., 41. in 77. člena pa Agencija Republike Slovenije za 
plačilni promet, nadziranje in informiranje. 

Do uveljavitve predpisov o davčnem postopku se glede postopka 
davčnega nadziranja, pravnih sredstev in obnove postopka 
uporabljajo določbe predpisov zakona o Agenciji Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, če gre za 
pravne osebe, in določbe predpisov o davkih fizičnih oseb, če 
gre za zasebnike in fizične osebe. 

132. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati zakon o igrah 
na srečo (Uradni list SRS, št. 32/80 in 29/86), zakon o začasni 
ureditvi izdajanja dovoljenj za prirejanje posebnih iger na srečo 
ter za razširitev ali preselitev dejavnosti oziroma dela dejavnosti 
prirejanja posebnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 66/93) in 
zakon o začasni ureditvi prirejanja posebnih iger na srečo na 
igralnih avtomatih zunaj igralnic in o plačevanju takse na igralne 
avtomate (Uradni list RS, št. 47/93). 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo - 
skrajšani postopek EVA 2001-1611-0193 

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

Na vsebino predloga zakona se ne nanašajo določbe Evropskega 
sporazuma o pridružitvi oziroma je urejanje omenjenega področja 
izključeno iz njegovih določb (Priloga IXb). 

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

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

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

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

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

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

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

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: / 

Stanko Štrajn 
VODJA PRAVNE SLUŽBE 

Anton Rop 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

TAJNIH PODATKIH (ZTP) 

- tretja obravnava - EPA 1075 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1998-1711-0021 
Številka: 031-04/99-2 
Ljubljana, 13.09.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 13.9.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O TAJNIH PODATKIH - EU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 7. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 28.6.2001 in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaja Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o tajnih podatkih - tretja obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve, 
- dr. Andrej Anžič, namestnik generalnega direktorja policije 

Republike Slovenije, 
- Marjan Antončič, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za notranje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. POGLAVJE 

) 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem zakonom se določajo skupne osnove enotnega sistema 
določanja, varovanja in dostopa do tajnih podatkov z delovnega 
Področja državnih organov Republike Slovenije, ki se nanašajo 
na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in 
varnostno dejavnost države, ter prenehanja tajnosti takšnih 
Podatkov. 

Po tem zakonu morajo ravnati državni organi, organi lokalnih 
skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter drugi organi, gospodarske 
družbe in organizacije, ki pri izvajanju zakonsko določenih nalog 
Pridobijo ali razpolagajo s podatki iz prejšnjega odstavka (v 
nadaljnjem besedilu: organi), ter posamezniki v teh organih. 
po tem zakonu morajo ravnati tudi dobavitelji, izvajalci gradenj ali 
izvajalci storitev (v nadaljnjem besedilu: organizacije), ki se jim 
Podatki iz prvega odstavka tega člena posredujejo zaradi izvršitve 
naročil organa. 

Vsak, ki mu je bil zaupan tajen podatek, ali ki se je seznanil z 
vsebino tajnega podatka, je odgovoren za njegovo varovanje in 
ohranitev njegove tajnosti. 

2. člen 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji 
pomen: 

1. tajen podatek je dejstvo ali sredstvo z delovnega področja 
organa, ki se nanaša na javno varnost, obrambo, zunanje 
zadeve ali obveščevalno In varnostno dejavnost države, ki 
ga je treba zaradi razlogov, določenih v tem zakonu, zavarovati 
pred nepoklicanimi osebami, in ki je v skladu s tem zakonom 
določeno in označeno za tajno; 

2. tajen podatek tuje države je podatek, ki ga je Republiki Sloveniji 
oziroma njenim organom posredovala tuja država oziroma 
njen organ ali mednarodna organizacija oziroma njen organ v 
pričakovanju, da bo ostal tajen, ter podatek, ki je rezultat 
sodelovanja Republike Slovenije oziroma njenih organov s 
tujo državo ali mednarodno organizacijo oziroma njihovimi 
organi, in za katerega se dogovori, da mora ostati tajen; 

3. dokument je vsak napisan, narisan, natisnjen, razmnožen, 
posnet, fotografiran, magneten, optičen ali kakšen drugačen 
zapis tajnega podatka; 
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4. medij je vsako sredstvo, ki vsebuje tajne podatke, 
5. določanje tajnih podatkov je dejanje ali postopek, s katerim 

se podatek v skladu s tem zakonom oceni za tajnega in se 
mu določi stopnja in rok tajnosti; 

6. prenehanje tajnosti podatka je zakonita sprememba tajnega 
podatka v podatek, ki je dostopen v skladu s splošnimi predpisi, 
ki urejajo poslovanje organa; 

7. dostop je seznanitev osebe s tajnim podatkom ali možnost 
osebe pridobiti tajen podatek na podlagi dovoljenja za dostop 
do tajnih podatkov; 

8. varnostno preverjanje osebe je poizvedba, ki jo pred izdajo 
dovoljenja za dostop do tajnih podatkov opravi pristojni or- 
gan, in katere namen je zbrati podatke o morebitnih varnostnih 
zadržkih; 

9. varnostni zadržki so ugotovitve varnostnega preverjanja, iz 
katerih izhaja, da obstajajo dvomi o zanesljivosti in lojalnosti 
osebe, ki naj bi dobila dovoljenje za dostop do tajnih podatkov; 

10. ogrožanje vitalnih interesov države je ogrožanje njene ustavne 
ureditve, neodvisnosti, ozemeljske celovitosti in obrambne 
sposobnosti. 

3. člen 

V zvezi z opravljanjem svoje funkcije lahko do tajnih podatkov 
brez dovoljenja za dostop do tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: 
dovoljenje) dostopa: 

predsednik republike; 
predsednik vlade; 
poslanec; 
državni svetnik; 
župan in občinski svetnik; 
minister in predstojnik vladne službe, ki je neposredno 
odgovoren predsedniku vlade; 
varuh človekovih pravic in njegov namestnik; 
guverner, namestnik in vice guverner centralne banke; 
član računskega sodišča; 
sodnik; 
generalni državni tožilec in 
generalni državni pravobranilec. 

Vse osebe, ki opravljajo funkcijo ali delajo v organu, imajo dostop 
do tajnih podatkov stopnje INTERNO. 

Osebe iz prejšnjega odstavka dobijo dovoljenji z začetkom 
funkcije oziroma opravljanja dela in podpisom izjave, da so 
seznanjene s tem zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo varovanje 
tajnih podatkov, in da 'se zavezujejo s tajnimi podatki ravnati v 
skladu s temi predpisi. 

4. člen 

Dostop do tajnih podatkov brez dovoljenja ima pri opravljanju 
svoje funkcije nadzora Komisija Državnega zbora Republike 
Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb. 

5. člen 

Po določbah tega zakona se lahko določi za tajnega podatek, ki je 
tako pomemben, da bi z njegovim razkritjem nepoklicani osebi 
nastale ali bi očitno lahko nastale škodljive posledice za varnost 
države ali za njene politične ali gospodarske koristi, in se nanaša 
na: 

1. javno varnost; 
2. obrambo; 
3. zunanje zadeve; 

4. obveščevalno in varnostno dejavnost državnih organov 
Republike Slovenije; 

5. sisteme, naprave, projekte in načrte, pomembne za javno 
varnost, obrambo, zunanje zadeve ter obveščevalno in 
varnostno dejavnost državnih organov Republike Slovenije; 

6. znanstvene, raziskovalne, tehnološke, gospodarske in 
finančne zadeve, pomembne za javno varnost, obrambo, 
zunanje zadeve ter obveščevalno in varnostno dejavnost 
državnih organov Republike Slovenije. 

6. člen 

Podatek, ki mu je bila tajnost določena zato, da bi se prikrilo 
storjeno kaznivo dejanje, prekoračitev ali zloraba pooblastil, ali 
prikrilo kakšno drugo nezakonito dejanje ali ravnanje, ni tajen. 

7. člen 

Dostop do tajnih podatkov je omejen in je mogoč na način in ob 
pogojih, določenih s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi ter na način in ob pogojih, določenimi z drugimi zakoni ali 
mednarodnimi pogodbami, ki jih je sklenila Republika Slovenija. 

8. člen 

Osebe, ki opravljajo funkcijo ali delajo v organih, so dolžne varovati 
tajne podatke ne glede na to, kako so zanje zvedele. 

Dolžnost varovanja tajnih podatkov ne preneha, ko osebi iz 
prejšnjega odstavka preneha funkcija ali delo v organu. 

9. člen 

Varovanje in dostop do tajnih podatkov tuje države ali mednarodne 
organizacije se izvaja v skladu s tem zakonom ali predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi, oziroma v skladu z mednarodno pogodbo, ki 
jo je s tujo državo ali mednarodno organizacijo sklenila Republika 
Slovenija. 

II. POGLAVJE 

DOLOČANJE TAJNIH PODATKOV 

10. člen 

Podatek določi za tajnega, ob pogojih in na način, določen s tem 
zakonom, pooblaščena oseba. 

Pooblaščene osebe so: 

1. predstojnik organa; 
2. izvoljeni ali imenovani funkcionarji organa, ki so za določanje 

in posredovanje tajnih podatkov pooblaščeni z zakonom 
oziroma s predpisom, izdanim na podlagi zakona, ali jih je za 
to pisno pooblastil predstojnik in 

3. osebe, zaposlene v organu, ki jih je za to pisno pooblastil 
predstojnik tega organa. 

Pooblaščene osebe iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka pooblastila 
ne morejo prenašati na tretje osebe. 
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Stopnjo "STROGO TAJNO" lahko določijo samo predsednik 
republike, predsednik državnega zbora, predsednik vlade, ministri 
in predstojniki organov v sestavi ministrstev, določeni vojaški 
poveljniki, predstojniki vladnih služb, ki so neposredno odgovorni 
predsedniku vlade, oziroma osebe, ki jih nadomeščajo. 

Minister, pristojen za obrambo, določi vojaške poveljnike iz 
prejšnjega odstavka. 

Način in postopek določanja tajnih podatkov v gospodarskih 
družbah, zavodih in organizacijah, ki podatke iz prvega odstavka 
1. člena tega zakona pridobijo ali z njimi razpolagajo pri izvajanju 
zakonsko določenih nalog, predpiše minister, pristojen za obrambo, 
v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve. 

Vsak tunkcionar, delavec oziroma druga oseba, ki opravlja funkcijo 
ali dela v organu, je dolžna v okviru svojih delovnih nalog oziroma 
pristojnosti presojati varnostni pomen podatkov in predlagati 
pooblaščenim osebam določitev teh podatkov za tajne, če meni, 
da je to potrebno. 

11. člen 

Pooblaščena oseba določi stopnjo tajnosti podatka ob njegovem 
nastanku oziroma ob začetku izvajanja naloge organa, katere 
rezultat bo tajen podatek. 

Pri določanju stopnje tajnosti mora pooblaščena oseba oceniti 
možne škodljive posledice za varnost države ali za njene politične 
ali gospodarske koristi, če bi bil podatek razkrit nepoklicani osebi. 
Na podlagi te ocene se podatku določi stopnja tajnosti, nato pa se 
ga označi z oznakami, predpisanimi s tem zakonom. 

Ocena, na podlagi katere se podatku določi stopnja tajnosti, mora 
biti v pisni obliki. 

12. člen 

Pooblaščena oseba določi za tajen tudi podatek, ki je nastal z 
združevanjem ali povezovanjem podatkov, ki sami po sebi sicer 
niso tajni, če tako združeni ali povezani pomenijo podatek oziroma 
dokument, ki ga je treba zavarovati iz razlogov, določenih s tem 
zakonom. 

Kadar samo manjši del dokumenta vsebuje tajne podatke, je treba 
takšen del dokumenta izločiti in ga kot posebno, z oznakami 
tajnosti označeno prilogo, priložiti dokumentu. 

13. člen 

Tajni podatki iz 5. člena tega zakona imajo glede na možne 
škodljive posledice za varnost države ali za njene politične ali 
gospodarske koristi, ki utegnejo nastati, če bi bili razkriti nepoklicani 
osebi, eno od naslednjih stopenj tajnosti: 

1. »STROGO TAJNO«, ki se določi za tajne podatke, katerih 
razkritje nepoklicani osebi bi ogrozilo vitalne interese 
Republike Slovenije ali jim nepopravljivo škodovalo; 

2. »TAJNO«, ki se določi za tajne podatke, katerih razkritje 
nepoklicani osebi bi lahko hudo škodovalo varnosti ali 
interesom Republike Slovenije; 

3. »ZAUPNO«, ki se določi za tajne podatke, katerih razkritje 
nepoklicani osebi bi lahko škodovalo varnosti ali interesom 
Republike Slovenije; 

4. »INTERNO«, ki se določi za tajne podatke, katerih razkritje 
nepoklicani osebi bi lahko škodovalo delovanju ali izvajanju 
nalog organa. 

V organih se smejo za določanje stopenj tajnosti podatkov 
uporabljati samo stopnje, določene v prejšnjem odstavku. 

14. člen 

Pooblaščena oseba mora pri določanju tajnosti podatka določiti 
najnižjo stopnjo tajnosti, ki še zagotavlja varovanje podatka, 
potrebno za varstvo interesov ali varnosti države. 

Dokumentu, ki je sestavljen iz podatkov, ki so že bili določeni za 
tajne, se mora določiti najmanj taka stopnja in rok tajnosti, kot jo 
ima uporabljen podatek najvišje stopnje oziroma najdaljšega roka 
tajnosti. 

15. člen 

Pooblaščena oseba mora tajnost podatka preklicati, ko ni več 
pogojev, ki so za takšen status podatka določeni s tem zakonom. 

Obrazložitev preklica tajnosti podatka mora biti pisna. 

Preklic tajnosti podatka lahko zahteva oseba, ki ji je bila zahteva, 
da dobi tajni podatek, zavrnjena. 
O zahtevi iz prejšnjega odstavka odloča predstojnik organa. 

16. člen 

Stopnjo tajnosti lahko spremeni pooblaščena oseba, ki je stopnjo 
določila. 

Pooblaščena oseba spremeni stopnjo tajnosti podatka, ko se 
spremenijo pogoji, ki so za uporabo posamezne stopnje določeni 
s tem zakonom. 

17. člen 

Vsak tajni podatek oziroma vsak dokument, ki vsebuje tajne 
podatke, mora biti označen; 

s stopnjo tajnosti; 
- z načinom prenehanja tajnosti; 

s podatki o pooblaščeni osebi; 
- ' s podatki o organu, če to že sicer ni razvidno. 

Oznake iz prejšnjega odstavka se uporabijo na način, ki ustreza 
vrsti in lastnostim medija. 

Podatek oziroma dokument se mora obravnavati kot tajen, tudi 
če je označen le s stopnjo tajnosti. 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) 
podrobneje predpiše načine in oblike označevanja tajnosti 
podatkov oziroma dokumentov. 

18. člen 

Tajnost podatka preneha: 

- na določen datum; 
z nastopom določenega dogodka; 
s potekom določenega časa; 

- s preklicem tajnosti. 

Kadar zaradi narave stvari ali vsebine podatka ni mogoče dolo6ti 
načina prenehanja iz prejšnjega odstavka, tajnost preneha s 
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potekom časa, ki je določen v zakonu, ki ureja arhivsko gradivo 
in arhive. 

Pooblaščena oseba lahko spremeni način, ki je določen za 
prenehanje tajnosti, če so za to podani utemeljeni razlogi. 
Pooblaščena oseba mora v tem primeru o spremembi takoj 
obvestiti vse, ki so tajen podatek prejeli, ali imajo dostop do njega. 

19. člen 

Če bi imela potrditev obstoja tajnega podatka škodljive posledice 
za interese ali varnost države, organ ob zahtevi za posredovanje 
tajnih podatkov ni dolžan niti potrditi niti zanikati obstoja 
zahtevanega podatka. 

20. člen 

Tajni podatki tuje države ali mednarodne organizacije praviloma 
ohranijo oznake, ki so v rabi v tuji državi ali mednarodni 
organizaciji, ali pa se označijo na način, določen s tem zakonom, 
pri čemer morajo biti stopnje tajnosti primerljive in morajo 
zagotavljati enakovredno varovanje. 

Z mednarodno pogodbo, ki jo je v zvezi z izmenjavo ali 
posredovanjem tajnih podatkov s tujo državo ali mednarodno 
organizacijo sklenila Republika Slovenija, je treba določiti način 
označevanja tajnih podatkov Republike Slovenije v tuji državi ali 
mednarodni organizaciji in raven varovanja teh podatkov, 
primerljivo z določbami tega zakona. 

21. člen 

Upravičeni uporabnik tajnega podatka, ki je podatek prejel na 
zakonit način, lahko predlaga pooblaščeni osebi spremembo 
tajnosti, če meni, da tajnost podatka ni utemeljena ali ustrezno 
določena. 

Pooblaščena oseba je dolžna predlog iz prejšnjega odstavka 
obravnavati in o svoji odločitvi obvestiti predlagatelja. 

III. DOVOLJENJE ZA DOSTOP DO 

TAJNIH PODATKOV 

22. člen 

Dovoljenja za dostop osebe do tajnih podatkov stopenj ZAUPNO, 
TAJNO ali STROGO TAJNO izdajajo Urad Vlade Republike 
Slovenije za varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: 
urad), ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za obrambo in 
slovenska obveščevalno - varnostna agencija (v nadaljnjem 
besedilu: pristojni organi). 

Osebam, ki bodo dostop do tajnih podatkov potrebovale zaradi 
opravljanja funkcij ali delovnih dolžnosti v ministrstvu za notranje 
zadeve, ministrstvu za obrambo ali slovenski obveščevalno - 
varnostni agenciji, dovoljenje izda, skladno z določili tega zakona 
in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, minister za notranje zadeve 
oziroma minister za obrambo oziroma direktor slovenske 
obveščevalno - varnostne agencije. O izdaji dovoljenja obvestijo 
urad. 

Osebam, ki bodo potrebovale dostop do tajnih podatkov zaradi 
opravljanja nalog ali funkcije v drugem organu, na predlog 
predstojnika tega organa dovoljenje izda urad. 

Varnostno preverjanje za pridobitev dovoljenja pri opravljanju 
obrambnih dolžnosti in vojaške službe urejajo posebni predpisi. 

23. člen 

Pristojni organ dovoljenje izda, če se z varnostnim preverjanjem 
ne ugotovi varnostnega zadržka, določenega s tem zakonom. 

V okviru varnostnega preverjanja pristojni organ varnostno oceni 
navedbe v izpolnjenem vprašalniku za varnostno preverjanje ter 
v zvezi s temi navedbami od osebe, na katero se ti podatki 
nanašajo, od drugih organov, organizacij in oseb ali iz zbirk 
podatkov, ki se vodijo na podlagi zakonov, zbira osebne in druge 
podatke, pomembne za ugotavljanje varnostnih zadržkov. 

Če pristojni organ pri varnostnem preverjanju ne ugotovi 
varnostnih zadržkov, dovoljenje izda, če pa varnostne zadržke 
ugotovi, pa izdajo dovoljenja zavrne. V zavrnitvi izdaje dovoljenja 
ni treba obrazložiti virov varnostnega preverjanja. 

Če predstojnik organa osebo, ki ji je bila izdaja dovoljenja zavrnjena, 
razporedi na funkcijo ali delovno mesto, na katerem ima dostop 
do tajnih podatkov, mora o tem obvestiti urad. 

Pristojni organ pošlje predstojniku organa, ki je zahteval izdajo 
dovoljenja, skupaj z dovoljenjem ali zavrnitvijo izdaje dovoljenja 
tudi soglasje za varnostno preverjanje in izpolnjeni vprašalnik za 
varnostno preverjanje. Dovoljenje ali zavrnitev izdaje dovoljenja 
pristojni organ pošlje tudi preverjani osebi. 

Zoper zavrnitev izdaje dovoljenja lahko preverjana oseba v 15 
dneh od dneva njene vročitve vloži ugovor. Ugovor vloži pisno ali 
da ustno na zapisnik pri organu, pri katerem je dala soglasje za 
varnostno preverjanje. 

Vlada predpiše način in postopek varnostnega preverjanja ter 
postopek izdaje in preklica dovoljenja. 

24. člen 

Pristojni organi lahko pri varnostnem preverjanju oseb sodelujejo, 
v skladu z mednarodno pogodbo, ki jo je s tujo državo ali 
mednarodno organizacijo sklenila Republika Slovenija in s predpisi, 
ki v Republiki Sloveniji urejajo varstvo osebnih podatkov, z organi 
tujih držav in mednarodnih organizacij, pristojnih za varnostno 
preverjanje. 

25. člen 

Varnostno se lahko preveri osebo, ki je s tem pisno soglašala. 

Ob pisnem soglasju oseba izpolni vprašalnik za varnostno 
preverjanje z naslednjimi podatki: 

1. ime in priimek, vključno s prejšnjimi; 
2. datum in kraj rojstva; 
3. državljanstvo, vključno s prejšnjimi in dvojnimi; 
4. naslov prebivališča, 
5. zakonski stan in število otrok; 
6. osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu s preverjano osebo 

(njihova imena in priimki - tudi prejšnji, datumi rojstva, razmerje 
do preverjane osebe); 
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7. ime in priimek, rojstni datum in naslov prebivališča staršev ali 
očima, mačehe oziroma rejnikov; 

8. izobrazba in poklic, ki ga opravlja; 
9. dosedanji delodajalci; 
10. vojaška dolžnost; 
11. predkaznovanost (neizbrisane pravnomočne obsodbe zaradi 

naklepnih kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, 
ali neizbrisane pravnomočne odločbe o obsodbi za prekršek, 
določen s tem zakonom); 

12. tekoči kazenski postopki zaradi suma storitve naklepnega 
kaznivega dejanja iz XVI., XXVI., XXVII., XXXIII. in XXXV. 
poglavja Kazenskega zakonika Republike Slovenije; 

13. odvisnost od alkohola, drog ali drugih zasvojenosti; 
14. stiki s tujimi varnostnimi in obveščevalnimi Službami; 
15. izrečeni disciplinski ukrepi v obdobju zadnjih dveh let; 
16. prezadolženost zaradi finančnih obveznosti oziroma prevzetih 

jamstev; 
17. prejšnja varnostna preverjahja. 

Našteti podatki predstavljajo vsebino varnostnega preverjanja. 

Varnostno preverjanje se nanaša samo na osebe, ki imajo dostop 
do podatkov, označenih s stopnjo tajnosti »STROGO TAJNO«, 
»TAJNO« in »ZAUPNO«. 

Pristojni organ lahko podatke od točke 1 do točke 12 drugega 
odstavka tega člena preveri pri upravljavcih zbirk osebnih 
podatkov, ki upravljajo s temi podatki o preverjani osebi, podatke 
iz točke 13 pri izbranem zdravniku preverjane osebe, podatke iz 
točke 14 pri slovenski obveščevalno - varnostni agenciji in 
obveščevalno varnostni službi ministrstva za obrambo, podatke 
iz točke 15 in 17 pri prejšnjih delodajalcih preverjane osebe in 
podatke iz točke 16 pri organu, pristojnem za davčne zadeve in 
na sodišču. 

Pri posredovanju podatkov iz točke 14 slovenska obveščevalno 
- varnostna agencija in obveščevalno varnostna služba 
ministrstva za obrambo nista dolžni posredovati podatkov, ki bi 
ogrozili vire ugotavljanja oziroma preverjanja posredovanih 
podatkov. 

26. člen 

Osebo, ki ima dostop do podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO, je 
treba ponovno varnostno preveriti najmanj vsakih deset let, osebo, 
ki ima dostop do podatkov stopenj TAJNO in STROGO TAJNO, 
pa je treba ponovno preveriti najmanj vsakih pet let. 

Postopek ponovnega preverjanja je enak postopku prvega 
preverjanja, kolikor ni z zakonom ali mednarodno pogodbo 
določeno drugače. 

Če pri ponovnem varnostnem preverjanju pristojni organ ugotovi 
varnostne zadržke za izdajo dovoljenja, mora dovoljenje preklicati 
in o tem obvestiti predstojnika organa, v katerem oseba opravlja 
funkcijo ali dela, in preverjano osebo. 

Če je zoper osebo, ki ima dovoljenje, sprožen disciplinski postopek 
zaradi kršitve pravil obravnavanja tajnih podatkov, ali kazenski 
postopek zaradi suma storitve naklepnega kaznivega dejanja, ki 
se preganja po uradni dolžnosti, ali drugega kaznivega dejanja iz 
12. točke drugega odstavka prejšnjega člena, ji mora predstojnik 
organa začasno, do pravnomočnega zaključka postopka, 
onemogočiti dostop do tajnih podatkov. 

27. člen 

Varnostni zadržki, zaradi katerih se zavrne izdaja dovoljenja, so 
zlasti: 

lažne ali nepopolne navedbe podatkov v vprašalniku za 
varnostno preverjanje; 
neizbrisane pravnomočne obsodbe na najmanj tri mesece 
nepogojne zaporne kazni za naklepna kazniva dejanja, ki se 
preganjajo po uradni dolžnosti ali za druga kazniva dejanja iz 
12. točke drugega odstavka 25. člena tega zakona; 
več neizbrisanih pravnomočnih obsodb za prekrške iz 11. 
točke drugega odstavka 25. člena tega zakona; 
ugotovitve o navedbah v vprašalniku za varnostno preverjanje 
od točke 13 do vključno točke 16, ki vzbujajo utemeljene 
dvome v posameznikovo zanesljivost za varno obravnavanje 
tajnih podatkov; 
drugi varnostni zadržki, določeni z zakoni ali mednarodnimi 
pogodbami. 

28. člen 

Organ shrani dovoljenje in pisno soglasje za varnostno preverjanje 
z izpolnjenim vprašalnikom v posebni del kadrovske mape osebe, 
ki se lahko uporablja le v zvezi z izvajanjem določb tega zakona 
oziroma predpisov, izdanih na podlagi tega zakona. 

Pisno soglasje za varnostno preverjanje z izpolnjenim 
vprašalnikom in dovoljenjem shrani organ, pri katerem je oseba 
kandidirala za funkcijo ali za zaposlitev na delovnem mestu, za 
katerega je potrebno pridobiti dovoljenje, pa se v organu ni zaposlila. 

29. člen 

Organi, ki pri izvajanju svojih nalog obravnavajo tajne podatke 
stopenj ZAUPNO, TAJNO ali STROGO TAJNO, vodijo evidenco 
dovoljenj. V evidenci vodijo: identifikacijske podatke imetnika 
dovoljenja, podatke o dovoljenju ter datume in ugotovitve ponovnih 
varnostnih preverjanj. 

Podatki o varnostnem preverjanju se lahko uporabljajo le za 
namene, za katere so bili zbrani. Hranijo se toliko časa, dokler 
ima oseba pravico dostopa do tajnih podatkov, nakar se 
obravnavajo skladno z določili zakona, ki ureja arhivsko gradivo 
in arhive. 

Oseba ima pravico vpogleda v podatke o svojem varnostnem 
preverjanju skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov, razen v podatke, ki bi ogrozili vire varnostnega 
preverjanja. 

30. člen 

Predstojnik organa lahko v izjemnih primerih zaradi izvedbe 
neodložljivih nalog še pred zaključkom varnostnega preverjanja 
osebi začasno dovoli dostop do tajnih podatkov, če po pregledu 
varnostnega vprašalnika oceni, da ni varnostnih zadržkov. 

Začasno dovoljenje velja do izdaje dovoljenja. 
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IV. POGLAVJE 

DOSTOP DO TAJNIH PODATKOV IN 
NJIHOVO VAROVANJE 

31. člen 

Pravico dostopa do tajnih podatkov imajo samo tiste osebe, ki 
imajo dovoljenje in se morajo s temi podatki seznaniti zaradi 
opravljanja funkcije ali delovnih nalog. Dostop imajo samo do tajnih 
podatkov stopnje tajnosti, določene v dovoljenju. 

Nihče ne sme dobiti tajnega podatka prej in v večjem obsegu, kot 
je to potrebno za opravljanje njegovih delovnih nalog ali funkcije. 

32. člen 

Oseba, ki ji je izdano dovoljenje, mora s pisno izjavo potrditi, da je 
seznanjena s tem zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo varovanje 
tajnih podatkov, in se zavezati, da bo s tajnimi podatki ravnala v 
skladu s temi predpisi. Če izjave ne podpiše, se dovoljenje prekliče. 

33. člen 

Oseba, ki se je v okviru svojega dela seznanila s tajnimi podatki, 
teh ne sme uporabljati za druge namene kot za izvajanje delovnih 
nalog ali funkcije. 

Predstojnik organa lahko na zahtevo pristojnih organov osebo 
razreši dolžnosti varovanja tajnosti podatka, vendar samo za 
namen in obseg, ki ga vsebuje zahteva pristojnega organa. 

Predstojnika organa lahko na zahtevo pristojnih organov razreši 
dolžnosti varovanja tajnosti podatka organ, ki ga je imenoval. 

34. člen 

Tajni podatki se lahko drugim organom, ki morajo ravnati po tem 
zakonu, oziroma osebam v teh organih, posredujejo samo na 
podlagi pisnega dovoljenja predstojnika organa, ki je tajen podatek 
določil, ali če tako določa zakon. 

35. člen 

Pooblaščena oseba lahko tajne podatke posreduje organizacijam 
iz tretjega odstavka 1. člena tega zakona, če: 

1. organizacija izpolnjuje fizične, organizacijske in tehnične 
pogoje za varovanja tajnih podatkov v skladu s tem zakonom 
in predpisi, sprejetimi na njegovi podlagi; 

2. se vse osebe, ki bodo v organizaciji po službeni dolžnosti 
imele dostop do tajnih podatkov, varnostno preverijo za izdajo 
dovoljenja za dostop do tajnih podatkov; 

3. osebe iz prejšnje točke s pisno izjavo potrdijo, da so seznanjene 
s tem zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo varovanje tajnih 
podatkov in se zavezujejo, da bodo s tajnimi podatki ravnale 
v skladu s temi predpisi; 

4. organizacija zagotovi, da bo dostop do tajnih podatkov 
dovoljen samo tistim osebam, ki morajo imeti vpogled v te 
podatke po svoji službeni dolžnosti zaradi uresničevanja 
naročila organa. 

Ukrepi za varovanje tajnih podatkov, ki izhajajo iz prejšnjega 
odstavka, morajo biti vključeni v pogodbo, ki jo v zvezi z naročilom 
skleneta organ in organizacija. 

Za osebo, ki bo imela v organizaciji v zvezi z naročilom dostop do 
tajnih podatkov, izdajo dovoljenja od pristojnega organa zahteva 
organ, za katerega organizacija izvaja naročilo. 

Vlada podrobneje predpiše način in postopek ugotavljanja 
izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena. 

36. člen 

Upravičeni uporabnik, ki je od organa dobil tajne podatke, teh 
podatkov brez soglasja tega organa ne sme posredovati drugim 
uporabnikom, razen v primerih, določenih s predpisi. 

37. člen 

Pooblaščena oseba organa mora vzpostaviti ažuren pregled in 
nadzor nad distribucijo tajnih podatkov zunaj organa. Iz pregleda 
mora biti razvidno, kdaj in komu so bili tajni podatki posredovani. 

38. člen 

V vsakem organu se mora v skladu s tem zakonom in predpisi, 
sprejetimi na njegovi podlagi, vzpostaviti sistem postopkov in 
ukrepov varovanja tajnih podatkov, ki ustreza določeni stopnji 
tajnosti in onemogoča njihovo razkritje nepoklicanim osebam. 

Postopki in ukrepi iz prejšnjega odstavka morajo obsegati: 

splošne varnostne ukrepe; 
varovanje oseb, ki imajo dostop do tajnih podatkov; 
varovanje prostorov; 
varovanje dokumentov in medijev, ki vsebujejo tajne podatke; 
varovanje komunikacij, po katerih se prenašajo tajni podatki; 
način označevanja stopenj tajnosti; 
varovanje opreme, s katero se obravnavajo tajni podatki; 
način seznanitve uporabnikov z ukrepi in postopki varovanja 
tajnih podatkov; 
kontrolo in evidentiranje dostopov do tajnih podatkov; 
kontrolo in evidentiranje pošiljanja in distribucije tajnih podatkov. | 

39. člen 

Tajne podatke se mora v organih hraniti na način, ki zagotavlja, 
da imajo dostop do teh podatkov samo osebe, ki imajo dovoljenje 
za dostop do tajnih podatkov, in ki podatke potrebujejo za izvajanje 
svojih delovnih nalog ali funkcij. 

Tajni podatki se lahko pošljejo zunaj prostorov organa samo ob 
upoštevanju predpisanih varnostnih ukrepov in postopkov, ki 
morajo zagotoviti, da jih prejme oseba, ki ima dovoljenje za dostop 
do tajnih podatkov in je do teh podatkov upravičena. 

Postopki in ukrepi varovanja pošiljanja tajnih podatkov izven 
prostorov organa se predpišejo glede na stopnjo tajnosti teh 
podatkov. 

Organi tajnih podatkov ne smejo prenašati ali posredovati po 
nezaščitenih komunikacijskih sredstvih. 
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Vlada podrobneje predpiše fizične, organizacijske in tehnične 
ukrepe ter postopke za varovanje tajnih podatkov. 

40. člen 

Funkcionarji, delavci in drugi zaposleni v organih, ki ugotovijo, da 
je prišlo do izgube ali nepooblaščenega razkritja tajnih podatkov, 
morajo o tem takoj obvestiti pooblaščeno osebo. 

Prejemnik tajnih podatkov iz 34. oziroma 35. člena tega zakona, 
ki ugotovi, da je prišlo do izgube tajnega podatka oziroma da je bil 
tajen podatek sporočen ali izročen nepoklicani osebi, mora o tem 
takoj obvestiti pooblaščeno osebo organa, ki mu je tajne podatke 
posredovala oziroma sporočila. 

Pooblaščena oseba mora takoj ukreniti vse potrebno, da se 
ugotovijo okoliščine, zaradi katerih je prišlo do izgube ali razkritja 
tajnega podatka nepoklicani osebi, da se odpravijo škodljive 
posledice in prepreči ponovna izguba oziroma nepooblaščeno 
razkritje tajnega podatka. 

V. POGLAVJE 

NADZOR 

41. člen 

Za notranji nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, 
sprejetih na njegovi podlagi, so odgovorni predstojniki organov. 

V ministrstvu za notranje zadeve, ministrstvu za zunanje zadeve 
in v slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, po potrebi pa tudi 
v drugih organih, se za notranji nadzor in druge strokovne naloge 
v zvezi z določanjem in varovanjem tajnih podatkov sistemizira 
posebno delovno mesto ali za izvajanje teh nalog posebej zadolži 
obstoječo organizacijsko enoto ministrstva ali agencije. 

Notranji nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, sprejetih 
na njegovi podlagi v ministrstvu za obrambo, izvaja Inšpektorat 
Republike Slovenije za obrambo. 

42. člen 

Z notranjim nadzorom se mora v vseh organih zagotoviti redno 
spremljanje in ocenjevanje posameznih dejavnosti in dejavnost 
organa v celoti glede izvajanja tega zakona ter predpisov in 
ukrepov, sprejetih na njegovi podlagi. 

Vlada podrobneje predpiše način in vsebino izvajanja notranjega 
nadzora nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na 
njegovi podlagi. 

43. člen 

Vlada za izvajanje nadzorstva nad izvrševanjem tega zakona in 
drugih predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, ustanovi Urad Vlade 
Republike Slovenije za nadzor nad tajnimi podatki (v nadaljnjem 
besedilu: urad). 

Urad opravlja zlasti naslednje naloge: 

1. spremlja stanje na področju določanja in varovanja tajnih 
podatkov in skrbi za razvoj in uveljavljanje fizičnih, 

organizacijskih in tehničnih standardov varovanja tajnih 
podatkov v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, pri 
nosilcih javnih pooblastil ter v gospodarskih družbah in 
organizacijah, ki pridobijo ali razpolagajo s tajnimi podatki; 

2. skrbi za izvrševanje sprejetih mednarodnih obveznosti in 
mednarodnih pogodb o varovanju tajnih podatkov ter na tem 
področju sodeluje z ustreznimi organi tujih držav in 
mednarodnih organizacij; 

3. pripravlja predloge predpisov, potrebnih za izvajanje tega 
zakona; 

4. daje mnenje k skladnosti splošnih aktov-o določanju, varovanju 
in dostopu do tajnih podatkov s tem zakonom; 

5. koordinira delovanje državnih organov, pristojnih za varnostno 
preverjanje; 

6. izdaja dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, v skladu s tem 
zakonom; 

7. vodi evidenco izdanih dovoljenj; 
8. vodi evidenco oseb iz četrtega odstavka 23. člena tega 

zakona; 
9. predlaga ukrepe za izboljšanje varovanja tajnih podatkov in 
10. opravlja druge naloge, ki so določene s predpisi, sprejetimi 

na podlagi tega zakona. 

VI. POGLAVJE 

KAZENSKE DOLOČBE 

44. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorno osebo organa: 

- če organ dovoljenj za dostop do tajnih podatkov in pisnih 
soglasij za varnostno preverjanje z vprašalnikom za 
varnostno preverjanje ne hrani v posebnem delu kadrovske 
mape (28. člen); 

- če organ ne vodi evidence dovoljenj za dostop do tajnih 
podatkov (29. člen), 

- če organ ravna v nasprotju z 37. členom tega zakona; 
če organ ne predpiše, organizira in izvaja postopkov iz 38. 
člena tega zakona; 
če organ ravna v nasprotju s prvim, drugim in četrtim 
odstavkom 39. člena tega zakona in 

- če organ ne organizira notranjega nadzora nad varstvom 
tajnih podatkov (41. člen). 

45. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje 
pooblaščeno osebo: 

če prenese pooblastilo za določanje podatkov na tretjo osebo 
(tretji odstaveklO. člena); 

- če določi stopnjo »STROGO TAJNO«, pa za to ni pooblaščena 
(četrti odstavek 10. člena); 
če ravna v nasprotju z 12. členom tega zakona; 
če ravna v nasprotju z 14. členom tega zakona; 
če spremeni stopnjo tajnosti dokumentu, ki mu ni določila 
tajnosti oziroma za to ni pooblaščena (prvi odstavek 16. 
člena); 

- če tajnega dokumenta ne označi s predpisanimi oznakami 
(17. člen). 
če osebi začasno ne onemogoči dostopa do tajnih podatkov 
(četrti odstavek 26. člena); 
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- če izda začasno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov v 
nasprotju z določbami 30. člena tega zakona; 

- če osebi, ki ji je bilo izdano dovoljenje za dostop do tajnih 
podatkov, ne da v podpis izjave o seznanitvi s predpisi, ki 
urejajo varovanje tajnih podatkov (32. člen); 

- če posreduje tajne podatke organizacijam pred ureditvijo 
razmerij s to organizacijo v skladu s prvim odstavkom 35. 
člena tega zakona. 

VII. POGLAVJE 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

46. člen 

Vlada Republike Slovenije najkasneje v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona izda predpise Iz četrtega odstavka 17. 
člena, sedmega odstavka 23. člena, četrtega odstavka 35. člena, 
petega odstavka 39. člena in drugega odstavka 42. člena tega 
zakona. 

Minister, pristojen za obrambo, najkasneje v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona v soglasju z ministrom, pristojnim za 
notranje zadeve izda predpis iz šestega odstavka 10. člena tega 
zakona. 

Vlada Republike Slovenije ustanovi urad iz 43. člena tega zakona 
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

47. člen 

Organi morajo najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona 
sprejeti predpise in se organizacijsko prilagoditi za njegovo 

uveljavitev oziroma obstoječe akte in organizacijo svojega 
poslovanja uskladiti z določbami tega zakona. 

Organi morajo najkasneje v dveh letih po uveljavitvi tega zakona 
zagotoviti, da bodo vsem zaposlenim, ki morajo zaradi delovnih 
dolžnosti ali funkcij imeti dostop do tajnih podatkov, izdana 
dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. Delavcem in 
funkcionarjem, ki tega dovoljenja ne bodo dobili, bo dostop do 
tajnih podatkov onemogočen. 

48. člen 

Tajnim podatkom, ki jim je bila oznaka stopnje tajnosti določena 
pred uveljavitvijo tega zakona, je treba določiti stopnjo tajnosti 
skladno s tem zakonom najkasneje dve leti po uveljavitvi tega 
zakona, sicer jim bo tajnost prenehala. 

Tajni podatki iz prejšnjega odstavka se v prehodnem obdobju 
obravnavajo na naslednji način; 

podatki z oznako DRŽAVNA TAJNOST ali DRŽAVNA 
SKRIVNOST kot STROGO TAJNO 

- podatki URADNA TAJNOST, URADNA SKRIVNOST ali 
VOJAŠKA SKRIVNOST - STROGO ZAUPNO kot TAJNO; 

- podatki URADNA TAJNOST, URADNA SKRIVNOST ali 
VOJAŠKA SKRIVNOST - ZAUPNO kot ZAUPNO in 

- podatki URADNA TAJNOST, URADNA SKRIVNOST ali 
VOJAŠKA SKRIVNOST - INTERNO kot INTERNO. 

49. člen 

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

Državni zbor RS je na 7. seji dne 28.6.2001 ob obravnavnavi 
predloga Zakona o tajnih podatkih (ZTP) - druga obravnava, na 
podlagi drugega odstavka 195. člena Poslovnika Državnega zbora 
sprejel sklep, da predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi 
Vlada Republike Slovenije. Predlagatelj je zato na podlagi tega 
sklepa pripravil besedilo predloga zakona za tretje branje z 
amandmaji, ki jih je Državni zbor sprejel ob drugi obravnavi in 
sicer k naslednjim členom: 

k členu 3; 
k členu 3a; 
k členu 10; 
k členu 14; 
k členu 21; 
k členu 24; 
k členu 29; 
k členu 32; 
k členu 42; 
k členu 45; 

Finančne posledice: 

Rešitve, predvidene v predlogu Zakona o tajnih podatkih za tretjo 
obravnavo, ne predvidevajo - razen nove organizacijske enote v 

Vladi, pristojne za varovanje tajnih podatkih - dejavnosti, ki jih ne 
bi za varovanje tajnih podatkov že predvidevala obstoječa 
zakonodaja (npr. Zakona o upravi, Zakon o obrambi, Zakon o 
policiji, Zakon o slovenski obveščevalno - varnostni agenciji ipd.), 
oziroma podzakonski akti, izdani na podlagi teh zakonov. Res je, 
da se varnostni ukrepi, ki izhajajo iz teh predpisov, niso dosledno 
ali sploh niso izvajali, kar bo imelo za posledico, da bo v nekaterih 
organih za izvedbo zakona potrebno opraviti določene investicije 
oziroma povečati stroške poslovanja. Ocene o potrebnih sredstvih 
ni mogoče dati, ker popotnega pregleda nad razliko med 
normiranim in dejanskim stanjem na področju varstva tajnih 
podatkov nima noben državni organ. Podobna ocena velja glede 
varnostnega preverjanja, saj je bilo na podlagi prej omenjenih 
zakonov že do sedaj preverjenih preko 15 000 oseb, ki delajo v 
državni upravi. 

V novem vladnem uradu predvidevamo zaposlitev 6 do 8 delavcev 
ter temu ustrezne prostore, birotehnično in informacijsko opremo. 
Finančna sredstva, potrebna za delovanje urada in aktivnosti na 
področju sistema varstva tajnih podatkov, ocenjujemo letno na 
okoli 60 miijonov SIT, investicijska sredstva, potrebna za zagon 
urada, pa na cca. 40 miijonov SIT. Sredstva za ustanovitev urada 
bo pQtrebno zagotoviti v proračunu 2002. 
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Ljubljana, dne 13.9.2001 

Amandmaja Vlade Republike Slovenije 
k predlogu zakona o tajnih podatkih - 

tretja obravnava 

K 22. členu 

Besedilo prvega odstavka »Urad Vlade Republike Slovenije za 
varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: urad),« se črta, 
veznik »in« za besedo »obrambo« pa nadomesti z veznikom 
»ter«. 

V tretjem odstavku se za besedo »izda« črta beseda »urad« in 
doda besedilo »minister za notranje zadeve oziroma minister za 
obrambo, kadar gre za opravljanje obrambnih dolžnosti ali vojaške 
službe. O izdaji dovoljenja obvestita Urad Vlade Republike 
Slovenije za varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: 
urad).« 

Obrazložitev: 

Predlog ZTP za drugo obravnavo je predvideval, da dovoljenja 
za dostop do tajnih podatkov osebam, ki delajo v drugih državnih 
organih - torej ne v Ministrstvu za notranje zadeve, Ministrstvu 
za obrambo ali Slovenski obveščevalno varnostni agenciji - izda, 
na zahtevo predstojnika tega organa, Urad Vlade Republike 
Slovenije za varovanje tajnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: 
urad). Urad bi skupaj z zahtevo prejel izpolnjen varnostni 
vprašalnik osebe, ki ji naj bi izdal dovoljenje, in pisno soglasje za 
varnostno preverjanje. Po opravljenem varnostnem preverjanju 
bi urad, če ne bi ugotovil varnostnih zadržkov, dovoljenje izdal, 
sicer pa bi izdajo dovoljenja zavrnil. Dovoljenje ali zavrnitev izdaje 
dovoljenja bi poslal predstojniku, ki je izdajo dovoljenja zahteval, 
in preverjani osebi. 

Predlagana rešitev je izhajala iz teze, da je varnostno preverjanje 
in, posledično, izdaja ali neizdaja dovoljenja za dostop do tajnih 

podatkov le ugotavljanje pravno relevantnih dejstev, ki temeljijo 
na že legalno zbranih podatkih, in ki so podlaga za preverjanje, ali 
posameznik izpolnjuje posebne pogoje za zasedbo določenega 
delovnega mesta. Zaradi takega izhodišča je bilo izdajanje 
dovoljenj (lahko) zaupano tudi uradu, ki sicer kot vladna služba o 
dovoljenju kot upravni odločbi ne more odločati o pravici, 
obveznosti ali pravnih koristih posameznika, torej o upravni stvari. 
Predlagateljevo izhodišče je torej bilo, da dovoljenje ni upravna 
odločba, zato posameznik ne bi imel pravico do pritožbe in 
upravnega spora, s katerima bi lahko neposredno ugovarjal 
ugotovitvam varnostnega preverjanja, ki bi imele za posledico 
neizdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov. 

Služba za zakonodajo Državnega zbora je v svojem mnenju na 
predlog zakona za drugo obravnavo menila, da je dovoljenje za 
dostop do tajnih podatkov upravna odločba, ki jo lahko izda le 
organ, pristojen za odločanje o upravni stvari. 

Predlagatelj je sprejel pripombo Službe za zakonodajo Državnega 
zbora, ker dovoljenje, izdano kot odločba v upravnem postopku, 
daje preverjani osebi višjo raven pravne varnosti, saj ji omogoča, 
da v primeru negativnega izida varnostnega preverjanja, ki ima 
za posledico zavrnitev izdaje dovoljenja za dostop do tajnih 
podatkov, neposredno ugovarja rezultatom varnostnega 
preverjanja. Predlagatelj tudi meni, daje s stališča racionalnosti in 
strokovnosti umestno to nalogo zaupati ministrstvoma za notranje 
zadeve in obrambo, ki bosta že sicer opravila pretežni del 
varnostnih preverjanj in izdaj dovoljenj, vladnemu uradu pa 
prepustiti predvsem skrb za enotno delovanje sistema varstva 
tajnih podatkov v državi, vključno s pregledom nad vsemi izdanimi 
dovoljenji za dostop do tajnih podatkov. 

K 43. členu 

Črta se 6. točka drugega odstavka. 

Obrazložitev: 

Črtanje te točke je redakcijske narave in posledica amandmaja k 
22. členu predloga zakona. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA AMANDMAJEV K PREDLOGU ZAKONA O 
TAJNIH PODATKIH - TRETJA OBRAVNAVA - EPA 1975-11 

1) Naslov predloga akta: Amandmaji k predlogu Zakona o 
tajnih podatkih - tretja obravnava - EPA - 1975-11 

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

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

Evropski sporazum ne obravnava področja določanja in varovanja 
tajnih podatkov 

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Določbe zakona se dotikajo nekaterih določb »Directive 95/46/ 
EC ofthe Eurepean Parliament in the Council on the protection ot 
individuals with regard to the processing of personal data and on 
the free movement of such data« ter »Directive 97/66/EC on the 
processing of personal data and the protection of privacy in the 
telecommunications sector« 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost / 

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

konec 2001 

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

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

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

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev: 
da - rok leto 2001 

Miha Molan dr. Rado BOHINC 
DRŽAVNI SEKRETAR MINISTER 
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Predlog zakona o 

AMNESTIJI (ZA-1) 

- druga obravnava - EPA 165 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2011-0004 
Številka: 252-01/2001-1 
Ljubljana, 13.09.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 13.9.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O AMNESTIJI, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 7. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 28.6.2001 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje, 
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje, 
- Miha VVohinz, državni podsekretar v Ministrstvu za 

pravosodje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Obsojencem, ki so bili do uveljavitve tega zakona pravnomočno 
obsojeni na kazen zapora pred sodiščem Republike Slovenije, 
pa do uveljavitve tega zakona kazni zapora še niso prestali, se 
odpusti Izvršitev ene četrtine izrečene kazni zapora (v nadaljnjem 
besedilu: amnestija). 

Obsojencem, ki so bili že obsojeni na kazen zapora za istovrstna 
kazniva dejanja (specialni povratniki) in so to kazen prestajali v 
kazenskem zavodu, ta kazen pa še ni bila izbrisana, se odpusti 
izvršitev ene petine izrečene kazni zapora. 

2. člen 

6e ta zakon ne določa drugače, amnestija ne velja: 
1 • za obsojence, ki so bili obsojeni za: 
- kaznivo dejanje umora po prvem in drugem odstavku 127. člena 

KZ oziroma po prvem, drugem in tretjem odstavku 46. člena KZ 
SRS, 

- kaznivo dejanje hude telesne poškodbe po drugem odstavku 
134.člena KZ oziroma po tretjem odstavku 53. člena KZ SRS, 

- kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, določena v 19. 
poglavju KZ, oziroma kazniva dejanja zoper spolno 
nedotakljivost in moralo, določena v 11. poglavju KZ SRS, 

- kaznivo dejanje neopravičene proizvodnje in prometa z mamili 
po 196. členu KZ oziroma po 245. členu KZ SFRJ, 

- kaznivo dejanje omogočanja uživanja mamil po 197. členu KZ 
oziroma po 246. členu KZ SFRJ, 

- kaznivo dejanje velike tatvine po tretjem odstavku 212. člena KZ 
oziroma po drugem in tretjem odstavku 166. člena KZ SRS, 

- kaznivo dejanje ropa po 213. členu KZ oziroma po 168. členu KZ 
SRS, 

- kaznivo dejanje roparske tatvine po 214. členu KZ oziroma po 
167,členu KZ SRS, 

- kaznivo dejanje goljufije po drugem odstavku 217. člena KZ 
oziroma po četrtem odstavku 171. člena KZ SRS, 

- kaznivo dejanje izsiljevanja po 218. členu KZ oziroma po 172. 
členu KZ SRS, 

- kaznivo dejanje poslovne goljufije po drugem odstavku 234.a 
člena KZ, 

- kaznivo dejanje organiziranja denarnih verig in nedovoljenih iger 
na srečo po tretjem odstavku 234.b člena KZ, 

- kaznivo dejanje poneverbe po drugem odstavku 245. člena KZ 
oziroma po drugem odstavku 141. člena KZ SRS, 

- kaznivo dejanje ponarejanja denarja po prvem, drugem in tretjem 
odstavku 249. člena KZ oziroma po prvem, drugem in tretjem 
odstavku 168. člena KZ SFRJ, 
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- kaznivo dejanje ponarejanja in uporabe ponarejenih vrednotnic 
ali vrednostnih papirjev po drugem, tretjem in četrtem odstavku 
250. člena KZ oziroma po prvem in drugem odstavku 169.člena 
KZ SFRJ, 

- kaznivo dejanje pranja denarja po 252. členu KZ, 
- kaznivo dejanje jemanja podkupnine po 267. členu KZ oziroma 

po 195. členu KZ SRS ali 179. členu KZ SFRJ, 
- kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali 

razstrelilnih snovi po drugem in tretjem, odstavku 310. člena KZ 
oziroma po drugem odstavku 220. člena KZ SRS, 

- kaznivo dejanje ugrabitve letala ali ladje po 330. členu KZ oziroma 
po prvem in drugem odstavku 240. člena KZ SFRJ, 

- kaznivo dejanje prepovedanega prehoda čez državno mejo po 
drugem odstavku 311. člena KZ oziroma po drugem odstavku 
249. člena KZ SFRJ, 

- kaznivo dejanje onesnaženja pitne vode po četrtem odstavku 
337. člena KZ oziroma po prvem in drugem odstavku 242. 
člena v zvezi z 247. členom KZ SRS, 

- kaznivo dejanje onesnaženja živil ali krme po četrtem odstavku 
338. člena KZ oziroma po prvem in tretjem odstavku 243. člena 
v zvezi z 247. členom KZ SRS, 

- kazniva dejanja zoper varnost Republike Slovenije in njeno 
ustavno ureditev, določena v 33. poglavju KZ, 

- kazniva dejanja zoper človečnost in mednarodno pravo, 
določena v 35. poglavju KZ oziroma v 16. poglavju KZ SFRJ. 

2. za obsojence, ki jim je bila v enotno kazen všteta tudi kazen 
zapora, izrečena za kazniva dejanja iz prejšnje točke tega člena. 

3. za obsojence, ki so na dan uveljavitve tega zakona na begu. 

3. člen 

Obsojencem, ki so bili obsojeni za kazniva dejanja iz 1. in 2. točke 
prejšnjega člena, se odpusti izvršitev ene petine izrečene kazni 
zapora, če so na dan uveljavitve tega zakona starejši od šestdeset 
let. 

Obsojencem, ki so bili za kazniva dejanja iz 1. in 2. točke prejšnjega 
člena obsojeni na mladoletniški zapor, se odpusti izvršitev ene 
petine izrečene kazni. 

4. člen 

Postopek o amnestiji po tem zakonu uvede za obsojence, ki so 
na prestajanju kazni zapora ali na pogojnem odpustu, upravnik 
zavoda za prestajanje kazni zapora, v katerem obsojenci 
prestajajo kazen zapora oziroma iz katerega so bili pogojno 
odpuščeni, po uradni dolžnosti. 

Postopek po prejšnjem odstavku za pravnomočno obsojene, ki 
kazni zapora še niso nastopili, uvede sodišče, ki je izdalo sodbo 
na prvi stopnji po uradni dolžnosti. 

Če postopek po prvem in drugem odstavku tega člena v 
posamičnem primeru ni bil uveden po uradni dolžnosti, se mora 
uvesti na zahtevo državnega tožilca, obsojenca ali osebe, ki 
lahko v korist obdolženca vloži pritožbo (367. člen zakona o 
kazenskem postopku). 

5. člen 

Odločbo o amnestiji ali odločbo, s katero se ugotovi, da niso 
izpolnjeni pogoji za amnestijo, izda zavod za prestajanje kazni 
zapora, v katerem obsojenec prestaja ali je prestajal kazen 
zapora, oziroma sodišče iz prejšnjega člena. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena lahko v treh 
dneh od dneva vročitve pisne odločbe vložijo pritožbo državni 
tožilec, obsojenec in oseba, ki lahko v korist obdolženca vloži 
pritožbo (367. člen zakona o kazenskem postopku). 

6. člen 

O pritožbi zoper odločbo zavoda za prestajanje kazni zapora iz 
prejšnjega člena odloča minister, pristojen za pravosodje, o 
pritožbi zoper odločbo sodišča, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji, 
pa pristojno višje sodišče. 

Pristojni minister oziroma pristojno sodišče odloči o pritožbi v treh 
dneh. 

7. člen 

Če je obsojenec na podlagi tega zakona kazen zapora v celoti 
prestal, se ga na podlagi odločbe iz 5. člena tega zakona takoj 
odpusti s prestajanja kazni zapora. 

8. člen 

V postopku za izvedbo tega zakona se uporabljajo določbe 
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. 

9. člen 

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

Državni zbor je na 7. seji dne 28.6.2001 opravil prvo obravnavo 
predloga zakona o amnestiji EPA 165-111 št. 713-04/90-1/10 z dne 
29.6.2001 in naložil Vladi Republike Slovenije, da pripravi predlog 
zakona za drugo obravnavo ter pri tem upošteva pripombe 
Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, 
predloge iz mnenja Komisije Državnega sveta Republike Slovenije 
za politični sistem ter predloge oziroma pripombe iz splošne 
razprave, pri čemer naj še posebej ponovno prouči predlagano 
rešitev v prvem odstavku 3. člena, ki predvideva, da se odpusti 
izvršitev ene petine kazni zapora tudi obsojencem, mlajšim od 
enaindvajset let. 

Predlagatelj je glede na mnenje Komisije Državnega sveta 
Republike Slovenije za politični sistem ponovno proučil tista 
kazniva dejanja, za katera amnestija ne bi veljala, in dopolnil 
določbo 2. člena tako, da je med nje vključil tudi kaznivo dejanje 
ponarejanja in uporabe ponarejenih vrednotnic in vrednostnih 
papirjev po četrtem odstavku 250. člena KZ, kaznivo dejanje 
ugrabitve letala ali ladje po 330. členu KZ, kaznivo dejanje 
onesnaženja pitne vode po četrtem odstavku 337. člena KZ in 
kaznivo dejanje onesnaženja živil ali krme po četrtem odstavku 
338. člena KZ. 

Predlagatelj pa ni upošteval mnenja iste komisije, naj bi med 
navedena kazniva dejanja zajeli tudi kaznivo dejanje hudodelskega 
združevanja po členu 297 KZ ter tako imenovana prometna 
kazniva dejanja po členu 325 in 326 KZ. Predlagatelj meni, da je 
kaznivo dejanje hudodelskega združevanja ocenjeno kot družbi 
manj pomembno kaznivo dejanje, saj kazenski zakonik zagroža 
le kazen zapora do treh let, in še to le za ustanovitelj združbe, ki 

ima namen izvrševati kazniva dejanja, za katera se sme izreči 
kazen, hujša od petih let zapora, za člana take združbe pa je celo 
predpisan zapor samo do enega leta. 

Kar zadeva kazniva dejanja iz člena 325 (povzročitev prometne 
nevarnosti iz malomarnosti) in 326 KZ (ogrožanje posebnih vrst 
javnega prometa), pa predlagatelj ob dejstvu, da gre za t.i. 
malomamostna kazniva dejanja, meni, da jih ne bi kazalo 
izvzemati iz amnestije. Tovrstnih kaznivih dejanj je sicer po številu 
precej, dejstvo pa je, da njihovo število v zadnjih letih upada. 

V predlogu zakona je upoštevano mnenje iz razprave v matičnem 
odboru Državnega zbora, po katerem v amnestijo ne bi bili zajeti 
obsojenci, ki so sicer storili kazniva dejanja iz prve in druge točke 
2. člena predloga zakona, bodo pa na dan uveljavitve zakona 
mlajši od enaindvajset let. 

Predlagatelj je prav tako sledil pripombi Sekretariata Državnega 
zbora za zakonodajo in pravne zadeve glede postopka, kot ga 
ureja 4. člen predloga. Glede na to je predlagatelj dopolnil 4. člen 
tako, da je v novem tretjem odstavku tega člena določil, da lahko 
v primeru, če postopek ni bil uveden po uradni dolžnosti, sproži 
postopek za amnestijo tudi državni tožilec, obsojenec ali oseba, 
ki lahko v skladu z določbo 367. člena zakona o kazenskem 
postopku v korist obdolženca vloži pritožbo. 

Predlagatelj je glede na navedene dopolnitve zakonskega predloga 
upošteval vsa stališča, ki jih je predlagatelju naložil Državni zbor 
ob prvi obravnavi predlaganega zakona. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta; 

Zakon o amnestiji 

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

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

Evropski sporazum o pridružitvi ne vsebuje določb, ki zadevajo 
ta zakon. 

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

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Kot je navedeno v točki 2 a. 

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

Predlog zakona je usklajen z Acquis Comm. za 24. delovno 
skupino, ki se nanaša na varstvo človekovih pravic in svoboščin. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

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

/ 

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

Da. 

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

Še ne. 

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

Niso sodelovali. 

8) Povezava a Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Zakon ni predmet Državnega programa za prevzem pravnega 
reda ES. 

mag. Ivan BIZJAK 
minister 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 DAVKU NA DODANO 

VREDNOST (ZDDV-B) 

- prva obravnava - EPA 133 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1611-0144 
Številka: 422-15/2001-1 
Ljubljana, 13.09.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 13.9.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST - EU, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja Informacijo o možnostih uporabe nižje davčne 
stopnje ter uveljavljanju davčne oprostitve v sistemu davka 
na dodano vrednost. 

Vlada Republike Slovenije z navedenim predlogom zakona 
nadomešča predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davku na dodano vrednost - hitri postopek, ki ga je 

Državnemu zboru Republike Slovenije predložila z dopisom 
št. 422-15/2001-1 z dne 22.2.2001. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- Darko Končan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- Mateja Vraničar, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance, 
- Nevenka Beč, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

V letu 1996 je Republika Slovenija z Evropskimi skupnostmi 
podpisala Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko 
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi 
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi 
strani. Z uveljavitvijo sporazuma je Republika Slovenija postala 
zavezana zagotoviti postopno združljivost svoje zakonodaje s 
pravom skupnosti (70. člen Evropskega sporazuma). 

Pravna ureditev Republike Slovenije na področju zakonodaje, ki 
ureja davek na dodano vrednost, še ni v celoti usklajena s pravnim 
redom Evropske unije. Državni zbor Republike Slovenije je zakon 
o davku na dodano vrednost - ZDDV sprejel decembra 1998, 
uporabljati pa se je pričel 1. julija 1999. Pri pripravi zakona so bile 
upoštevane predvsem rešitve, vsebovane v Šesti direktivi (Sixth 
Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmoniza- 
tion of the laws of the Member States relating to turnover taxes - 
Common system of value added tax: uniform basis of assess- 
ment). V pravnem redu Republike Slovenije pa še niso v celoti 
upoštevane določbe direktive, ki ureja oprostitve davka na dodano 
vrednost in trošarin pri uvozu pošiljk brez komercialnega namena 
(78/1035/EEC), direktive, ki določa višino vrednostnih limitov, do 
katere je blago potnikov, ki prihajajo iz držav članic oziroma tretjih 
držav, oproščeno plačila davka na dodano vrednost in trošarin 
(69/169/EEC), direktive, ki ureja vračilo davka na dodano vrednost 
davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v eni Izmed držav članic 
Evropske unije (86/560/EEC) ter direktiv, ki so bile sprejete po 
uveljavitvi ZDDV. ZDDV tudi ni usklajen z določbami Šeste direktive 
glede višine praga, pod katerim je davčnim zavezancem 
omogočena uporaba poenostavljenih (posebnih) postopkov 
obdavčitve in glede nižje stopnje DDV za naslednje kategorije 
blaga in storitev: priprava jedi; vino; nosilci besed, slike in zvoka; 
gradnja, obnova in vzdrževanje stanovanjskih objektov ter 
posebnih objektov za bivanje in življenje invalidov. 

V okviru pogajanj za vstop v Evropsko unijo, se je Republika 
Slovenija s,pogajalskimi izhodišči za področje 10 (Obdavčitev) 
zavezala, da bo ZDDV uskladila s pravnim redom Evropske unije 
do 31. decembra 2002, pri čemer bodo določila zakona, ki se 
nanašajo na promet med državami članicami EU, pričela veljati z 
dnem dejanskega pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji. 

V pogajalskih izhodiščih o pristopu k EU je Slovenija napovedala 
dve spremembi (reviziji) ZDDV, prvo v letu 2001 in drugo v letu 
2002 (predvsem določbe glede intrakomunitarnega prometa). S 
prvo revizijo naj bi zajeli potrebne popravke veljavne zakonodaje 
in dopolnitve z evropskimi rešitvami, ki so smotrne še pred 
polnopravnim članstvom. 

Republika Slovenija je v prvotnih pogajalskih izhodiščih o pristopu 
k EU zahtevala izjemo za: 

zadržanje nižje stopnje za pripravo jedi, vino, gradnjo, obnovo 
in vzdrževanje (vseh) stanovanjskih objektov ter posebnih 
objektov za bivanje in življenje invalidov ter za vse nosilce 
besede, slike in zvoka; 
višino predvidenega zneska opravljenega prometa blaga 
oziroma storitev, pod katerim je davčnim zavezancem 
omogočena uporaba poenostavljenih (posebnih) postopkov 
obdavčitve z DDV. 

EU je sprejela dve od izjem, ki jih je Slovenija izpostavila v svojih 
stališčih, in sicer izjemo glede uporabe nižje davčne stopnje za 
obdavčitev priprave jedi in izjemo glede zneska, pod katerim je 
davčnim zavezancem omogočena uporaba poenostavljenih 
postopkov obdavčitve z davkom na dodano vrednost. 

V naknadnih dopolnilih pogajalskih izhodišč Slovenija predlaga: 
umik zahteve za izjemo glede obdavčitve gradnje, obnove in 
vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih prostorov za trg in jo 
nadomešča z zahtevo za prehodno obdobje do 31.12.2009, 
ko se zaključi sedanja etapa Nacionalnega stanovanjskega 
programa, 
umik zahteve za izjemo oziroma prehodno obdobje glede 
obdavčitve vina, 
umik zahteve za izjemo glede obdavčitve vseh nosilcev 
besede, slike in zvoka (uporaba nižje stopnje za knjige in 
druge tiskane nosilce je dopustna tudi po evropski zakonodaji). 

Dokončno stališče EU glede predlaganega prehodnega obdobja 
še ni znano. 

V dveh letih po sprejemu zakona je praksa pokazala tudi na 
nekatere ne dovolj natančne opredelitve zakona, kakor tudi na 
pomanjkljivosti posameznih rešitev, uveljavljenih v zakonu. Prav 
tako je bil ta čas na razpolago za dodatno proučitev posameznih 
določb Šeste direktive, ki so bile v letu 1998 le načelno prevzete 
v ZDDV. 

2. CILJI IN TEMELJNA NAČELA ZAKONA 

S predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
davku na dodano vrednost predlagatelj ne odstopa od temeljnih 
načel sistema DDV, ki so bila postavljena z uveljavitvijo ZDDV v 
letu 1998/99. ZDDV temelji na potrošni obliki davka na dodano 
vrednost, na podlagi katere je dejansko obdavčena končna 
potrošnja blaga in storitev, saj so blago in storitve, dokler so v 
prometu med davčnimi zavezanci, neobdavčene. ZDDV nadalje 
temelji na ozemeljskem načelu (uporablja se za promet, ki je 
opravljen ali se obravnava kot da je opravljen na ozemlju Republike 
Slovenije) in na načelu namembnega kraja, na podlagi katerega 
je blago obdavčeno tam, kjer je porabljeno oziroma uporabljano. 
Pri uporabi načela namembnega kraja je zagotovljena 
enakopravna obravnava uvoženega blaga in na davčnem 
območju proizvedenega blaga hkrati pa je izvoz blaga oproščen 
plačila davka na dodano vrednost. 

S konkretnimi spremembami in dopolnitvami zakona pa 
predlagatelj želi uveljaviti: 

- nadaljnje prilagoditve sistema davka na dodano vrednost 
evropski zakonodaji na tem področju, ki jih je mogoče uveljaviti 
pred polnopravnim članstvom Slovenije v EU; 

- zaveze v skladu s pogajalskimi izhodišči (uskladitev obsega 
uporabe nižje davčne stopnje ter prenos izjemnih rešitev med 
prehodne in končne določbe); 
uskladitev obsega uporabe davčne oprostitve za dejavnosti, 
ki se izvajajo v javnem interesu in drugih davčnih oprostitev v 
notranjem prometu; 
uskladitev obsega uporabe davčne oprostitve pri uvozu blaga 
z EU direktivo s področja DDV in uredbo s področja carinskega 
sistema; 
uskladitev določb glede obdavčitve rabljenega blaga, umetnin 
in starin ter vključitev preprodaje rabljenih vozil v shemo za 
prodajo rabljenega blaga; 
ureditev posebne sheme obdavčevanja za turistične agencije 
in uvedba obvezne uporabe posebne sheme; 

- ureditev uveljavljanja pravice do odbitka vstopnega davka, 
določanja odbitnega deleža in popravka odbitka vstopnega 
davka; 
spremembe, potrebne, da se natančneje opredelijo 
posamezni, že uveljavljeni instituti ter odpravijo formalne 
nedoslednosti posameznih opredelitev (natančnejša definicija 
davčnega zavezanca, ureditev obdavčevanja neposlovne 
rabe blaga, natančnejša določitev davčne osnove pri uvozu 
blaga ipd); 
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spremembe določb, ki jih je potrebno zapisati jasneje zaradi 
možnih različnih interpretacij v praksi, sprememb v drugi 
materialni zakonodaji in posledično preprečitve neenotnega 
izvajanja zakona(obdavčitev nepremičnin, natančnejša 
ureditev davčne osnove ob upoštevanju sodbe Ustavnega 
sodišča, ureditev vprašanja vračljive embalaže, tek davčnih 
obdobij za davčne zavezance v likvidacijskem oziroma 
stečajnem postopku) 

3. OSNOVNE REŠITVE ZAKONA 

V II. poalaviu - Predmet obdavčitve bodo opravljeni nekateri 
redakcijski popravki besedila, ki se nanašajo na definicijo prometa 
blaga in prometa storitev. 

Redakcijsko bo popravljen tudi 13. člen zakona (IV. poglavje - 
davčni zavezancih, ki definira pojem davčnega zavezanca, zlasti 
v delu, ki se nanaša na državne organe in organizacije ter organe 
lokalnih skupnosti. 

S spremembami v VN, poglavju - davčna osnova bodo jasneje 
opredeljene določbe, ki se nanašajo na zneske, ki se lahko 
izključijo iz davčne osnove (na primer zneski, ki jih davčni 
zavezanec prejme v imenu in na račun svojega kupca oziroma 
naročnika), vključena bo opredelitev pojma »nezmožnosti 
poplačila«, ko lahko davčni zavezanec popravi (zmanjša) 
obračunani znesek DDV. 

Na novo bo vključena določba, ki se nanaša na stroške vračljive 
embalaže. V davčno osnovo ne bodo vključeni stroški vračljive 
embalaže, ki se pri dobavitelju blaga v vračljivi embalaži vodi 
evidenčno. 

Redakcijsko bo precizirana določba glede določitve davčne 
osnove pri uvozu blaga. 

V VIII. poalaviu - Stopnja DDV bo spremenjen 25. člena zakona, v 
katerem so opredeljeni izdelki in storitve, ki so obdavčeni po nižji 
stopnji. V tem členu se bo opravila predvsem uskladitev s prilogo 
H k Šesti direktivi, v kateri je naveden seznam izdelkov in storitev, 
za katere lahko države članice uvedejo znižano stopnjo DDV. 
Omenjen seznam izdelkov in storitev je izključen - države članice 
nimajo možnosti uveljaviti drugih primerov nižje stopnje. Tega 
splošnega načela ne smemo mešati s pravicami, ki jih imajo 
posamezne države članice iz zgodovinskih razlogov. 

Pomembnejše vsebinske spremembe se nanašajo na: 

7. točko (po predlogu spremenjenega člena 6. točka), ki 
določa nižjo stopnjo za nosilce besede, slike in zvoka. V skladu 
s Šesto direktivo oziroma Prilogo H, se nižja stopnja lahko 
uporabi le za tiskane nosilce besed (knjige, brošure, tiskovine, 
časopise in periodiko), ne pa tudi za druge posnete nosilce s 
tekstovnimi, Slikovnimi in zvočnimi zapisi. Ti nosilci morajo biti 
v skladu s Šesto direktivo obdavčeni po splošni stopnji DDV. 
Do polnopravnega članstva Slovenije v EU se za to blago 
ohranja nižja stopnja DDV na podlagi prehodnih določb 
predloga zakona. 

8. točko (po predlogu spremenjenega člena 8. točka), ki določa 
nižjo stopnjo za avtorske pravice in storitve s področja 
književnosti in umetnosti, avtorske pravice s področja 
znanosti ter umetniške predmete, zbirke in starine iz tretjega, 
četrtega in petega odstavka 48. člena zakona. Po Šesti direktivi 
so po nižji stopnji lahko obdavčeni le storitve ali honoraji 
književnikov, skladateljev ter izvajalskih umetnikov. 

- 10. točko (po predlogu spremenjenega člena 9. točka), ki 
določa nižjo stopnjo za graditev, obnovo in vzdrževanje 
stanovanjskih prostorov, stanovanj oziroma stanovanjskih 
hiš ter posebnih objektov za bivanje in življenje invalidov. 
ZDDV določa nižjo stopnjo za vse stanovanjske objekte, 
medtem ko je po Šesti direktivi uporaba nižje stopnje možna 
le za stanovanja in stanovanjske objekte, zgrajene v okviru 
socialne politike. V skladu z zahtevo Slovenije po prehodnem 
obdobju, in sicer do 31.12.2009, je veljavna določba 10. točke 
povzeta v prehodne določbe zakona. 

V IX. poalaviu - oprostitve plačila DDV bodo vključene določene 
oprostitve, ki jih mora Slovenija vključiti po Šesti direktivi (storitve 
zobnih tehnikov; reševalni prevozi; storitve samostojnih skupin 
oseb, katerih aktivnosti so oproščene DDV ali neobdavčljive, svojim 
članom). 

Določbe, ki se nanašajo na oprostitve DDV pri sprostitvi blaga v 
prost promet bodo preoblikovane glede na predvidene 
spremembe carinskega zakona (je že v zakonodajnem postopku) 
na področju carinskih oprostitev v primeru sprostitve blaga v 
prost promet, besedilo pa usklajeno s carinsko terminologijo. Pri 
omejitvah bodo upoštevane omejitve evropskih carinskih 
oprostitev v vseh primerih, kjer so le-te ožje od slovenskih 
carinskih predpisov. 

V zakonu bo vključena oprostitev plačila DDV pri uvozu pošiljk 
brez komercialnega namena iz tretjih držav in tako opravljena 
uskladitev z določbami direktive Evropskega sveta 78/1035/EEC. 

Črtan bo 30. člen zakona, ki določa oprostitve DDV pri začasnem 
uvozu blaga. Navedeni člen ni potreben, saj že 16. člen zakona 
določa, da je v primeru začasnega uvoza blaga s popolno 
oprostitvijo plačila carinskih dajatev nastanek davčnega dolga 
odložen do začetka kakšne druge carinsko dovoljene rabe ali 
uporabe (sprostitev v prost promet ali začasni uvoz z delno 
oprostitvijo dajatev). S črtanjem tega člena bo zakon dodatno 
prilagojen EU zakonodaji in odpravljena možnost različnih 
interpretacij posameznih pojmov iz 30. člena ZDDV in 108. člena 
carinskega zakona. 

Določbe členov, ki predpisujejo oprostitve plačila DDV bodo tudi 
redakcijsko popravljene in usklajene z novo terminologijo po 
zakonih, ki so bili sprejeti po uvedbi DDV leta 1999 (zakon o 
zavarovalništvu, pomorski zakonik, zakon o letalstvu, zakon o 
bančništvu) . 

V XI. poolaviu - davčno obdobje, obračunavanje in plačevanje 
davčne obveznosti bodo vključene določbe, ki se nanašajo na 
davčne zavezance, nad katerimi se začne likvidacijski ali stečajni 
postopek. Za te zavezance bo določeno, da se davčno obdobje 
zaključi z dnem začetka likvidacijskega ali stečajnega postopka, 
obračun DDV pa bodo morali predložiti v 20 dneh od dneva začetka 
katerega od teh postopkov. 

V XII. poalaviu - odbitek vstopnega DDV bo natančneje definirano, 
od katerih izdatkov davčni zavezanec nima pravice do odbitka 
vstopnega DDV. 

Črtan bo 44. člen zakona, ki določa, da davčni zavezanci, ki 
prodajajo rabljena prevozna sredstva, lahko odbijejo kot vstopni 
DDV znesek, ki ga ugotovijo po preračunani stopnji DDV od 
nabavne cene rabljenega prevoznega sredstva. Določba ni 
usklajena s Šesto direktivo, ki določa posebno ureditev za promet 
rabljenega blaga, kamor sodijo tudi rabljena prevozna sredstva. 
Tako se bodo po uveljavitvi predlagane spremembe tudi za rabljena 
prevozna sredstva uporabljale določbe zakona o prometu z 
rabljenim blagom (48. in 49. člen zakona). 
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Spremembe, ki so predlagane v XIII. poglaviu - posebni postopki 
obdavčevanja, bodo jasneje določile davčne zavezance, za katere 
velja oprostitev obračunavanja DDV. V praksi so se pokazale 
določene nejasnosti, zlasti o tem, ali so mali zavezanci davčni 
zavezanci ali ne, zato bo besedilo tega člena redakcijsko 
popravljeno tako, da bo iz njega jasno razvidno, da so tudi mali 
zavezanci davčni zavezanci za DDV, ki pa so oproščeni 
obračunavanja DDV, razen če se prostovoljno odločijo za to, da 
bodo vstopili v običajni sistem obračunavanja DDV. 

V tem poglavju bo opravljena tudi nadaljnja uskladitev s Šesto 
direktivo v primerih obračunavanja DDV za storitve potovalnih 
agencij in organizatorjev potovanj ter obračunavanja DDV v 
primerih prodaje rabljenega blaga, umetniških predmetov, zbirk in 
starin. 

V XIV. poglaviu - vračilo DDV bo s spremembo 54. člena opravljena 
nadaljnja uskladitev z Osmo direktivo Sveta 79/1072/EEC z dne 
6. decembra 1979 o uskladitvi zakonov držav članic, ki se 
nanašajo na prometne davke - ureditve za vračilo DDV davčnim 
zavezancem, katerih sedež ni na ozemlju države. 

V XVIII. poglaviu - kazenske določbe, bodo opravljene prilagoditve 
kazenskih določb predlaganim spremembam in dopolnitvam 
zakona. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Sprejem predlaganega zakona na makroekonomskem nivoju ne 
bo povzročil bistvenih sprememb. Konkretnih izračunov o finančnih 
posledicah sprememb določb o uporabi nižje davčne stopnje in 
davčnih oprostitev ni mogoče predstaviti, ker predlagatelj ne 
razpolaga s podatki o obsegu davčnih prihodkov po posamezni 
vrsti blaga oziroma posamezni storitvi, ampak le z zbirnimi podatki 
o uporabi nižje davčne stopnje oziroma obsegu oproščenih dobav 
blaga oziroma storitev. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 
17/00 - odločba US in 30/01) se za 2. členom črla naslov poglavja 
»II, PREDMET OBDAVČITVE«. 

2. člen 

Naslov 3. člena se spremeni tako, da se glasi »(predmet 
obdavčitve)«. 

3. člen 

Za 3. členom se doda II. poglavje z naslovom in podnaslovom, ki 
se glasita: 

»II. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE 

a) Obdavčljiv promet blaga«. 

4. člen 

V 4. členu se v drugem odstavku v 4. točki črta besedilo: 

»izročitev novozgrajenih objektov ter«. 

Besedilo 7. točke se spremeni tako, da se glasi: 

»uporaba poslovnih sredstev davčnega zavezanca« 

Za 7. točko se doda nova 8. točka, ki se glasi: 

»8.uporaba blaga za namene opravljanja dejavnosti, sprememba 
namembnosti ter zadržanje blaga ob prenehanju opravljanja 
dejavnosti.« 

Dosedanja 8. točka postane nova 9. točka. 

5. člen 

V 5. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(uporaba poslovnih sredstev davčnega zavezanca)« 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(1 )Za uporabo blaga iz 7. točke drugega odstavka 4. člena tega 
zakona se šteje uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev 
davčnega zavezanca za zasebne namene ali za zasebne 
namene njegovih zaposlenih, brezplačna odtujitev tega blaga ali 
odtujitev blaga za zmanjšano plačilo ali kakršnakoli uporaba za 
druge namene, kot za namene opravljanja njegove dejavnosti, če 
je bil od tega blaga oziroma dela blaga v celoti ali deloma odbit 
vstopni DDV.« 

6. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»6. člen 
(uporaba blaga za namene opravljanja dejavnosti, 
sprememba namembnosti ter zadržanje blaga ob 

prenehanju opravljanja dejavnosti) 

Za uporabo blaga iz 8. točke drugega odstavka 4. člena tega 
zakona, se šteje: 

1. uporaba blaga, ki ga davčni zavezanec proizvede, zgradi, 
pridobi, predela ali uvozi v okviru opravljanja dejavnosti za 
namene opravljanja njegove dejavnosti, če od takega blaga, 
če bi ga nabavil od drugega davčnega zavezanca, ne bi imel 
pravice, da v celoti odbije vstopni DDV; 

2. uporaba blaga za namene transakcij davčnega zavezanca, 
od katerih se DDV ne obračunava, če je od tega blaga v celoti 
ali deloma odbil vstopni DDV, 

3. zadržanje blaga s strani davčnega zavezanca ali njegovih 
pravnih naslednikov (razen v primerih iz 7. člena tega zakona), 
ko preneha opravljati dejavnost oziroma po prenehanju 
registracije, če je od tega blaga v celoti ali deloma odbil vstopni 
DDV.« 

7. člen 

Za 6. členom se doda nov podnaslov, ki se glasi: 

»b) Neobdavčljiv promet blaga« 

8. člen 

V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
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»(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se prejemnik šteje za 
pravnega naslednika prenositelja podjetja ali dela podjetja«. 

9. člen 

13. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Davčni zavezanec je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno 
(samostojno) opravlja kakršnokoli dejavnost, ne glede na namen 
ali rezultat opravljanja dejavnosti. 

(2)Dejavnost po prejšnjem odstavku obsega vsako proizvodno, 
predelovalno, trgovsko in storitveno dejavnost, vključno z 
rudarsko, kmetijsko in poklicno dejavnostjo, kot tudi izkoriščanje 
premoženja in premoženjskih pravic z namenom trajnega 
doseganja dohodka. 

(3) Državni organi in organizacije ter organi lokalnih skupnosti se 
ne štejejo za davčne zavezance v skladu s prvim odstavkom 
tega člena, kadar opravljajo dejavnosti oziroma transakcije v okviru 
svojih pristojnosti, druge osebe javnega prava pa za opravljanje 
dejavnosti oziroma transakcij v okviru javnih pooblastil, četudi 
opravljajo te transakcije proti plačilu (takse, prispevki in druge 
dajatve). Če ti organi ali osebe opravljajo takšno dejavnost iz 
drugega odstavka tega člena oziroma promet, pri katerem bi 
njihovo obravnavanje kot davčnih nezavezancev vodilo k 
izkrivljanju konkurence, se v teh primerih le-ti štejejo za davčne 
zavezance. 

(4) Davčni zavezanci so tudi organizatorji storitev po 3.a točki 
drugega odstavka 17. člena tega zakona. " 

10. člen 

V 21. členu se v drugem odstavku črta 3. točka. 

V devetem odstavku se 2. točka spremeni tako, da se glasi: 

»2. zneski, ki jih davčni zavezanec prejme od svojega kupca 
oziroma naročnika kot povračilo za izdatke, ki jih je plačal v 
njegovem imenu in na njegov račun, in jih vodi v svojem 
knjigovodstvu kot prehodne postavke. Davčni zavezanec mora 
zagotoviti dokazila o dejanskem znesku teh izdatkov in ne sme 
odbiti morebiti zaračunanega DDV od teh transakcij.« 

V desetem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: 

»Zaradi nezmožnosti poplačila lahko davčni zavezanec popravi 
(zmanjša) znesek DDV na podlagi pravnomočnega sklepa 
sodišča o zaključenem stečajnem postopku, postopku prisilne 
poravnave ali izvršilnem postopku oziroma postopku likvidacije.« 

Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(12)V davčno osnovo se ne vštevajo stroški vračljive embalaže, 
ki se pri dobavitelju blaga v vračljivi embalaži vodijo evidenčno.« 

11. člen 

V 22. členu se v drugem odstavku v 2. točki, na koncu doda nov 
stavek, ki se glasi: 

»Če prvi namembni kraj na tovornem listu oziroma drugem 
dokumentu, s katerim se blago uvozi v Slovenijo, ni naveden, se 
šteje, da je prvi namembni kraj v Sloveniji tam, kjer se blago prvič 
po uvozu v Slovenijo pretovarja ali raztovarja.« 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(4) Pri ponovnem uvozu blaga, ki je bilo začasno izvoženo na 
oplemenitenje potem, ko je bilo popravljeno, predelano, obdelano 
oziroma obnovljeno, je davčna osnova iz prvega odstavka tega 
člena vrednost popravila, predelave, obdelave oziroma obnove, 
določena v skladu s carinskimi predpisi.« 

12. člen 

25. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Po stopnji 8% se obračunava in plačuje DDV od: 
1. hrane (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in 

živali; žive živali, semena, rastline in primesi, ki so (običajno) 
namenjene za pripravo hrane; izdelkov, ki se (običajno) 
uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek; 
priprave jedi. 

2. dobave vode; 
3. zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje in preprečevanje 

bolezni v humani in veterinarski medicini, vključno z izdelki 
za nadzorovanje rojstev in z izdelki za higiensko zaščito; 

4. medicinske opreme, pripomočkov in drugih sredstev, ki so 
namenjena za lajšanje ali zdravljenje okvare ali invalidnosti in 
so namenjena izključno za osebno uporabo, vključno z 
njihovim vzdrževanjem; 

5. prevoz oseb in njihove osebne prtljage; 
6. knjig (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskanim 

materialom, otroškimi slikanicami ter otroškimi knjigami za 
risanje in barvanje, tiskanimi notami ter notnimi rokopisi, 
zemljevidi ter hidrografskimi in podobnimi kartami), časopisov 
in periodičnih publikacij (vključno s knjižnično izposojo teh 
gradiv, če le-ta ni oproščena plačila DDV v skladu s 26. členom 
tega zakona), razen tistih ki v celoti ali v večini vključujejo 
reklamne vsebine; 

7. vstopnin za razstave, gledališča, muzeje, za ogled naravnih 
znamenitosti, kinematografske in glasbene prireditve, cirkuse, 
sejme, zabaviščne parke, živalske vrtove in podobne kulturne 
prireditve ter športne prireditve; 

8. storitev in avtorskih honorarjev književnikov, skladateljev in 
izvajalskih umetnikov; 

9. uvoza umetniških predmetov, zbirk in starin iz četrtega, 
petega in šestega odstavka 48. člena tega zakona; 

10. umetniških predmetov iz četrtega odstavka 48. člena tega 
zakona, če jih proda: 

avtor ali njegovi zakoniti oziroma pravni nasledniki ali 
davčni zavezanec, ki ni preprodajalec, če prodajo opravi 
priložnostno in, če je te predmete uvozil sam ali so mu jih 
prodali avtorji ali njegovi zakoniti oziroma pravni nasledniki 
ali, če je imel pri nabavi pravico do popolnega odbitka 
vstopnega DDV; 

11. stanovanj, stanovanjskih in nastanitvenih objektov ter delov 
teh objektov, vključno z gradnjo, obnovo in popravili le-teh, če 
so del socialne politike; 

12. živali za pitanje, semen, sadik, gnojil, fitofarmacevtskih 
sredstev ter storitev, ki so namenjene izključno uporabi v 
kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu; 

13. dajanja nastanitvenih zmogljivosti v najem v hotelih in podobnih 
nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvenimi zmogljivostmi 
v domovih in drugih nastanitvenih obratih ter oddajanjem 
prostorov za šotore, prikolice in podobne premične objekte; 

14. uporabe športnih objektov; 
15. storitve pokopa in upepelitev skupaj s prometom blaga, ki ga 

izvajalec pogrebnih storitev opravi hkrati oziroma v neposredni 
povezavi s temi storitvami; 

16. pometanja in pranja ulic ter zbiranja in odvoza odpadkov, 
smeti in ostankov." 
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13. člen 

Naslov in besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"26. člen 
(oprostitve za določene dejavnosti, ki so javnega 

pomena) 

(1) Plačila DDV so oproščene: 
1. storitve bolnišnične in izvenbolnišnične zdravstvene oskrbe 

in s tem tesno povezane storitve, ki jih kot javno službo 
opravljajo javni zdravstveni zavodi ali druge pravne osebe 
na podlagi koncesije; 

2. storitve zdravstvene oskrbe, ki jih zasebni zdravstveni delavci 
opravljajo v okviru zasebne zdravstvene dejavnosti, storitve 
zobozdravnikov ter alternativne oblike zdravljenja v skladu s 
predpisi; 

3. preskrba s krvjo in krvnimi pripravki, materinim mlekom ter z 
organi za presajanje; 

4. storitve zobnih tehnikov in promet zobne protetike, ki ga opravi 
zobni tehnik in/ali zobozdravnik; 

5. storitve, ki jih samostojne skupine oseb, katerih dejavnosti 
so oproščene plačila DDV ali so neobdavčljive, opravijo svojim 
članom, in ki so nujne za delovanje članov teh skupin, če te 
skupine od svojih članov zahtevajo le natančno povračilo 
njihovega deleža skupnih stroškov in če ni verjetno, da takšna 
oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence; 

6. socialno varstvene storitve, vključno s storitvami domov za 
starejše in promet blaga, ki je z njimi tesno povezan, ki jih kot 
javno službo opravljajo javni socialno varstveni zavodi ali 
druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije ali, ki jih 
opravljajo druge neprofitne organizacije, ki se po predpisih 
štejejo za dobrodelne, invalidske organizacije ali organizacije 
za samopomoč; 

7. storitve, povezane z varstvom otrok in mladostnikov ter 
promet blaga, ki je z njimi tesno povezan, ki jih kot javno 
službo opravljajo javni zavodi ali druge pravne in fizične osebe 
na podlagi koncesije ali, ki jih opravljajo druge organizacije, ki 
se po predpisih štejejo za dobrodelne organizacije; 

8. storitve predšolske vzgoje, izobraževanje in usposabljanje 
otrok, mladine in odraslih, vključno s prometom blaga in 
opravljanjem storitev, ki so tesno povezane z vzgojo in 
izobraževanjem, ki jih v skladu s predpisi opravljajo javni 
zavodi ali druge organizacije, pod pogoji predpisanimi za 
opravljanje teh storitev, če ni verjetno, da takšna oprostitev 
vodi k izkrivljanju konkurence; 

9. zasebno poučevanje, ki obsega šolsko ali univerzitetno 
izobraževanje; 

10. oskrba z osebjem, ki jo zagotavljajo verske skupnosti ali 
filozofska združenja za namene iz 1., 6., 7. in 8. točke tega 
člena, z namenom nudenja duševne pomoči; 

11. storitve in promet blaga, ki je tesno povezan s temi storitvami, 
ki jih opravljajo nepridobitne organizacije s cilji politične, 
sindikalne, verske, domoljubne, filozofske, humanitarne ali 
državljanske narave opravljajo svojim članom za članarino, 
določeno v skladu z njihovimi pravili, če ni verjetno, da takšna 
oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence; 

12. storitve, neposredno povezane s športom, športno rekreacijo 
ali športno vzgojo, ki jih nepridobitne organizacije opravijo za 
osebe, ki se ukvarjajo s športom, športno rekreacijo ali športno 
vzgojo; 

13. kulturne storitve in z njimi tesno povezano blago, ki jih opravljajo 
javni zavodi in druge s strani države priznane kulturne 
institucije; 

14. promet storitev in blaga, ki ga opravljajo organizacije, katerih 
delovanje je oproščeno plačila DDV v skladu z 1., 6., 7., 8., 
11., 12. in 13. točko tega člena, če se ta promet opravlja v 

povezavi z zbiranjem denarnih sredstev, in če ga te 
organizacije organizirajo priložnostno ter izključno v svojo 
lastno korist, če ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k 
izkrivljanju konkurence; 

15. reševalni prevozi bolnih ali poškodovanih oseb v posebej za 
te namene konstruiranih vozilih; 

16. prispevek za programe RTV Slovenija. 

(2) Promet storitev ali blaga po 1., 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točki 
prejšnjega odstavka, je ne glede na prejšnji odstavek, oproščen 
plačila DDV tudi, če ga opravljajo osebe, ki niso javni zavodi 
oziroma druge z zakonom določene javne ustanove, če 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 

njihov cilj ni doseganje dobička, če pa do njega pride, se z 
njim ne sme razpolagati, temveč se mora vložiti nazaj v 
dejavnost teh oseb za namene opravljanja teh storitev; 

- upravljati in voditi jih morajo prostovoljci, ki sami ali preko 
drugih oseb nimajo posrednega ali neposrednega interesa 
za dosežene rezultate; 

- zaračunavati morajo cene, ki jim jih odobrijo pristojni organi ali 
cene, ki ne presegajo odobrenih cen; cene, za katei*e nI 
potrebna odobritev pristojnih organov morajo biti nižje od cen 
za enakovrstne oziroma podobne storitve, ki jih zaračunavajo 
davčni zavezanci, ki morajo zaračunavati DDV; 
če ni verjetno, da oprostitev DDV izkrivlja konkurenco in 
davčne zavezance, ki morajo zaračunavati DDV, postavlja v 
neenakopraven položaj. 

(3) Promet storitev ali blaga po 1., 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točki 
prvega odstavka tega člena ni oproščen plačila DDV, če: 

ni bistven za opravljanje oproščenih transakcij oziroma je 
oproščene dejavnosti mogoče opravlajti brez tega prometa; 
je njegov osnovni namen pridobiti dodatni dohodek z 
opravljanjem transakcij, ki so neposredno konkurenčne 
transakcijam oseb, ki morajo zaračunavati DDV. 

14. člen 

27. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Plačila DDV so oproščeni tudi: 

1. zavarovalni in pozavarovalni posli, vključno s povezanimi 
storitvami zavarovalnih posrednikov in zastopnikov; 

2. najem oziroma zakup nepremičnin razen: 
- nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih zmogljivosti, 

vključno z nastanitvijo v domovih, počitniških kampih ali 
na prostorih, namenjenih kampiranju; 
dajanja v najem parkirnih prostorov in parkirišč; 
dajanja v najem trajno instalirane opreme in strojev; 
najema šefov. 

3. promet blaga, ki se je v celoti uporabljalo za namene 
oproščenih dejavnosti oziroma transakcij iz 26. in 27. člena 
tega zakona, če davčni zavezanec ni imel pravice do odbitka 
vstopnega DDV za to blago, ali blaga, pri pridobitvi oziroma 
proizvodnji katerega ni imel pravice do odbitka vstopnega 
DDV v skladu s petim odstavkom 40. člena tega zakona; 

4. finančne storitve, in sicer: 
a) dajanje kreditov in posredovanje pri sklepanju kreditnih 

poslov ter upravljanje kreditov, ko te storitve opravlja 
kreditodajalec; 

b) izdajanje kreditnih garancij in drugih denarnih jamstev ter 
upravljanje kreditnih garancij s strani kreditodajalca; 

c) transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z depoziti 
in tekočimi računi, plačili, nakazili, dolgovi, čeki in drugimi 
plačilnimi instrumenti, razen izterjave dolgov in factoringa; 
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d) transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z valuto, 
bankovci in kovanci, ki so zakonito plačilno sredstvo, 
razen z zbirateljskimi predmeti; za zbirateljske predmete 
po tej točki se štejejo zlati in srebrni kovanci ali kovanci iz 
drugih kovin, ki se običajno ne uporabljajo kot zakonito 
plačilno sredstvo, ali kovanci z numizmatično vrednostjo; 

e) transakcije (razen gospodarjenja in hrambe), vključno s 
posredovanjem, z delnicami, deleži v podjetjih ali 
združenjih, obveznicami in drugimi vrednostnimi papirji, 
razen z listinami o vzpostavitvi lastniškega upravičenja 
do blaga In prenosom stvarnih pravic in deležev iz 4. 
točke drugega odstavka 4. člena tega zakona; 

f) upravljanje investicijskih skladov; 
5. kolki in druge podobne znamke; 
6. igre na srečo; 
7. promet z objekti ali deli objektov in zemljišč na katerih so 

postavljeni, razen če je promet opravljen preden so objekti ali 
deli objektov prvič vseljeni oziroma uporabljeni ali, če je promet 
opravljen preden poteče dve leti od začetka prve uporabe 
oziroma prve vselitve; 

8. promet z zemljišči, razen s stavbnimi zemljišči; 
9. dobava zlata Banki Slovenije. 

(2)Ne glede na določbi 7. in 8. točke prejšnjega odstavka se lahko 
davčni zavezanec v soglasju s kupcem - davčnim zavezancem 
odloči, da bo od prometa objekta oziroma nepremičnine, ki bi 
moral biti oproščen plačila DDV v skladu s 7. oziroma 8. točko 
prejšnjega odstavka, obračunal DDV po predpisani stopnji. 

15. člen 

V 28. členu se črtata 2. in 4. točka. 

Dosedanja 3. točka postane 2. točka. 

V 5. točki, ki postane nova 3. točka, se podtočka a) spremeni 
tako, da se glasi: 

»a) za službene potrebe diplomatskih in konzularnih 
predstavništev ter posebnih misij, akreditiranih v Sloveniji. Za 
konzularna predstavništva, ki jih vodijo častni konzularni 
funkcionarji oprostitev v skladu s to podtočko velja le za 
blago, ki ga pošilja država pošiljateljica, razen prevoznih 
sredstev, če za to blago ministrstvo, pristojno za zunanje 
zadeve, izda soglasje;« 

V podtočki c) se za besedo »predstavništev« doda besede »ter 
posebnih misij«. 

Za podtočko d) se v pododstavku doda nov prvi stavek, ki se 
glasi: »Oprostitve iz podtočk c) in d) te točke ne morejo uveljaviti 
državljani Slovenije oziroma tuji državljani s stalnim prebivališčem 
v Sloveniji.« 

Doda se nov pododstavek, ki se glasi: 

»Minister, pristojen za finance predpiše natančnejše pogoje in 
način za uveljavljanje oprostitve DDV ter določi količinske omejitve 
za posamezne vrste blaga, za katero upravičenci iz prvega 
pododstavka te točke lahko uveljavijo oprostitev DDV.« 

V 6. točki, ki postane nova 4. točka, se za besedo »ladij« doda 
besedilo, ki se glasi: »in ribiških čolnov, s katerimi se opravlja 
dejavnost ribištva« 

Dosedanja 7. in 8. točka postaneta novi 5. in 6. točka. 

16. člen 

29. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Pri sprostitvi uvoženega blaga v prost promet se, v skladu s 
pogoji in roki, določenimi v predpisu iz 66. člena tega zakona, 
plačila DDV oprosti: 

1. pošiljke neznatne vrednosti poslane neposredno iz tujine. 
Oprostitev se ne nanaša na alkohol, parfume in toaletne vode 
ter tobak in tobačne izdelke. Skupna vrednost blaga v 
posamezni pošiljki, ki se šteje za neznatno, ne sme presegati 
zneska, ki ga določi minister pristojen za finance. 

2. rabljeno osebno premoženje, ki pripada fizični osebi, ki je 
prebivala v tujini neprekinjeno najmanj 12 mesecev, in ki se 
seli v Slovenijo. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne pijače, 
tobak in tobačne izdelke, motorna vozila ter opremo za 
opravljanje dejavnosti; 

3. predmete, ki pripadajo osebi, ki je prebivala v tujini 
neprekinjeno najmanj 12 mesecev in ki se seli v Slovenijo 
zaradi sklenitve zakonske zveze. Oprostitev se ne nanaša 
na alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke, motorna vozila 
ter opremo za opravljanje dejavnosti; 

4. predmete, ki jih fizična oseba, ki stalno živi v Sloveniji pridobi 
z dedovanjem. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne pijače, 
tobak in tobačne izdelke, prevozna sredstva, opremo, zaloge 
surovin, polizdelkov in končnih izdelkov, živino in kmetijske 
pridelke, ki presegajo običajne družinske potrebe; 

5. učne pripomočke, ki jih za lastne potrebe prinesejo s seboj 
dijaki in študenti, ki prihajajo v Slovenijo z namenom šolanja; 

6. blago v osebni prtljagi potnika, ki se uvaža v nekomercialne 
namene in je v skladu s carinskimi predpisi oproščeno plačila 
carine; 

7. nekomercialno blago v pošiljkah, ki jih fizična oseba s 
prebivališčem v tujini brezplačno pošilja fizični osebi na 
carinskem območju do vrednosti, ki jo predpiše minister 
pristojen za finance; 

8. častna odlikovanja in nagrade, če njihova narava ali posamična 
vrednost kaže na to, da niso uvožene za komercialne 
namene; priložnostna darila, prejeta v okviru mednarodnih 
odnosov, če ne odražajo komercialnega namena; ob pogoju 
vzajemnosti predmete, namenjene šefom tujih držav za 
njihove potrebe v času uradnega obiska v Sloveniji. Oprostitev 
se ne nanaša na alkoholne pijače ter tobak in tobačne izdelke; 

9. terapevtske substance človeškega izvora in reagente za 
določanje krvnih skupin ter tipov tkiv, ki se uporabljajo za 
nekomercialne medicinske ali znanstvene namene; 
farmacevtske izdelke za zdravstveno oziroma veterinarsko 
uporabo na mednarodnih športnih prireditvah; laboratorijske 
živali, živalske, biološke in kemične substance poslane 
brezplačno, ki so namenjene znanstvenim raziskavam, ter 
vzorci referenčnih substanc namenjenih kontroli kvalitete 
medicinskih proizvodov, ki jih je odobrila Svetovna 
zdravstvena organizacija; 

10. blago, ki ga brezplačno pridobijo državni organi, dobrodelne 
in človekoljubne organizacije, namenjeno pa je za brezplačno 
razdelitev osebam potrebnim pomoči ali blago poslano 
brezplačno in brez vsakih komercialnih namenov, z namenom, 
da se uporabi izključno zaradi zadovoljitve njihovih delovnih 
potreb ali izvrševanja njihovih nalog. Oprostitev se ne nanaša 
na alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke, kavo in pravi 
čaj ter motorna vozila (razen reševalna vozila). Oprostitev 
se nanaša le na organizacije, ki vodijo ustrezno knjigovodstvo 
in pristojnim organom omogočajo nadzor nad njihovim 
delovanjem in ki po potrebi nudijo zavarovanje plačila DDV; 
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11. blago, ki ga uvozijo državni organi in organizacije, dobrodelne 
in človekoljubne organizacije, namenjeno pa je za brezplačno 
razdelitev med žrtve naravnih in drugih nesreč in vojn ali 
blago, ki ostane last teh organizacij, dano pa je na razpolago 
prej omenjenim žrtvam. Oprostitev se ne nanaša na material 
in opremo, namenjeno za obnovo območij, ki jih je prizadela 
naravna in druga nesreča. Oprostitev se nanaša le na 
organizacije, ki vodijo ustrezno knjigovodstvo in pristojnim 
organom omogočajo nadzor nad njihovim delovanjem in ki 
po potrebi nudijo zavarovanje plačila DDV; 

12. predmete, ki so posebej izdelani za izobraževanje, 
usposobljanje ali zaposlovanje slepih in gluhih oziroma drugih 
fizično ali duševno prizadetih oseb, če so bili pridobljeni 
brezplačno ter uvoženi s strani ustanov oziroma organizacij, 
katerih dejavnost je izobraževanje oziroma nudenje pomoči 
tem osebam in če s strani donatorjev ni izražen komercialni 
namen; 

13. opremo, ki jo imetnik uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, 
pa le-to preseli v Slovenijo. Oprostitev se ne nanaša na 
prevozna sredstva, zaloge blaga, izdelkov in polizdelkov ter 
živino, katere imetniki so trgovci; 

14. rastlinske in živinorejske proizvode, ki jih pridobijo državljani 
Republike Slovenije na svojih posestvih v obmejnem območju 
sosednje države ter naraščaj in druge proizvode, pridobljene 
od živine, ki jo imajo na teh posestvih zaradi poljskih del, 
paše ali prezimovanja; 

15. vzorce blaga neznatne vrednosti, ki so namenjeni za 
pridobivanje naročil tovrstnega blaga, in ki so glede izgleda in 
količine neuporabni za kakršnekoli druge namene; 

16. tiskovine in reklamni material, ki ga pošilja oseba s sedežem 
poslovanja izven Slovenije; 

17. blago, namenjeno uporabi na sejmu, razstavi ali podobni 
prireditvi. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne pijače, 
tobačne izdelke ter goriva in kuriva; 

18. blago, ki je zaradi določitve njihove sestave, kvalitete ali drugih 
tehničnih značilnosti, namenjeno preizkušanju, preiskovanju 
ali testiranju, ki se v celoti porabi oziroma uniči. Oprostitev se 
ne nanaša na alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke ter 
goriva, kot tudi ne na blago, uporabljeno pri preizkušanju, 
analiziranju ali testiranju zaradi pospeševanja prodaje; 

19. predmete in spremljajoče dokumente, ki se v zvezi s 
pridobitvijo ali varstvom blagovnih znamk, patentov in modelov 
pošiljajo organizacijam za varstvo pravic intelektualne 
lastnine; 

20. turistično informativno dokumentacijo, ki je namenjena za 
brezplačno razdelitev in katere glavni namen je predstaviti 
tujo turistično ponudbo; 

21. dokumente, ki se pošiljajo državnim organom; publikacije tujih 
državnih organov in mednarodnih organov in organizacij; 
obrazce za izvajanje pooblastil državnih organov; dokazni 
predmeti v sodnih postopkih; tiskane okrožnice, ki se pošiljajo 
kot del običajne izmenjave informacij med javnimi službami ali 
bančnimi ustanovami; uradne tiskovine, ki jih prejema Banka 
Slovenije; dokumente, arhive, ter obrazce za uporabo na 
mednarodnih srečanjih, konferencah ali kongresih; načrte, 
tehnične slike, modele in podobne dokumente za namene 
sodelovanja na mednarodnem natečaju, ki se organizira v 
Sloveniji; tiskane obrazce, ki se v skladu z mednarodnimi 
konvencijami uporabljajo kot uradni dokumenti v 
mednarodnem prometu vozil in blaga; fotografije in diapozitive, 
ki se pošiljajo tiskovnim agencijam ali časopisnim hišam; 
zbirateljske predmete in umetniška dela, ki niso namenjena 
prodaji in so uvožena brezplačno s strani muzejev, galerij in 
drugih inštitucij ter so namenjeni za brezplačne oglede; zidni 
zemljevidi, filmi (razen kinematografskih) in drugi avdiovizuelni 
izdelki vzgojno izobraževalnega značaja, ki jih izdela OZN ali 
njene specializirane agencije; 

22. material, potreben za natovarjanje ter zavarovanje blaga med 
transportom; stelja in krma za živali med transportom, naložena 

na prevozno sredstvo, ki se uporablja za prevoz živali iz tuje 
države v Slovenijo ali preko Slovenije; 

23. goriva in maziva v rezervoarjih, ki so tovarniško vdelani v 
motorna vozila; 

24. material za postavitev, vzdrževanje ali okrasitev spominskih 
obeležij, grobov ali pokopališč vojnih žrtev iz drugih držav; 
krste s posmrtnimi ostanki in žare s pepelom pokojnika ter 
pogrebni artikli, ki običajno spremljajo krste in žare." 

17. člen 

30. člen se črta. 

18. člen 

V 31. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(Oprostitve pri izvozu blaga in podobnih transakcijah ter 
mednarodnem prevozu)« 

V prvem odstavku se v 2. točki črta besedilo »oziroma 1. točko 
prvega odstavka 32. člena«. 

3., 4., 5. in 6. točka se spremenijo tako, da se glasijo: 

. »3. blago, ki ga iz Slovenije izvozi kupec, ki nima sedeža ali 
stalnega prebivališča v Sloveniji, ali druga oseba za njegov račun, 
razen blaga, ki ga kupec sam prevaža in je namenjeno opremljanju, 
oskrbovanju ali oskrbovanju z gorivom zasebnih čolnov, 
zrakoplovov ali katerih koli drugih prevoznih sredstev za zasebno 
rabo. Če gre za blago, ki ga potnik prenaša v svoji osebni prtljagi, 
se oprostitev plačila davka v skladu s to točko lahko uveljavlja na 
način vračila DDV, če so izpolnjeni pogoji, določeni v skladu s 55. 
členom tega zakona; 
4.promet storitev dodelave blaga (premičnin,), ki ga je izvajalec ali 
naročnik storitev pridobil oziroma uvozil z namenom, da se na 
območju Slovenije na tem blagu opravi takšna dodelava, vendar 
le v primeru, če naročnik storitve nima sedeža ali stalnega 
prebivališča v Sloveniji in če blago izvozi iz Slovenije izvajalec ali 
naročnik storitev ali druga oseba za račun izvajalca oziroma 
naročnika storitev; 
5.promet blaga organizacijam, ki ga le-te izvozijo iz Slovenije kot 
del svojih človekoljubnih, dobrodelnih ali prosvetnih aktivnosti, ki 
jih izvajajo izven Slovenije, vendar le, če pridobijo soglasje 
pristojnega davčnega organa. Pristojni davčni organ lahko v skladu 
s to točko izda soglasje organizaciji, ki izpolnjuje predpisane pogoje. 

Davčni organ lahko izda soglasje iz te točke za vsak promet 
blaga posebej ali pa za določeno obdobje. Oprostitev po tej točki 
se izvede tako, da se organizacijam, ki so pridobile soglasje 
pristojnega davčnega organa, vrne plačani DDV; 
6. promet storitev, ki ga opravijo agenti in drugi posredniki, ko 
delujejo v imenu in za račun druge osebe, če so te storitve del 
prometa storitev, navedenih v tem členu ali del prometa blaga ali 
storitev, ki je opravljen izven Slovenije;« 

V drugem odstavku se v 2. točki črta beseda »pomorskih«. 

3. točka se spremeni tako, da se glasi: 

»3.nabava, popravilo, vzdrževanje, zakup in najem zrakoplovov, 
ki jih uporabljajo letalski prevozniki za zračne prevoze na 
mednarodnih zračnih progah za plačilo ter promet, najem, 
popravilo in vzdrževanje opreme, ki je vgrajena v zrakoplov ali se 
v/na njem uporablja;" 

V 5. točki se črta beseda »pomorskih«. 
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V 4. in 6. točki se beseda »letal« nadomesti z besedo 
»zrakoplovov«. 

V tretjem odstavku se besedilo 1. točke spremeni tako, da se 
glasi: 

»1.službene potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev 
ter posebnih misij, akreditiranih v Sloveniji razen konzularnih 
predstavništev, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji;« 

V 3. točki se za besedo »predstavništev« doda besedilo »ter 
posebnih misij«. 

Za 4. točko se doda nov pododstavek, ki se glasi: »Oprostitve 
DDV iz 3. in 4. točke tega odstavka ne morejo uveljaviti državljani 
Slovenije oziroma tuji državljani s stalnim prebivališčem v 
Sloveniji." 

Dosedanji drugi do četrti pododstavek postanejo tretji do peti 
pododstavek. 

Na koncu se doda nov šesti pododstavek, ki se glasi: 

»Minister, pristojen za finance predpiše natančnejše pogoje in 
način za uveljavljanje oprostitve DDV ter določi vrednostne in 
količinske omejitve za posamezne vrste blaga oziroma storitev, 
za kar upravičenci iz prvega odstavka lahko uveljavijo oprostitev 
DDV.« 

19. člen 

32. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Plačila DDV je oproščen uvoz blaga, ki je namenjeno, da: 
a) se predloži carinskemu organu in, kadar je to dovoljeno v 

skladu s carinskimi predpisi da v začasno hrambo; 
b) se vnese v prosto carinsko cono; 
c) se zanj začne postopek carinskega skladiščenja ali 

postopek uvoza zaradi izvoza po sistemu odloga. 

(2) Oprostitev plačila DDV v skladu s tem členom se lahko uveljavi 
le, če blago ni sproščeno v prost promet oziroma ni namenjeno 
končni potrošnji in če je znesek DDV, ki se zaračuna ob 
zaključku transakcij, omenjenih v tem členu, enak znesku 
DDV, ki bi ga bilo treba obračunati, če bi bila vsaka od teh 
transakcij obdavčena v Sloveniji. 

(3) Plačila DDV je oproščeno tudi blago, namenjeno prodaji v 
prostih carinskih prodajalnah na letališču, odprtem za 
mednarodni zračni promet oziroma v pristanišču, odprtem 
za mednarodni promet pod pogojem, da ga potniki v dovoljenih 
količinah kot osebno prtljago odnesejo v drugo državo z 
zrakoplovom oziroma z ladjo. 

(4) Za potnika iz prejšnjega odstavka se šteje potnik, ki ima 
vozovnico, na kateri je navedeno namembno letališče oziroma 
pristanišče druge države." 

20. člen 

V 35. členu se v prvem odstavku za številko »4.« doda vejica in 
številka »5.«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

>'(3)Če davčni zavezanec opravi promet blaga oziroma storitev, 
za katerega je predpisana oprostitev plačila DDV, mora na računu 
navesti, da DDV ni bil obračunan.« 

21. člen 

V 36. členu se v tretjem odstavku besede » do 10.000.000 tolarjev« 
nadomestijo z besedami »do vključno 10.000.000 tolarjev, pred 
številko »20.000.000« pa doda beseda »vključno«. 

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

»(4)Za davčnega zavezanca, nad katerim se začne likvidacijski 
ali stečajni postopek, se davčno obdobje zaključi z dnem začetka 
likvidacijskega ali stečajnega postopka.« 

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta nova peti in šesti 
odstavek. 

22. člen 

V 38. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti 
odstavek, ki se glasita: 

»(4) V primeru prenehanja registracije za DDV je davčni zavezanec 
dolžan predložiti obračun do zadnjega delovnega dne naslednjega 
meseca po poteku meseca, v katerem je prenehala registracija 
za DDV. 

(5) Davčni zavezanec, nad katerim se začne likvidacijski ali 
stečajni postopek, je dolžan predložiti obračun v 20 dneh od 
dneva začetka likvidacijskega ali stečajnega postopka. 

Dosedanji četrti odstavek postane nov šesti odstavek. 

23. člen 

V 40. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Davčni zavezanec sme odbiti DDV iz prejšnjega odstavka 
tudi, če je blago in storitve uporabil za namene transakcij, ki jih je 
v zvezi z dejavnostjo iz drugega odstavka 13. člena tega zakona, 
opravil izven Slovenije, ob pogoju, da bi bil upravičen do odbitka 
davka, če bi bile opravljene v Sloveniji.« 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(4)Davčni zavezanec sme odbiti DDV iz prvega odstavka tega 
člena tudi, če je blago in storitve uporabil za namene transakcij, ki 
so oproščene plačila DDV v skladu s: 
1. 5. točko 28. člena, 31. členom, prvim in tretjim odstavkom 32. 

člena tega zakona; 
2. 1. in 4.a do 4.d točko 27. člena tega zakona, če ima naročnik 

sedež izven Slovenije ali, če so te transakcije neposredno 
povezane z blagom, ki je namenjeno izvozu.« 

V petem odstavku se v 1. točki pred podpičjem doda naslednje 
besedilo: »ter osebnih avtomobilov, ki se uporabljajo v avtošolah 
za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu s predpisi« 

Besedilo 2. točke se spremeni tako, da se glasi: 

»2. izdatkov za reprezentanco (pri čemer se kot izdatki za 
reprezentanco štejejo zgolj izdatki za pogostitev in zabavo ob 
poslovnih ali družabnih stikih), izdatkov za hrano in pijačo ter 
izdatkov za nastanitev.« 

V šestem odstavku se besedilo 3. točke spremeni tako, da se 
glasi: 

»če je plačan na podlagi 42. člena tega zakona.« 
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24. člen 

V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčeno in oproščeno 
dejavnost, določi znesek vstopnega DDV, ki se nanaša na 
obdavčeno dejavnost, z odbitnim deležem.« 

V drugem odstavku se besedilo 1. točke spremeni tako, da se 
glasi: 

»1. v števcu: celotni znesek letnega prometa, ki se nanaša na 
promet, od katerega ima davčni zavezanec pravico do odbitka 
vstopnega DDV, brez DDV;« 

V petem odstavku se na koncu doda naslednje besedilo: 

»Če se naknadno ugotovi, da je bil odbitek vstopnega DDV na 
podlagi tako ugotovljenega odbitnega deleža obračunan v višjem 
znesku, se mora odbitek vstopnega DDV ustrezno popraviti, ko 
se ugotovi dejanski odbitni delež. V primeru, ko je bil odbitek 
vstopnega DDV na podlagi tako ugotovljenega odbitnega deleža 
obračunan v nižjem znesku se odbitek vstopnega DDV lahko 
popravi, ko je ugotovljen dejanski odbitni delež.« 

25. člen 

44. člen se črta. 

26. člen 

45. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Davčni zavezanec, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev ne 
preseže oziroma ni verjetno, da bo presegel 5.000.000 tolarjev 
obdavčljivega prometa, ne sme obračunavati DDV, na izdanih 
računih ne sme izkazovati DDV in nima pravice do odbitka 
vstopnega DDV. 

(2) Davčni zavezanec, predstavnik gospodinjstva, ki opravlja 
dejavnost kmetijstva in gozdarstva, za katero se plačuje davek 
od dohodka po katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč 
(v nadaljnjem besedilu: kmet), ne sme obračunavati DDV, na izdanih 
računih ne sme izkazovati DDV in nima pravice do odbitka 
vstopnega DDV v skladu s 40. členom tega zakona, če skupni 
katastrski dohodek vseh članov gospodinjstva za zadnje 
koledarsko leto ne presega 1.500.000 tolarjev. Z gospodinjstvom 
je mišljena skupnost življenja, pridobivanja In trošenja sredstev. 

(3) Davčni zavezanec iz prvega ali drugega odstavka tega člena 
lahko, ne glede na določbe prvega oziroma drugega odstavka 
tega člena, obračunava DDV, na izdanih računih izkazuje DDV in 
ima pravico do odbitka vstopnega DDV v skladu s 40. členom 
tega zakona, če na podlagi pisnega zahtevka pridobi odločbo 
davčnega organa o zavezanosti za DDV. 

(4) Davčni organ izda davčnemu zavezancu odločbo o 
zavezanosti za DDV za obdobje, ki ne sme biti krajše od 60 
mesecev. Davčni organ ne izda odločbe o zavezanosti za DDV 
če ugotovi, da davčni zavezanec, ki je predložil zahtevek za 
registracijo, ne opravlja dejavnosti. 

(5) Če povezane osebe opravljajo promet blaga iste vrste oziroma 
promet storitev iste narave, se za namene tega člena, skupni 
znesek vrednosti opravljenega prometa povezanih oseb v 
obdobju 12 mesecev šteje kot znesek, ki ga vsaka povezana 
oseba doseže sama. Za povezane osebe se štejejo osebe, ki so 
kot take določene v predpisih o obdavčitvi dohodkov pravnih in 
fizičnih oseb. 

(6) Določbe prvega odstavka tega člena se ne nanašajo na 
davčne zavezance, ki v Sloveniji nimajo sedeža." 

27. člen 

Naslov in besedilo 46. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"46. člen 
(pavšalno nadomestilo) 

(1) Davčni zavezanec iz drugega odstavka 45. člena tega zakona 
ima ob dobavi kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih in 
gozdarskih storitev, ki so rezultat dejavnosti, za katero se plačuje 
davek od dohodka po katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih 
zemljišč, pravico do pavšalnega nadomestila vstopnega DDV (v 
nadaljnjem besedilu: pavšalno nadomestilo), pod pogoji in na način, 
določen s tem členom. 

(2) Pravico do pavšalnega nadomestila imajo le tisti davčni 
zavezanci iz drugega odstavka 45. člena tega zakona, ki opravijo 
promet blaga in storitev iz prejšnjega odstavka davčnim 
zavezancem, ki morajo obračunavati in plačevati DDV v skladu s 
tem zakonom. 

(3) Davčni zavezanci iz prejšnjega odstavka, ki jim je bil opravljen 
promet blaga in storitev s strani davčnih zavezancev iz drugega 
odstavka 45. člena tega zakona, so dolžni plačilu za ta promet 
prišteti znesek pavšalnega nadomestila v višini 4% od odkupne 
vrednosti. 

(4) Davčni zavezanci iz prejšnjega odstavka imajo pravico, da 
pavšalno nadomestilo odbijejo kot vstopni DDV pod pogoji, 
določenimi s tem zakonom. 

(5) Davčni zavezanci iz drugega odstavka 45. člena tega zakona 
imajo pravico do pavšalnega nadomestila, če so predhodno 
pridobili dovoljenje davčnega organa. 

(6) Podrobnejše določbe o pogojih in načinu izvajanja tega člena 
izda minister, pristojen za finance." 

28. člen 

47. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Potovalna agencija in organizator potovanja (v nadaljnjem 
besedilu: potovalna agencija), ki deluje v svojem imenu, pri 
zagotavljanju ponudbe pa določene storitve, povezane z izvedbo 
potovanja, zaupa v izvedbo drugim davčnim zavezancem, 
obračunava in plačuje DDV v skladu s tem členom. Določbe tega 
člena se ne nanašajo na potovalno agencijo, ki deluje kot posrednik 
(v imenu in na račun potnika) in pri obračunavanju DDV upošteva 
2. točko devetega odstavka 21. člena tega zakona. 

(2) Vse storitve, ki jih opravi potovalna agencija v zvezi s 
potovanjem, se štejejo za eno storitev potovalne agencije potniku. 
Šteje se, da je ta storitev opravljena v kraju, kjer ima potovalna 
agencija sedež ali poslovno enoto, če je storitev opravila iz 
poslovne enote. 

(3) Potovalna agencija obračuna DDV od zneska, ki predstavlja 
razliko med celotnim zneskom, ki ga plača potnik, v katerega ni 
vključen DDV, in dejanskimi stroški potovalne agencije za storitve, 
ki jih opravijo drugi davčni zavezanci, če je neposredni uporabnik 
teh storitev potnik. 

(4) Če storitve, ki jih potovalna agencija zaupa drugim davčnim 
zavezancem, ti zavezanci opravijo izven Slovenije, se šteje, da 
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je potovalna agencija opravila storitev, oproščeno plačila DDV v 
skladu s 6. točko prvega odstavka 31. člena tega zakona. Če so 
te storitve deloma opravljene v Sloveniji in deloma izven Slovenije, 
je plačila DDV oproščen le tisti del storitve potovalne agencije, ki 
se nanaša na storitve, opravljene izven Slovenije. 

(5) Potovalna agencija nima pravice do odbitka vstopnega DDV 
niti do vračila DDV, ki ji ga zaračunajo drugi davčni zavezanci od 
storitev, ki so jih nudili neposredno potniku." 

29. člen 

48. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Davčni zavezanec, ki v svojem imenu ali v imenu druge 
osebe v skladu s pogodbo, na podlagi katere se plača provizija 
na nakup ali prodajo, opravi promet rabljenega blaga in/ali 
umetniških predmetov, zbirk in/ali starin (preprodajalec), 
obračunava DDV od dosežene razlike v ceni v skladu s tem ter 
49. členom tega zakona. 

(2) Rabljeno blago je premična stvar, ki je primerna za nadaljnjo 
uporabo takšna kot je ali po popravilu, razen: umetniških 
predmetov, zbirk ali starin ter plemenitih kovin in dragega kamenja. 

(3) Plemenite kovine so: platina, zlato, paladij in srebro ter zlitine 
plemenite kovine z drugo plemenito kovino. Drago kamenje je: 
diamanti, rubini, safirji in smaragdi, bodisi obdelani ali neobdelani, 
če niso vdelani oziroma nanizani. 

(4) Umetniški predmeti so: 

1. slike, risbe in pasteli, kolaži in podobne dekorativne plošče, ki 
se uvrščajo v tarifno oznako 9701 kombinirane nomenklature 
carinske tarife (v nadaljnjem besedilu: tarifna oznaka), če so 
jih avtorji izdelali v celoti ročno, razen: načrti in risbe za 
arhitekturo, strojegradnjo, industrijo, topografijo ali podobne 
namene; ročno slikani ali okrašeni izdelki; gledališke kulise in 
podobno iz pobarvanega ali poslikanega platna; 

2. izvirne gravure, odtiski in litografije iz tarifne oznake 9702 00 
00, če jih avtor izdela ročno v omejenem številu v črnobeli 
barvi ali v barvi ene ali več plošč, ne glede na postopek in 
material, ki je bil uporabljen, razen če je bil uporabljen 
mehanični ali fotomehanični postopek; 

3. izvirne skulpture in kipi iz kakršnegakoli materiala iz tarifne 
oznake 9703 00 00, če jih izdela avtor ter skulpturni odlitki, 
katerih izdelava je omejena na osem kopij, če jo nadzoruje 
avtor ali njegov naslednik; 

4. tapiserije iz tarifne oznake 5805 00 00 in ročno izdelani tekstilni 
stenski predmeti iz tarifne oznake 6304 00 00 na podlagi 
izvirnega umetniškega dela pod pogojem, da ni več kot osem 
kopij vsakega; 

5. unikatni keramični predmeti, izdelani izključno s strani avtorja 
in z njegovim podpisom; 

6. poslikave na baker, izdelane izključno ročno, omejene na 
osem oštevilčenih kopij, na katerih je podpis avtorja ali studia, 
razen izdelki draguljarjev (dragotine, nakit), zlatarjev in 
srebrarjev; 

7. umetniške fotografije, ki jih posname oziroma natisne avtor, 
ali so posnete pod njegovim nadzorstvom, če so podpisane 
in oštevilčene ter omejene na 30 kopij, v vseh velikostih. 

r 
(5) Zbirke so: 

1. poštne znamke in kolki, priložnostni pisemski ovitki prvega 
dne, natisnjene frankirane pisemske pošiljke in podobno iz 
tarifne oznake 9704 00 00, rabljene, ali če niso rabljene, take, 
ki niso v obtoku oziroma niso namenjene za uporabo; 

2. zbirke in primerki iz tarifne oznake 9705 00 00, ki imajo 
zoološki, botanični, mineraloški, anatomski, zgodovinski, 
arheološki, paleontološki, etnografski ali numizmatični pomen. 

(6) Starine so predmeti iz tarifne oznake 9706 00 00, ki so stari 
več kot 100 let, razen umetniških predmetov ali zbirk. 

(7) Preprodajalec obračunava DDV od ustvarjene razlike v ceni v 
skladu s tem ter 49. členom tega zakona le, če je blago iz prvega 
odstavka tega člena, na davčnem območju Slovenije pridobil od: 
1. osebe, ki ni davčni zavezanec ali 
2. drugega davčnega zavezanca, ki v skladu s tem zakonom 

za to blago ni imel pravice do odbitka vstopnega DDV ali 
3. davčnega zavezanca iz prvega in drugega odstavka 45. člena 

tega zakona, če gre za poslovna sredstva ali 
4. drugega preprodajalca, ki je od opravljenega prometa blaga 

obračunal DDV od razlike v ceni." 

30. člen 

49. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Davčna osnova za promet blaga iz prvega odstavka 48. 
člena tega zakona je razlika v ceni, ki jo doseže preprodajalec, 
zmanjšana za znesek DDV, ki se nanaša na razliko v ceni. Razlika 
v ceni je enaka razliki med prodajno ceno, ki jo zaračuna 
preprodajalec za navedeno blago in nabavno ceno. 

(2) Prodajna cena pomeni vse, kar predstavlja plačilo, ki ga je ali 
ga bo davčni zavezanec - preprodajalec prejel od kupca ali tretje 
osebe, vključno s subvencijami, neposredno povezanimi s tem 
prometom, davki in vsemi drugimi dajatvami, posrednimi stroški 
nabave, kot so provizije, stroški embaliranja, prevoza in 
zavarovanja, ki jih preprodajalec zaračuna kupcu, vključno z 
DDV, razen zneskov iz devetega odstavka 21. člena tega zakona. 

(3)Nabavna cena pomeni vse, kar predstavlja plačilo, definirano 
v prejšnjem odstavku, ki ga je ali ga bo prejela oseba iz šestega 
odstavka 48. člena tega zakona od davčnega zavezanca - 
preprodajalca. 

(4)Če je nabavna cena večja od prodajne cene zadevnega blaga, 
se šteje, da je davčna osnova enaka 0." 

31. člen 

50. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Ne glede na šesti odstavek 48. člena tega zakona, lahko 
davčni zavezanec- preprodajalec obračunava DDV od dosežene 
razlike v ceni, tudi od prometa: 

1. umetniških predmetov, zbirk ali starin, ki jih uvozi sam; 
2. umetniških predmetov, ki jih pridobi neposredno od avtorjev 

ali njihovih zakonitih naslednikov; 

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka lahko kadarkoli pristojnemu 
davčnemu organu predloži prijavo, da bo obračunavala DDV po 
tem členu. DDV po tem členu začne obračunavati prvega dne 
prvega naslednjega meseca po vložitvi prijave. Obdobje 
obračunavanja DDV po tem členu ne sme biti krajše od 24 mesecev. 

(3) Davčni zavezanec obračunava DDV od prometa blaga po 
tem členu od davčne osnove, ki jo določi v skladu z 49. členom 
tega zakona. Od prometa umetniških predmetov, zbirk oziroma 
starin, ki jih je davčni zavezanec uvozil sam, je nabavna cena, ki 
se mora upoštevati pri izračunu razlike v ceni, enaka davčni 
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osnovi pri uvozu, določeni v skladu z 22. členom tega zakona, 
povečani za obračunani (ali plačani) DDV pri uvozu. 

(4) Če preprodajalec obračunava DDV po splošni ureditvi in po 
posebnem postopku, mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti 
ločeno izkazovanje prometa za vsako ureditev posebej." 

32. člen 

Za 50. členom se dodajo novi 50.a do 50.c členi, ki se glasijo: 

»50.a člen 
(oprostitev plačila ODV) 

Če so izpolnjeni pogoji iz 31. člena tega zakona, je promet 
rabljenega blaga, umetniških predmetov, zbirk in starin, od 
katerega se obračunava DDV od dosežene razlike v ceni, 
oproščen plačila DDV. 

50.b člen 
(odbitek vstopnega DDV) 

Preprodajalec, ki obračunava DDV od dosežene razlike v ceni v 
skladu z 49. in s 50. členom tega zakona, nima pravice do odbitka 
vstopnega DDV od tega blaga. 

50.c člen 
(izkazovanje DDV na računih) 

Preprodajalec, ki obračunava DDV od dosežene razlike v ceni, 
na računih, ki jih izdaja, ne sme izkazovati DDV.« 

33. člen 

V 51. členu se v petem odstavku beseda »tretjega« nadomesti z 
besedo »četrtega«. 

V šestem odstavku se beseda »četrtega« nadomesti z besedo 
»petega«. 

i 
V sedmem odstavku se beseda »petega« nadomesti z besedo 
»šestega«. 

34. člen 

54. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1)Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, ima ob pogojih, 
določenih s tem zakonom, pravico do vračila DDV, zaračunanega 
za storitve ali za premičnine, ki so mu jih dobavili drugi davčni 
zavezanci na ozemlju Slovenije, ali zaračunanega ob uvozu blaga 
v Slovenijo. 

(2)Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, ima pravico do 
vračila DDV, če: 

a) v predpisanem obdobju ni opravil prometa blaga oziroma 
storitev, za katerega se šteje, da je bil opravljen v Sloveniji, 
razen: 

prevoznih in s prevozom povezanih storitev, za katere 
velja oprostitev v skladu s 5. točko 28. člena, 31. členom 
ali prvim odstavkom 32. člena tega zakona; 
storitev, opravljenih v primerih, ko mora v skladu s 3. 
točko 12. člena tega zakona, DDV plačati izključno oseba, 
kateri so bile storitve opravljene; 

b) če se blago oziroma storitve iz prvega odstavka tega člena 
uporabljajo za namene: 

transakcij iz drugega odstavka 40. člena tega zakona; 
- transakcij, ki so oproščene plačila DDV v skladu s 5. 

točko 28. člena, 31. členom, ali prvim odstavkom 32. 
člena tega zakona; 
opravljanja storitev v primerih, ko na podlagi 3. točke 12. 
člena tega zakona, davek plača izključno oseba, kateri 
so te storitve opravljene; 

c) če so izpolnjeni drugi pogoji, določeni v 40. členu tega zakona, 
ki se nanašajo na pravico do odbitka vstopnega DDV. 

(3) Ta člen se ne uporablja za dobave blaga in storitev, ki so 
oproščene po 3. točki prvega odstavka 31. člena tega zakona. 

(4) Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, je upravičen 
do vračila DDV, če: 

1. pri pristojnem davčnem organu vloži zahtevek za vračilo DDV 
na predpisanem obrazcu; 

2. zahtevku predloži izvirnike računov oziroma uvoznih 
dokumentov; 

3. predloži potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, 
da je dolžan obračunavati DDV v tej državi; 

4. v obdobju, za katero prosi za vračilo DDV, ni opravil prometa 
blaga oziroma storitev, ki bi se štel za promet, opravljen v 
Sloveniji, razen prometa storitev iz podtočke a) drugega 
odstavka tega člena; 

5. se zaveže, da bo povrnil katerikoli neupravičeno pridobljen 
(vrnjen) znesek DDV. 

(5) Minister, pristojen za finance predpiše natančnejše pogoje za 
uveljavljanje vračila DDV, zlasti pa: rok za predložitev zahtevka 
za vračilo, obdobje, na katerega se lahko nanaša zahtevek, davčni 
organ, ki je pristojen za obravnavanje in odločanje o zahtevku, 
minimalni znesek, na katerega se lahko glasi zahtevek ter rok, v 
katerem mora davčni organ odločiti o zahtevku in vrniti DDV, če 
so izpolnjeni predpisani pogoji za vračilo.« 

35. člen 

V 55. členu se v prvem odstavku za besedami: »in ki ga« vstavi 
naslednje besedilo: 

»v roku treh mesecev od dneva nakupa« 

36. člen 

V 57. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4) Davčni zavezanec lahko dokumentacijo iz tega člena hrani 
tudi v elektronski obliki: 

če so podatki, vsebovani v elektronskem dokumentu ali 
zapisu, dosegljivi in primerni za kasnejšo uporabo, in 
če so podatki shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, 
poslani ali prejeti, in 
če je jz shranjenega elektronskega sporočila mogoče ugotoviti, 
od kod izvira, komu je bilo poslano ter čas in kraj njegovega 
pošiljanja ali prejema, in 
če uporabljena tehnologija in postopki v zadostni meri 
onemogočajo spremembo ali izbris podatkov, oziroma obstaja 
zanesljivo jamstvo glede nespremenljivosti podatkov oziroma 
sporočil." 
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37. člen 

V 59. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Davčni organ odloči o prenehanju registracije za DDV po 
uradni dolžnosti, če davčni zavezanec: 

preneha opravljati dejavnost; 
ni predložil obračuna DDV v zadnjih 12 mesecih.« 

38. člen 

V 60. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se 
glasi: 

»Obračunavanje in plačevanje DDV od prevoznih storitev v 
mednarodnem prometu lahko v skladu s predpisom iz drugega 
odstavka 66. člena tega zakona nadzoruje tudi carinski organ.« 

39. člen 

V 61. členu se v prvem odstavku črta 4. točka. 

Dosedanje 4. do 9. točka postanejo 3. do 8. točka. 

40. člen 

V 62. členu se v prvem odstavku v 6. točki besedilo v oklepaju 
spremeni tako, da se glasi: 

»(40., 41., 42. in 43. člen)« 

V 11. točki se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi: 

»(50.c člen, peti odstavek 52. člena)« 

41. člen 

V 70. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(proste carinske prodajalne in nižja stopnja DDV v prehodnem 
obdobju)« 

V drugem odstavku se za besedami »tega zakona se« doda 
besedilo: »do polnopravnega članstva Slovenije v Evropski uniji, 
nikakor pa dalj kot« 

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki 
se glasita: 

»(3) Ne glede na določbe 6. točke 25. člena tega zakona se do 
polnopravnega članstva Slovenije v Evropski uniji obračunava in 
plačuje DDV po stopnji 8% tudi od drugih nosilcev besede, slike in 
zvoka. 

(4) Ne glede na določbo 9. točke 25. člena tega zakona se do 
31.12.2009 obračunava in plačuje DDV po stopnji 8% od stanovanj, 
stanovanjskih objektov, vključno z gradnjo, obnovo in popravili 
stanovanj, stanovanjskih objektov in delov teh objektov, ki niso 
del socialne politike.« 

42. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne drugega 
meseca, ki sledi mesecu, v katerem je zakon uveljavljen. 
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OBRAZLOŽITEV 

K 1. do 3. členu in k 7. členu: 

Predlagane spremembe so redakcijskega značaja. 

K 4. členu: 

Predlagana sprememba je redakcijskega značaja in pomeni le 
vključitev primerov, ki so sicer že opredeljeni tudi v veljavnem 6. 
členu zakona v definicijo prometa blaga. 

K 5. členu: 

Predlagani spremembi precizirata veljavno besedilo določbe, ki 
ureja obdavčitev poslovnih sredstev davčnega zavezanca, ki jih 
davčni zavezanec uporabi za zasebne namene ali jih brezplačno 
ali za zmanjšano plačilo odtuji ali uporabi za druge namene, kot 
za namene opravljanja dejavnosti. S spremembo prvega odstavka 
5. člena zakona je vključena tudi določba, na podlagi katere se od 
uporabe poslovnih sredstev za te namene plačuje DDV le, če je 
bil od tega blaga v celoti ali deloma odbit vstopni DDV. V nasprotnem 
primeru bi bilo porušeno načelo prepovedi kopičenja DDV v stroških 
davčnega zavezanca. 

K 6. členu: 

Predlagana sprememba 6. člena precizira besedilo tega člena in 
pomeni nadaljnjo uskladitev s sedmim odstavkom 5. člena Šeste 
direktive. Na podlagi spremenjene 1. točke 6. člena zakona, davčni 
zavezanec od blaga, ki ga pridobi v okviru opravljanja dejavnosti, 
uporabi pa za namene opravljanja njegove dejavnosti (za lastno 
rabo), obračuna DDV le v primeru, če ne bi imel pravice, da v 
celoti odbije DDV, če bi to blago nabavil od drugega davčnega 
zavezanca. S tem se zagotovi enakopravno obravnavanje lastne 
rabe blaga in nabave blaga za opravljanje dejavnosti, hkrati pa 
opusti administrativna obveznost za obračun DDV, kadar ta 
obveznost nima finančnih posledic za davčne zavezance oziroma 
državni proračun. 

K 8. členu: 

Predlagana dopolnitev 7. člena zakona pomeni dodatno uskladitev 
s 5. členom Šeste direktive. Gre za dopolnitev, s katero se 
preprečijo možne zlorabe pri obračunu DDV, še posebej v primeru 
spremembe okoliščin, na podlagi katerih je bil DDV odbit (uporaba 
42. člena ZDDV). 

K 9. členu: 

Predlagana sprememba 13. člena zakona natančneje definira 
pojem davčnega zavezanca, še zlasti v primerih, ko obdavčljivo 
dejavnost opravljajo državni organi in organizacije, organi lokalnih 
skupnosti in druge osebe javnega prava. S predlagano 
spremembo določbe, ki se nanaša na te osebe, želi predlagatelj 
nedvoumno določiti, da te osebe niso davčni zavezanci, kadar 
opravljajo dejavnosti oziroma transakcije v okviru svojih pristojnosti 
ali zakonskih pooblastil. Če pa te osebe opravljajo ekonomsko ali 
drugo dejavnost in bi neobdavčitev takšnih transakcij lahko vodila 
do izkrivljanja konkurence, se po zakonu štejejo za davčne 
zavezance. V vsakem primeru se štejejo za davčne zavezance, 
če opravljajo dejavnost iz drugega odstavka tega člena. 

K 10. členu: 

Predlagana sprememba 2. točke v devetem odstavku 21. člena 
precizira veljavno besedilo določbe, ki predpisuje, kaj se ne všteva 
v davčno osnovo, od katere se obračunava DDV in pomeni 
uskladitev dikcije z 11. členom A 3. (c) Šeste direktive. 

S predlagano dopolnitvijo desetega odstavka 21. člena zakona 
želi predlagatelj določiti primere, v katerih lahko davčni zavezanec 
naknadno zmanjša znesek obračunanega DDV zaradi 
nezmožnosti poplačila terjatve. Zaradi nezmožnosti poplačila lahko 
davčni zavezanec popravi (zmanjša) znesek DDV na podlagi 
pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem stečajnem 
postopku, postopku prisilne poravnave ali izvršilnem postopku 
oziroma postopku likvidacije. 

S predlaganim črtanjem 3. točke v drugem odstavku in 
spremembo dvanajstega odstavka 21. člena se v davčno osnovo 
ne vštevajo stroški vračljive embalaže, ki se pri dobavitelju blaga 
v vračljivi embalaži, vodijo evidenčno. Navedena ureditev je v 
skladu s Šesto direktivo, saj vračljiva embalaža, dokler je last 
dobavitelja, ni obdavčena, v kolikor pa embalaža ni vrnjena, se 
DDV obračuna na njeno vrednost. Prav tako je ureditev v skladu 
z Uzancami o vračanju in prevzemanju vračljive embalaže (Ur.l. 
RS, št. 125/00), ki v 7. členu določajo, da se mora, dokler je 
vračljiva embalaža vključena v sistem DDV, do trgovine voditi 
evidenčno, če ni drugače dogovorjeno, od trgovine naprej pa 
finančno. 

K 11. členu: 

Predlagani spremembi 22. člena precizirata veljavno besedilo 
določbe, ki ureja način določanja davčne osnove pri uvozu blaga. 
Z dopolnitvijo 2. točke drugega odstavka se rešuje možen izjemen 
primer, kako ravnati v primeru, ko bi stroške dobave blaga morali 
všteti v davčno osnovo za obdavčitev blaga, prvi namembni kraj 
v Sloveniji pa v prevoznih listinah ni določen. Za ta primer zakon 
določa fikcijo, da se kot prvi namembni kraj v državi šteje kraj, 
kjer se blago prvič po uvozu v Slovenijo pretovarja aH raztovarja. 
Hkrati predlagana dopolnitev pomeni dodatno uskladitev določbe 
22. člena s primerljivo določbo Šeste direktive. 

S spremembo in dopolnitvijo četrtega odstavka pa predlagatelj 
želi precizirati besedilo, s katerim se določa način določitve davčne 
osnove pri ponovnem uvozu blaga, ki je bilo začasno izvoženo v 
tujino zaradi oplemenitenja. S predlagano dopolnitvijo želi 
predlagatelj nedvomno določiti, da pravilo iz četrtega odstavka 
pomeni izjemo le glede prvega odstavka 22. člena, da pa je tudi 
pri dokončni določitvi davčne osnove za tovrstno blago treba 
upoštevati drugi in tretji odstavek 22. člena. Hkrati želi predlagatelj 
nedvomno določiti, da se tudi v tem primeru vrednost popravila, 
dodelave, predelave ali obdelava določa v skladu s carinskimi 
predpisi, t. j. bodisi kot razlika v vrednosti bodisi kot stroški 
popravila. Zaradi enotnega obravnavanja blaga v davčnih in 
carinskih predpisih je nesporno, da je enaka pravila vrednotenja 
treba uporabiti tako za določitev davčne osnove kot tudi za 
določitev carinske vrednosti. 

K 12. členu: 

Predlagana sprememba 25. člena precizira veljavno besedilo 
določbe, ki opredeljuje izdelke in storitve, ki so obdavčene po nižji 
stopnji in pomenijo uskladitev s Prilogo H Šeste direktive. 

V skladu s temeljnim izhodiščem DDV, da je uporaba nižje stopnje 
DDV primerna predvsem za blago in storitve, ki so namenjene za 
zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb (socialna 
komponenta) in v primeru prodaje končnemu porabniku, ki 
uporablja izdelke in storitve za svoje lastne potrebe, ne pa 
davčnemu zavezancu, ki ima pravico do odbitka vstopnega davka, 
so s predlagano spremembo 25. člena iz obdavčitve po nižji stopnji 
iz 1. točke prvega odstavka 25. člena, izvzeti različni dodatki in 
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sestavine, k i se uporabljajo pri industrijski proizvodnji hrane in se 
sami kot hrana ne morejo uporabljati. 

V smislu navedenih izhodišč se zato »izdelki, namenjeni za 
prehrano ljudi« iz 1. točke prvega odstavka 25. člena krčijo le na 
hrano (oziroma njene nadomestke) za ljudi, ki jo je mogoče uživati 
samostojno oziroma nabaviti v končni porabi. 

Zaradi uskladitve določbe o določitvi stopnje DDV za hrano z 
določbo 1. točke Priloge H iz Šeste direktive, je v 1. točki 25. člena 
vključena določba o »izdelkih, namenjenih za prehrano živali« iz 
2. točke prvega odstavka veljavnega 25. člena, ki se je že v 
okviru veljavne določbe izvajala skladno s temi izhodišči. 

Preostali del določbe 2. točke prvega odstavka 25. člena, ki je 
vključeval »žive živali, semena in sadike«, se zaradi uskladitve s 
Prilogo H Šeste direktive deli na dva vsebinska dela, in sicer: na 
žive živali, semena in sadike, ki se običajno uporabljajo pri pripravi 
hrane in na drugi del, in sicer: žive živali, semena in sadike, ki se 
kot reprodukcijski material uporabljajo v kmetijstvu. Prvi del je s 
predlagano spremembo vključen v 1. točki 25. člena, drugi del pa 
v 12. točki 25. člena. 

S predlagano spremembo se vsebinsko določbe veljavnih 1., 2. 
in 11. točke prvega odstavka 25. člena ne spreminjajo, z izjemo 
krčenja obsega izdelkov, namenjenih za prehrano ljudi le na hrano, 
namenjeno končni porabi oziroma na izdelke, primerne za 
neposredno uživanje. 

Po veljavni 7. točki prvega odstavka 25. člena so po nižji stopnji 
obdavčeni nosilci besed, slike in zvoka. S predlagano spremembo 
te točke (po predlogu 6. točka), so v obdavčitev po nižji stopnji 
vključeni le tiskani nosilci besede (knjige, brošure, tiskovine, 
časopisi..). Obdavčitev ostalih nosilcev je urejena v prehodnih in 
končnih določbah. 

V skladu z veljavno 8. točko prvega odstavka 25. člena zakona 
se po stopnji 8% obračunava DDV od avtorskih pravic in storitev 
s področja književnosti in umetnosti ter avtorskih pravic s področja 
znanosti. S predlagano spremembo te točke (tudi po predlogu 8. 
točka), so v obdavčitev po nižji stopnji vključeni le storitve in 
avtorski honorarji književnikov, skladateljev in izvajalskih 
umetnikov. V skladu z veljavno 8. točko prvega odstavka 25. 
člena zakona so po nižji stopnji obdavčeni tudi umetniški predmeti, 
zbirke in starine iz tretjega, četrtega in petega odstavka 48. člena 
zakona. Predlagana sprememba (9. in 10 točka) precizira besedilo 
te določbe v smislu dodatnega približevanja obsegu nižje stopnje, 
ki je predvidena v Šesti direktivi (člen 12 (2)(c)). S predlagano 
spremembo bo po nižji stopnji lahko obdavčen uvoz umetniških 
predmetov, zbirk in starin ter prodaja umetniških predmetov, ki jo 
opravi avtor ali njegovi zakoniti nasledniki ali davčni zavezanec, 
ki ni preprodajelec, če prodajo opravi priložnostno in, če je te 
predmete uvozil sam ali so mu jih prodali avtorji ali njegovi zakoniti 
nasledniki ali, če je imel pri nabavi pravico do popolnega odbitka 
vstopnega DDV. 

V skladu z veljavno 10. točko 25. člena se po nižji stopnji DDV 
obdavčuje graditev, obnovain vzdrževanje stanovanjskih 
prostorov, stanovanj oziroma stanovanjskih hiš ter posebnih 
objektov za bivanje in življenje invalidov. S predlagano spremembo 
te točke (po predlogu 11. točka), so stanovanja, stanovanjski in 
nastanitveni objekti, vključno z gradnjo, obnovo in popravili teh 
objektov ali delov objektov vključena v obdavčitev po nižji stopnji 
le, če so del oziroma so v funkciji socialne politike. Obdavčitev 
ostalih stanovanj je urejena v prehodnih in končnih določbah. 

Glede na to, da je pri izvajanju 14. točke prvega odstavka 25. 
člena zakona, ki določa uporabo nižje stopnje za pogrebne storitve 
ter za blago, ki je povezano s temi storitvami, prišlo do različnih 
interpretacij o tem, ali se nižja stopnja za blago uporabi le v primeru, 

ko opravi promet z blagom podjetje, ki opravi pogrebno storitev, 
želi predlagatelj s predlagano spremembo te točke (po predlogu 
15. točka) nedvoumno določiti, da se nižja stopnja za blago lahko 
uporabi le v primeru, če ga zaračuna pogrebno podjetje. 

Predlagatelj predlaga tudi spremembo 15. točke 25. člena zakona 
(po predlogu 16. točka), ki določa nižjo stopnjo za storitve javne 
higiene. V skladu s Prilogo H Šeste direktive so po nižji stopnji 
lahko obdavčene storitve, povezane s čiščenjem cest in ulic, 
zbiranjem smeti ter ravnanjem z odpadki. 

Predlagane spremembe 26. člena ZDDV pomenijo dodatno 
približevanje obsegu davčnih oprostitev, ki so predvidene v A 
poglavju 13. člena Šeste direktive in preciziranje besedila oprostitev. 
Pri predlagani spremembi 26. člena je predlagatelj v največji možni 
meri upošteval opredelitve in določbe iz tistih pravnih aktov 
slovenske zakonodaje, ki materialno urejajo posamezna področja, 
na katera se po ZDDV nanašajo oprostitve DDV. 

Veljavna 2. točka prvega odstavka 26. člena zakona je razdeljena 
na nove 1., 2., in 4. točko, ki opredeljujejo oproščene zdravstvene 
storitve. Točke so usklajene z b„ c. in d. kategorijami 1. točke A 
poglavja 13. člena Šeste direktive. Skladno z določbami Šeste 
direktive so med zdravstvenimi storitvami, oproščenimi DDV, 
izrecno navedene tudi storitve zobozdravnikov, storitve 
alternativnega zdravljenja ter storitve zobnih tehnikov in zobna 
protetika. Zdravstvene storitve so tako natančneje opredeljene, 
hkrati pa je tudi navedeno, da so te storitve oproščene plačila 
DDV, če jih opravljajo kot javno službo javni zdravstveni zavodi ali 
druge pravne osebe na podlagi koncesije. 

S predlagano spremembo se vsebinsko določbe veljavne 2. točke 
26. člena ne spreminjajo. Kot dosedaj se oprostitev ne nanaša na 
vse storitve zdravstvene dejavnosti oziroma vse storitve 
zdravstvenega varstva, kot jih opredeljuje slovenska zakonodaja. 
Skladno s tem na primer lekarniška dejavnost ni oproščena plačila 
DDV. 

Preskrba s krvjo, krvnimi pripravki, materinim mlekom ter z organi 
za presajanje ne pomeni neposredno storitev zdravstvene 
oskrbe, pač pa se nanaša na samo preskrbo organov, krvi, krvnih 
pripravkov in materinega mleka osebam oziroma ustanovam, ki 
jih potrebujejo. Oprostitev DDV je zato določena po posebni novi 
3. točki. 

Nova 5. točka povzema I. kategorijo 1. točke A poglavja člena 13. 
Šeste direktive. Skladno z besedilom te točke so plačila DDV 
oproščene storitve samostojnih skupin oseb, ki opravljajo storitve 
za svoje člane, ko ti člani opravljajo oproščeno oziroma 
neobdavčljivo dejavnost. Storitve teh skupin morajo biti neposredno 
potrebne za opravljanje dejavnosti njenih članov, skupine pa od 
svojih članov lahko zahtevajo le plačilo v višini stroškov, ki so jih 
imele z opravljenimi storitvami. Oprostitev DDV po tej točki hkrati 
ne sme izkrivljati konkurence. Skladno z navedenimi zakonskimi 
določbami bi bile ob izpolnjevanju zakonskih pogojev, po tej točki 
lahko plačila DDV oproščene storitve npr. zbornic oziroma združenj 
zdravnikov, socialnih delavcev, kulturnih delavcev, učiteljev... 
Oprostitev po tej točki ni možna za samostojne skupine, ki 
povezujejo osebe, ki opravljajo obdavčeno dejavnost. 

Socialno varstvene storitve iz obstoječe 3. točke so opredeljene 
v novih 6. in 7. točki. Točki pomenita uskladitev z g. in h. 
kategorijama 1. točke A poglavja Šeste direktive. Skladno z 
določbami Šeste direktive so med socialno varstvenimi storitvami 
posebej navedene storitve domov za starejše, storitve varstva 
otrok in mladostnikov, kar pa ne pomeni, da druge socialno 
varstvene storitve ob izpolnjevanju pogojev za oprostitev niso 
oproščene plačila DDV. 
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Nova 8. točka nadomešča obstoječo 4. točko in vključuje samo 
redakcijske. Spremembe na obdavčevanje storitev izobraževanja 
ne vplivajo. 

Predlagana 9. točka predstavlja uskladitev s Šesto direktivo in 
omogoča oprostitve DDV tudi od storitev zasebnega poučevanja, 
ki obsega šolsko in univerzitetno izobraževanje. 

10., 11. in 12. točka nadomeščajo obstoječe 5., 6., in 8. točko in 
vključujejo le redakcijske spremembe, kine spreminjajo obstoječe 
ureditve. 

Predlagana 13. točka nadomešča obstoječo 9. točko. Iz oprostitve 
po tej točki so izvzete vstopnice za kulturne prireditve, saj so le 
te zajete v predlagani 7. točki 25. člena spremenjenega ZDDV. 

14. in 16. točka nadomeščata obstoječo 10. in 11. točko. 

15. točka predstavlja uskladitev s p. kategorijo 1. točke A poglavja 
člena 13 Šeste direktive. Oprostitev je izločena iz točk, po katerih 
so DDV oproščene zdravstvene storitve, saj gre v tem primeru 
za posebne vrste prevozov, ne pa same zdravstvene storitve. 

Novi drugi odstavek je usklajen z a. kategorijo 2. točke A poglavja 
člena 13. Šeste direktive. Skladno z določili tega odstavka so 
oprostitve DDV iz predlagane 1., 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točke 
mogoče tudi za osebe, ki niso javni zavodi oziroma druge z 
zakonom določene osebe, ko te osebe izpolnjujejo v drugem 
odstavku navedene pogoje. 

Predlagani tretji odstavek je usklajen z b. kategorijo 2. točke A 
poglavja člena 13. Šeste direktive. Odstavek postavlja dodatne 
pogoje za oprostitve DDV od storitev in blaga povezanega s 
storitvami iz 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točke prvega odstavka 26. 
člena in s tem preprečuje izkrivljanje konkurence. Tako oprostitve 
DDV niso mogoče za tisti promet storitev in blaga, ki ni bistven za 
opravljanje oproščenih dejavnosti oziroma je oproščene dejavnosti 
mogoče opravljati brez njega in katerega osnovni namen je pridobiti 
dodatni dohodek. Posebej bi poudarili, da te omejitve veljajo tudi 
za vse subjekte, ki opravljajo oproščeno dejavnost iz citiranih 
določb 26. člena (javne ustanove in zasebniki). 

K 14, členu: 

Predlagane spremembe 27. člena ZDDV pomenijo dodatno 
približevanje obsegu davčnih oprostitev, ki so predvidene v 13. 
členu B Šeste direktive in preciziranje besedila oprostitev. Pri 
predlagani spremembi 27. člena je predlagatelj v največji možni 
meri upošteval opredelitve in določbe iz tistih pravnih aktov 
slovenske zakonodaje, ki specialno urejajo posamezna področja, 
na katera se po ZDDV nanašajo oprostitve DDV. 

Spremembe 1. točke 27. člena so redakcijske narave in so 
posledica prilagoditve točke opredelitvam iz Zakona o 
zavarovalništvu - ZZavar (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in 12/ 
01) Zavarovalni posli in pozavarovanje so opredeljeni v 2. členu 
ZZavar. Zavarovalni zastopnik je opredeljen v 215. členu ZZavar, 
zavarovalni posrednik pa v 219. členu ZZavar. 

Nova 2. točka 27. člena nadomešča obstoječo 3. točko 27. člena 
in pomeni uskladitev z opredelitvijo b. kategorije B poglavja člena 
13. iz Šeste direktive. 

Obstoječa 4.a točka je razdeljena v novi 4.a in 4.b točki. Točka je 
usklajena z določbami 1. točke d. kategorije B poglavja člena 13 
Šeste direktive in z določbami 6. člena zakona o bančništvu - 
Zban (Uradni list RS; št. 7/99). 

Nova 4.b točka vsebuje del obstoječe 4.a točke. Usklajena je s z 
določbami 2. točke d. kategorije B poglavja člena 13 Šeste direktive 
in z določbami 6. člena ZBan. 

Nova 4.c točka nadomešča obstoječo 4.b točko. Usklajena je s 3. 
točko d. kategorije B poglavja člena 13 Šeste direktive. Sprememba 
je v tem, da je iz oprostitve DDV izvzet factoring ne pa odkup 
terjatev. 

Nova 4.d točka nadomešča obstoječo 4.c točko. Spremembe so 
redakcijske narave in so usklajene s 4. točko d. kategorije B 
poglavja člena 13. Šeste direktive. 

Nova 4.e točka nadomešča obstoječo 4.d točko. Usklajena je s 5i 
točko d. kategorije B poglavja člena 13. Šeste direktive. Izraz 
»promet z delnicami...« je nadomeščen z izrazom "storitve, 
vključno z izdajanjem...«. Takšna opredelitev vključuje tudi promet 
storitev povezanih s prometom vrednostnih papirjev. S predlagano 
spremembo je tudi izrecno določeno, da storitve investicijskega 
svetovanja, hrambe in gospodarjenja, niso oproščene DDV. Pojmi 
hramba vrednostnih papirjev, investicijsko svetovanje in 
gospodarjenje so opredeljeni v 74. členu zakona o trgu vrednostnih 
papirjev (Uradni list RS; št. 56/99). 

Nova 4.f nadomešča obstoječo 4.e točko in se ne razlikuje od nje. 

Nova 5. točka nadomešča obstoječo 6. točko. Usklajena je z e. 
kategorijo B poglavja člena 13 Šeste direktive. Sprememba je v 
tem, da je plačila DDV oproščen samo promet poštnih znamk v 
notranjem prometu po nominalni vrednosti. 

Nova 6. točka nadomešča obstoječo 7. točko. Sprememba je 
redakcijske narave in je usklajena z I. kategorijo B poglavja člena 
13 Šeste direktive. 

Nova 7. točka nadomešča obstoječo 2. točko. Usklajena je z g. 
kategorijo B poglavja člena 13 Šeste direktive. 

Nova 8. točka predstavlja je uskladitev s h. kategorijo B poglavja 
člena 13 Šeste direktive. Skladno z njo je oprostitev plačila DDV 
razširjena tudi na promet z zemljišči. 

Nova 9. točka nadomešča obstoječo 5. točko in je nespremenjena. 

K 15, Členu: 

Z 2. točko 28. člena je določena oprostitev DDV za blago, ki se v 
Slovenijo vnese v okviru tranzitnega postopka. Določanje te 
davčne oprostitve je nepotrebno, saj je v skladu s splošnimi 
določbami o nastanku obveznosti obračuna DDV (20. člen) 
določeno, da obveznost za obračun DDV pri uvozu ne nastane 
za blago, za katero je po vnosu v Slovenijo začet carinski tranzitni 
postopek. 

S predlaganim črtanjem 2. točke 28. člena se nikakor ne omejuje 
oziroma spreminja pravica do oprostitve plačila DDV od uvoza 
blaga za carinsko blago, ki je v skladu s carinskimi predpisi 
prepuščeno v tranzitni postopek, ampak se le v besedilu zakona 
odpravlja nepotrebna dvojnost opredeljevanja davčnih oprostitev 
oziroma nenastanka obveznosti za obračun DDV od uvoza blaga 
za tranzitno blago. 

S 4. točko 28. člena pa je v veljavnem besedilu določena davčna 
oprostitev za blago, ki se ponovno uvaža v Slovenijo po tem, ko 
je bilo to blago v tujini predmet oplemenitenja, pri izvozu pa 
upravičenec za to blago ni uveljavljal odbitka vstopnega davka 
oziroma vračila DDV. Ta določba v povezavi z določbo četrtega 
odstavka 22. člena ZDDV povzroča dvome oziroma dopušča 
dvoumna tolmačenja, zato predlagatelj ocenjuje, da bi bilo primerno 
črtanje 4. točke 28. člena ZDDV. S tem predlagatelj ne posega v 
pravico osebe, ki ponovno uvaža takšno blago, da uveljavlja 
»davčno oprostitev« za ponovno uvoženo blago, saj preko 
uveljavitve posebnega pravila za določitev davčne osnove pri 
uvozu blaga po oplemenitenju v tujini (četrti odstavek 22. člena 
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ZDDV), vrednost izvoženega blaga izključuje iz davčne osnove. 

Predlagani spremembi pomenita tudi dodatno uskladitev z 
določbami Šeste direktive oziroma njenimi spremembami, zajetimi 
v direktivi Sveta 92/111/EEC. 

V 28. členu so v a in c podtočki 5. točke (nove 3. točke) dodatno 
navedene posebne misije, ki jih ni mogoče obravnavati v okviru 
diplomatskih oziroma konzularnih predstavništev. Slednje delujejo 
na osnovi dunajskih konvencij o diplomatskih oziroma konzularnih 
odnosih, posebne misije pa skladno z določili Konvencije o 
posebnih misijah (U. L. SFRJ, št. 19/75 - M P 19-30/75), katero je 
z Uredbo o ratifikaciji konvencije o posebnih misijah (U. L. RS, št. 
7/93 - MP 2/93) prav tako nasledila Republika Slovenija. V a 
podtočko prvega pododstavka 5. točke je dodana dopolnitev v 
delu, ki zadeva delovanje konzularnih predstavništev, katere vodijo 
častni konzularni funkcionarji; v tem primeru se oprostitev DDV 
omejuje le na blago, ki ga za delovanje tega predstavništva pošilja 
država pošiljateljica. Navedena dopolnitev je v skladu z 
uveljavljeno mednarodno prakso. Oprostitve DDV na področju 
države gostiteljice mednarodna praksa ne dopušča za lastne 
državljane oziroma za osebe s stalnim prebivališčem, četudi so 
člani osebja tujih predstavništev oziroma mednarodnih organizacij. 
Zato je dopolnitev z novim stavkom (pododstavkom) potrebna v 
smislu jasnih pravic do davčne oprostitve. Na novo je dodan 
zadnji odstavek, ki ministra, pristojnega za finance pooblašča, da 
s podzakonskim predpisom predpiše pogoje in način oprostitve 
DDV za posamezne upravičence ter določi količinske omejitve 
za posamezne vrste blaga. Določilo glede količinskih omejitev je 
smiselno zakonsko opredeliti z namenom, da se na osnovi splošnih 
pogojev vzajemnosti med državo pošiljateijico in državo gostiteljico 
zagotovi enakopravni položaj posameznih upravičencev. Vse 
navedene dopolnitve tega člena so v skladu z vsebinskimi določili 
tistih zakonov oziroma določil glede upravičencev, ki urejajo: 
promet z blagom med domačim in tujim carinskim območjem 
(Carinski zakon) ter promet blaga na domačem območju (v tem 
delu je ta člen usklajen z 31. členom Zakona o davku na dodano 
vrednost). 

K 16. členu: 

Z 29. členom je določena oprostitev plačila DDV pri sprostitvi 
določenega blaga v prost promet. Besedilo ni popolnoma 
usklajeno z določbami evropske uredbe (Directive 83/181/EEC), 
ki ureja to področje ter z določbami, ki urejajo oprostitev carine 
(glede na to, da je potrebno zagotoviti čim večjo skladnost med 
temi predpisi). S predlagano spremembo so vključene oprostitve, 
ki jih evropski predpisi že vsebujejo in sicer: pošiljke neznatne 
vrednosti, ki jih prejmejo fizične osebe: nekomercialno blago v 
pošiljkah, ki jih fizična oseba s sedežem v tujini brezplačno pošilja 
fizični osebi na carinskem območju; laboratorijske živali, živalske, 
biološke in kemične substance poslane brezplačno, ki so 
namenjene znanstvenim raziskavam, ter vzorci referenčnih 
substanc namenjenih kontroli kvalitete medicinskih proizvodov, 
ki jih je odobrila Svetovna zdravstvena organizacija; zidni zemljevidi 
in filmi (razen kinematografskih) vzojno izobraževalnega značaja, 
ki jih izdela OZN ali njene specializirane agencije. 

K 17. členu 

V 30. členu zakona so bili taksativno navedeni primeri začasnega 
uvoza blaga, ki je lahko oproščeno plačila DDV. Predlagatelj 
ocenjuje, da je določba nepotrebna, saj že splošni 20. člen zakona, 
ki določa, kdaj nastane davčna obveznost pri uvozu blaga, 
opredeljuje, da obveznost za obračun DDV ne nastane, dokler je 
blago v postopku začasnega uvoza in je zanj v skladu s carinskimi 
predpisi odobrena popolna oprostitev plačila uvoznih dajatev. Glede 
na to, da se IX. poglavje zakona nanaša na oprostitve DDV, torej 
na primere, ko je obveznost za obračun DDV nastala, posebne 
okoliščine primerov, navedenih v 26. do 32. členu ZDDV pa 

opravičujejo oprostitev plačila DDV, ni potrebno, da bi med 
oprostitve DDV uvrščali tudi tiste primere, pri katerih obveznost 
za obračun DDV sploh še ni nastala. 

S črtanjem 30. člena ne bo v ničemer ogrožena ali skrčena pravica 
upravičencev, da uveljavljajo davčno oprostitev pri začasnem 
uvozu blaga, ki je navedeno v 30. členu zakona, dosežena pa bo 
dodatna uskladitev davčnega obravnavanja začasnega uvoza 
blaga z ureditvijo tega področja v carinskih predpisih. Še dodatno 
se bo možnost uveljavljanja davčne oprostitve pri začasnem 
uvozu blaga izrecno razširila na druge primere, ki niso zajeti v 30. 
členu ZDDV, gre pa za primere začasnega uvoza blaga, pri katerih 
se lahko v skladu s carinskimi predpisi (nacionalnimi ali 
mednarodnimi) uveljavlja popolna oprostitev plačila uvoznih 
dajatev. 

Predlagana sprememba pomeni tudi dodatno uskladitev z 
določbami Šeste direktive oziroma njenimi spremembami, zajetimi 
v direktivi Sveta 92/111/EEC. 

K 18. členu: 

Spremembe prvega odstavka 31. člena pomenijo dodatno 
približevanje obsegu davčnih oprostitev, ki so predvidene v 15. 
členu Šeste direktive in preciziranje besedila. 

Sprememba 2. točke prvega odstavka 31. člena je povezana s 
predlagano spremembo 32. člena zakona. 

Posebnih vsebinskih novosti predlagane spremembe 3. in 4. točke 
prvega odstavka 31. člena ne prinašajo; gre le za preciziranje 
besedila. Spremenjeno besedilo 5. točke prvega odstavka 
omogoča obdavčitev po načelu destinacije tudi tistega blaga, ki 
ga dobrodelne, človekoljubne in prosvetne organizacije nabavljajo 
na davčnem območju z namenom, da ga izvozijo v okviru 
opravljanja svojih dejavnosti in za potrebe opravljanja tovrstnih 
aktivnosti v tujini. Te davčne oprostitve v skladu s Šesto direktivo 
ni mogoče priznati a priori vsem organizacijam, ki se ukvarjajo z 
dobrodelno, človekoljubno ali prosvetno dejavnostjo, ampak se 
lahko ta oprostitev prizna le tistim organizacijam, ki pridobijo 
ustrezno pooblastilo (soglasje) s strani davčnega organa. Namen 
obvezne izdaje soglasja je preprečiti zlorabo te davčne oprostitve 
v komercialne namene in morebitne zlorabe davčnih obveznosti 
s strani upravičencev. 

Sprememba v 2. in 3. točki drugega odstavka je redakcijske 
narave. 

S predlagano spremembo 1. in 3. točke tretjega odstavka so 
dodatno navedene posebne misije, ki jih ni mogoče obravnavati v 
okviru diplomatskih oziroma konzularnih predstavništev. Slednje 
delujejo na osnovi dunajskih konvencij o diplomatskih oziroma 
konzularnih odnosih, posebne misije pa skladno z določili 
Konvencije o posebnih misijah (U. L. SFRJ, št. 19/75 - M P 19-30/ 
75), katero je z Uredbo o ratifikaciji konvencije o posebnih misijah 
(U. L. RS, št. 7/93 - M P 2/93) prav tako nasledila Republika Slovenija. 
V 1. točki so izvzeta konzularna predstavništva, ki jih vodijo častni 
konzularni funkcionarji, kar je v skladu z mednarodno prakso. 
Prav tako je v mednarodni praksi ustaljeno, da oprostitve DDV 
na področju države gostiteljice niso dopustne za lastne državljane 
oziroma za osebe s stalnim prebivališčem, četudi so člani osebja 
tujih predstavništev oziroma mednarodnih organizacij. Zato je 
opredelitev v smislu jasnih pravic do davčne oprostitve določena 
z novim prvim pododstavkom. Na novo je dodan pododstavek, ki 
ministra, pristojnega za finance pooblašča, da s podzakonskim 
predpisom predpiše pogoje in način oprostitve DDV za 
posamezne upravičence. Hkrati s tem je pristojen tudi za 
vrednostne in količinske omejitve za posamezno blago oziroma 
storitve. Iz praktičnih lastnih in mednarodnih izkušenj je zaradi 
previsokih administrativnih stroškov obdelave pri vrednostnih 
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omejitvah predvsem potrebno izključiti nizke zneske na 
posameznih računih. Določilo glede količinskih omejitev je smiselno 
zakonsko opredeliti zaradi enakopravnega zagotovila splošnih 
pogojev vzajemnosti med državo pošiljateljico in državo gostiteljico. 
Pri tem ima predlagatelj v mislih predvsem omejitve glede 
pogonskega goriva in prevoznih sredstev. Vse navedene dopolnitve 
so glede upravičencev do davčnih oprostitev v skladu z 
vsebinskimi določili tistih zakonov, ki urejajo: promet z blagom 
med domačim in tujim carinskim območjem (carinski zakon) ter 
promet blaga na domačem območju (v tem delu je ta člen usklajen 
z 28. členom zakona o davku na dodano vrednost, razen v delu 
konzularnih predstavništev, ki jih vodijo častni konzularni 
funkcionarji, kjer je oprostitev DDV predvidena le za vnos natančno 
določenega blaga). 

V tem členu so opravljeni tudi redakcijski popravki besedila v 
skladu s terminologijo zakona o letalstvu (Uradni list RS; št. 18/ 
01). Tako je izraz letalo nadomeščen z izrazom zrakoplov, letalska 
družba pa z izrazom letalski prevoznik. 

K 1$. členu; 

V 1. točki prvega odstavka 32. člena je bila povzeta določba 
točke A 16. člena šeste direktive, vendar pa se ta določba šeste 
direktive ne nanaša na trošarinska skladišča ampak na posebna 
davčna skladišča, ki jih slovenska davčna praksa ne pozna, 
zato takšna določba ni potrebna niti smiselna. Določbe 16. člena 
Šeste direktive so opcijske, zato ima vsaka država možnost, da 
se odloči, ob upoštevanju osnovnih načel prepovedi kršenja pravil 
konkurence, ali bo posamezno davčno oprostitev izvajala ali ne. 
Druge spremembe 32. člena so redakcijskega značaja. 

K 20- Členu: 

S predlagano spremembo prvega odstavka 35. člena je 
upoštevana pripomba gospodarstva glede (ne)nujnosti navajanja 
določenih podatkov na računih, ki se izdajajo končnim 
potrošnikom. 

S predlaganim novim tretjim odstavkom 35. člena bodo morali 
davčni zavezanci, ki bodo opravili oproščen promet končnim 
potrošnikom, na računu navesti, da DDV ni bil obračunan. Takšna 
obveznost je že določena v 34. členu zakona pri izdaji računov 
davčnim zavezancem. 

K 21. členu: 

S predlagano dopolnitvijo 36. člena je predlagatelj določil, da se za 
davčnega zavezanca, nad katerim se začne likvidacijski ali 
stečajni postopek, davčno obdobje zaključi z dnem začetka 
likvidacijskega ali stečajnega postopka. Sprememba je vsebinsko 
povezana s spremembo 38. člena ZDDV (glej 13. člen predloga 
zakona). 

K 22, členu: 

S predlagano dopolnitvijo 38. člena zakona je določen rok, v 
katerem je davčni zavezanec dolžan predložiti obračun DDV v 
primeru prenehanja registracije za DDV. Davčni zavezanec je 
dolžan predložiti obračun do zadnjega delovnega dne naslednjega 
meseca po poteku meseca, v katerem je prenehala registracija 
za DDV. 

Nadalje je določen tudi rok predložitve davčnega obračuna za 
davčnega zavezanca, nad katerim se začne likvidacijski ali 
stečajni postopek, in sicer je dolžan predložiti obračun v 20 dneh 
od dneva začetka likvidacijskega ali stečajnega postopka. 

V skladu z ZPPSL morajo upniki pri stečaju prijaviti terjatve v roku 
dveh mesecev, pri likvidaciji pa v roku 30 dni od dneva, ko je bil 
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oklic o začetku stečajnega ali likvidacijskega postopka nabit na 
oglasno desko sodišča in objavljen v Uradnem listu RS. V teh 
rokih mora davčni organ prijaviti terjatve iz naslova DDV na podlagi 
obračunov, ki izkazujejo obveznost davčnega zavezanca do 
začetka stečajnega ali likvidacijskega postopka. 

Rok za oddajo obračuna DDV v teh primerih mora biti krajši od 
roka za prijavo terjatev, saj s pravočasno prijavo terjatve pridobi 
upnik status stečajnega upnika. Stečajni upnik je tisti, katerega 
terjatev je obstajala pred začetkom navedenih postopkov. 

K 23. členu: 

Predlagana sprememba drugega odstavka 40. člena zakona 
pomeni redakcijsko uskladitev besedila z določbo člena 17(3)(a) 
in (b) Šeste direktive, predlagana sprememba četrtega odstavka 
pa z določbo člena 17(3)(c) Šeste direktive. 

S predlagano spremembo oziroma dopolnitvijo besedila v 1. točki 
petega odstavka, bodo avtošole imele pravico do odbitka 
vstopnega DDV od osebnih avtomobilov, ki jih uporabljajo za 
izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu s predpisi; 

Davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV od izdatkov, ki 
sicer nastanejo v povezavi z opravljanjem dejavnosti, zadovoljujejo 
pa tudi osebne potrebe, in imajo tako tudi značilnosti končne 
porabe. Besedilo 2. točke 40. člena zakona je spremenjeno tako, 
da davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega davka od izdatkov 
za reprezentanco, pri čemer se kot izdatki za reprezentanco 
štejejo zgolj izdatki za pogostitev in zabavo ob poslovnih ali 
družabnih stikih, izdatki za hrano in pijačo ter izdatki za nastanitev. 

Navedena sprememba zgolj podrobneje definira izdatke za 
reprezentanco, saj dosedanja ureditev ni dovolj nazorno 
razmejevala izdatke za poslovna darila od izdatkov za 
reprezentanco. 

K 24- členu; 

Predlagana sprememba 1. točke v drugem odstavku 41. člena je 
redakcijskega značaja. 

Z dopolnitvijo petega odstavka je opravljena uskladitev z 19. členom 
Šeste direktive, v skladu s katerim morajo davčni zavezanci, ki 
so ugotavljali odbitni delež po tem členu (na podlagi podatkov 
preteklega leta) odbitek vstopnega DDV popraviti, ko je znan 
dejanski delež v naslednjem letu. S to spremembo davčni 
zavezanci, ki ugotavljajo odbitek vstopnega DDV v odbitnem 
deležu, ugotavljajo le tisti znesek vstopnega DDV, katerega so 
imeli pravico dejansko tudi odbiti. 

K 25. členu: 

44. člen zakona določa posebno ureditev obračunavanja in 
plačevanja DDV za davčne zavezance, ki prodajajo rabljena 
prevozna sredstva. Po tej ureditvi lahko davčni zavezanci odbijejo 
kot vstopni DDV znesek, ki ga ugotovijo po preračunani stopnji 
DDV od nabavne cene rabljenega prevoznega sredstva. Določba 
ni usklajena s Šesto direktivo, ki določa posebno ureditev za 
promet rabljenega blaga, kamor sodijo tudi rabljena prevozna 
sredstva, zato se predlaga črtanje člena. Za rabljena prevozna 
sredstva se bodo poslej uporabljale določbe 48. in 49. člena 
zakona. 

4 
K 26, in 27, členu; 

V 45. členu je določena posebna ureditev za male zavezance, ki 
s svojo dejavnostjo v obdobju zadnjih 12 mesecev oziroma v 
zadnjem koledarskem letu ne dosežejo predpisanega mejnega 
zneska prometa oziroma katastrskega dohodka. Zakon določa 
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dva mejna zneska in sicer 5.000.000 tolarjev za vse dejavnosti, 
razen za dejavnost kmetijstva in gozdarstva, za katero se plačuje 
davek od dohodka po katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih 
zemljišč, za katero je določen mejni znesek v višini 1.500.000 
tolarjev. Navedeni zavezanci ne smejo obračunavati DDV, na 
računih ne smejo izkazovati davka in nimajo pravice do odbitka 
vstopnega davka. 

Ker so se v dosedanjem izvajanju tega člena pokazale določene 
nejasnosti, zlasti o tem, ali so mali zavezanci davčni zavezanci 
ali ne, je besedilo tega člena redakcijsko popravljeno tako, da je 
iz njega jasno razvidno, da so mali zavezanci davčni zavezanci, 
ki so oproščeni plačila DDV, razen če se prostovoljno odločijo za 
to, da bodo obračunavali DDV. 

K 2$, Členu: 

47. člen zakona člen določa poseben postopek obračunavanja 
DDV za potovalne agencije in organizatorje potovanj, ki delujejo v 
svojem imenu, pri tem pa uporabljajo storitve drugih davčnih 
zavezancev. Vse storitve, ki jih opravijo v zvezi s potovanjem, 
štejejo za eno storitev potniku, davek pa se plačuje od razlike v 
ceni (med celotnim zneskom, ki ga plača potnik in dejanskimi 
stroški za blago in storitve, ki jih zagotavljajo drugi davčni 
zavezanci, če je neposredni uporabnik teh storitev potnik). Po 
Šesti direktivi je ta ureditev obvezna, po našem zakonu pa je 
dana opcija za tak način obračunavanja DDV, zato sprememba 
tega člena pomeni nadaljnjo uskladitev s Šesto direktivo. 

K 29. do 31. členu: 

V 48. - 50. členu je določen poseben postopek obračunavanja 
DDV od prometa rabljenega blaga, umetniških predmetov, zbirk 
in starin, na podlagi katerega davčni zavezanec obračunava DDV 
od dosežene razlike v ceni. 

S spremembo 48. do 50. člena je opravljena uskladitev z določbami 
Šeste direktive, oziroma njenimi dopolnitvami, zajetimi v direktivi 
Sveta 94/5/EC. Tako je v spremenjenem 48. členu določena 
obvezna uporaba posebnega postopka obdavčevanja tega blaga 
in predmetov, opravljena je redakcijska uskladitev besedila ter v 
ta sistem vključena tudi prodaja predmetov, ki so izdelani iz 
plemenitih kovin. V spremenjenem 49. členu so povzete in 
redakcijsko popravljene določbe obstoječega 49. člena, v 
predlagani spremembi 50. člena pa je opravljena nadaljnja 
redakcijska uskladitev z določbami Šeste direktive oziroma 
direktive Sveta 94/5/EC. 

K 32. čl?nu: 

Predlagani novi 50.a do 50. c členi nadomeščajo obstoječi deveti 
odstavek 48. člena (50.a člen), obstoječi deseti odstavek 48. 
člena (50.c člen) in osmi odstavek obstoječega 50. člena, in ne 
pomenijo vsebinskih sprememb. 

K 33. členu: 

Predlagane spremembe 51. člena zakona so redakcijskega 
značaja in potrebne zaradi spremenjenega 48. člena (glej 30. člen 
predloga sprememb zakona). 

K 34. členu: 

Predlagana sprememba 54. člena zakona precizira veljavno 
besedilo, ki omogoča davčnemu zavezancu, ki nima sedeža na 
območju Slovenije, vračilo DDV, ki so mu ga za dobave na 
davčnem območju Slovenije zaračunali drugi davčni zavezanci 
ali mu je bil zaračunan ob uvozu blaga. Poleg redakcijskih 
popravkov besedila, so v ta člen vključeni pogoji, ki jih mora 
izpolniti davčni zavezanec, da je upravičen do vračila DDV. 

Predlagana sprememba ne bo povzročila dodatnih obveznosti 
niti za davčne zavezance niti za davčni organ glede na to, da so 
te obveznosti že uveljavljene s pravilnikom o izvajanju zakona o 
davku na dodano vrednost in so le povzete v predlaganem četrtem 
odstavku tega člena. 

S spremembo tega člena je opravljena nadaljnja uskladitev z 
Osmo direktivo Sveta 79/1072/EEC z dne 6. decembra 1979 o 
uskladitvi zakonov držav članic, ki se nanašajo na prometne 
davke - ureditve za vračilo DDV davčnim zavezancem, katerih 
sedež ni na ozemlju države. 

K 35. členu: 

S predlagano spremembo 55. člena zakona je vključen rok treh 
mesecev, v katerem mora kupec (fizična oseba, ki v Sloveniji 
nima stalnega niti začasnega bivališča) blago, ki ga nabavi v 
Sloveniji, iznesti iz Slovenije, da lahko uveljavi pravico do vračila 
DDV, ki ga je plačal pri nakupu blaga. 

K 36 Cienv: 

Z dopolnitvijo 57. člena zakona je določeno, da lahko davčni 
zavezanec dokumentacijo, ki je pomembna za obračunavanje in 
plačevanje DDV hrani tudi v elektronski obliki. Dopolnitev pomeni 
tudi uskladitev z 12. členom zakona o elektronskem poslovanju 
in elektronskem podpisu • ZEPEP (Uradni list RS, št. 57/00). 

K 37. členu: 

S predlagano spremembo drugega odstavka 59. člena zakona 
bo davčni organ lahko odločil o prenehanju registracije po uradni 
dolžnosti tudi v primeru, ko davčni zavezanec v 
dvanajstmesečnem obdobju ne predloži davčnega obračuna. Po 
podatkih Davčne uprave Republike Slovenije narašča število 
davčnih zavezancev, ki prenehajo oddajati obračune DDV. Gre 
za zavezance, ki zaradi različnih razlogov prenehajo z 
dejavnostjo, ne zahtevajo pa izbrisa iz registra zavezancev za 
DDV. 

K 38. členu: 

Prevozne storitve v mednarodnem prometu se v Sloveniji 
obračunavajo v skladu s 17. členom ZDDV glede na pot, ki jo 
prevoznik opravi po slovenskem davčnem območju. Stroški 
prevozne storitve pri mednarodnem prevozu blaga se praviloma 
vključujejo v davčno osnovo pri uvozu blaga. Davek od prevoznih 
storitev pri prevozu potnikov pa bi se načeloma morgl 
obračunavati kot vsaka druga davčna obveznost. To je mogoče 
doseči pri prevoznikih, ki v Sloveniji opravljajo dejavnost, težje pa 
je pravilnost obračunavanja DDV od prevoznih storitev nadzorovati 
pri tujih prevoznikih, ki v Sloveniji niso registrirani kot davčni 
zavezanci. S tem lahko tuji prevozniki predstavljajo domačim 
avtoprevoznikom nelojalno konkurenco, saj jim za del poti, ki ga 
opravijo po Sloveniji ni treba obračunati DDV, oziroma se tej 
obveznosti lažje izognejo. Tudi druge države se srečujejo s 
podobnim problemom, ki ga praviloma rešujejo tako, da so 
pooblastile carinske organe, da obračunajo in poberejo DDV od 
tujih avtoprevoznikov ob vstopu v državo, ob izstopu iz države 
pa preverijo, ali je bil plačan pravilen znesek DDV (npr. Nemčija, 
Avstrija - od 1. novembra letos dalje). S predlagano dopolnitvijo 
60. člena bi tudi slovenski carinski organi pridobili pooblastilo za 
takšno (poenostavljeno) obračunavanje davka od prevoznih 
storitev. 

K 39. in 40. členu: 

Predlagane spremembe posameznih določb v 61. in 62. členu 
zakona so potrebne zaradi spremenjenega 48. člena zakona ter 
črtanja 44. člena zakona. 

21. september 2001 59 poročevalec, št. 76 



K 41. členu: glede na to ali so del socialne politike ali ne. 

S predlagano dopolnitvijo drugega odstavka 70. člena zakona je 
novelirana določba, ki se nanaša na obdavčitev vina po nižji 
stopnji. Po veljavni določbi je določena nižja stopnja za vino do 1. 
julija 2005, s predlagano spremembo pa je vključena še določba, 
da se nižja stopnja uporablja do članstva Slovenije v Evropski 
uniji. 

S predlaganima novima tretjim in četrtim odstavkom je v skladu s 
pogajalskimi izhodišči Slovenije o pristopu k EU, uvedeno 
prehodno obdobje, v katerem bodo po nižji stopnji obdavčeni tudi 
drugi nosilci besede, slike in zvoka ter vsi stanovanjski objekti ne 

K 42, členu; 

Z 42. členom je predlagano, da spremembe in dopolnitve zakona 
začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, uporabljati pa se začnejo prvega dne drugega meseca, 
ki sledi mesecu uveljavitve zakona. Na ta način bo davčnim 
zavezancem omogočeno, da pri obračunavanju DDV in 
sestavljanju obračunov DDV upoštevajo predlagane spremembe 
z začetkom meseca oziroma v večini primerov z začetkom 
novega davčnega obdobja. 
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BESEDILO ČLENOV ZAKONA O DAVKU 
NA DODANO VREDNOST (Uradni list 

RS, št. 89/98,17/00- odločba US in 30/01) 

KI SE SPREMINJAJO IN 

DOPOLNJUJEJO: 

3. člen 
(splošno) 

DDV se obračunava in plačuje od: 

1. dobav blaga in opravljenih storitev (v nadaljnjem besedilu: 
promet blaga oziroma promet storitev), ki jih davčni zavezanec 
opravi v okviru opravljanja svoje dejavnosti na območju 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Slovenije) za 
plačilo; 

2. uvoza blaga v Slovenijo. 

4. člen 
(promet blaga) 

(1) Promet blaga pomeni prenos lastninske pravice na 
opredmetenih stvareh, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

(2) Za promet blaga se šteje tudi: 
1. promet blaga, opravljen za plačilo, na podlagi odločitve 

državnega organa, organa lokalne skupnosti oziroma na 
podlagi zakona; 

2. prodaja blaga po pogodbi, na podlagi katere se plača provizija 
ob nakupu oziroma prodaji blaga; 

3. izročitev blaga na podlagi pogodbe o najemu blaga za določeno 
obdobje oziroma na podlagi prodajne pogodbe z odloženim 
plačilom, ki določa, da se ob normalnem poteku dogodkov 
lastništvo prenese najkasneje ob plačilu zadnjega obroka; 

4. izročitev novozgrajenih objektov ter prenos stvarnih pravic 
in deležev na nepremičninah, ki dajejo imetniku lastninsko 
pravico oziroma pravico posesti na nepremičnini ali delu 
nepremičnine; 

5. razpolaganje s poslovnimi sredstvi davčnega zavezanca s 
strani druge osebe, vključno z likvidacijskim in stečajnim 
upraviteljem ter skrbnikom; 

6. dobava električne energije, plina ter energije za ogrevanje, 
zamrzovanje oziroma hlajenje; 

7. uporaba blaga davčnega zavezanca za neposlovne namene; 
8. zamenjava blaga. 

(3) Za promet blaga po 1. točki prejšnjega odstavka se šteje: 
1. pridobitev lastninske pravice na blagu s strani ali za račun 

države oziroma lokalne skupnosti, na podlagi zakona; 
2. odvzem lastninske pravice na blagu s strani katerekoli osebe, 

na podlagi zakona. 

5. člen 
(uporaba blaga za neposlovne namene) 

(1) Če davčni zavezanec izvzame blago, ki je del njegovih 
poslovnih sredstev in ga uporabi v zasebne namene ali za 
zasebne namene zaposlenih, ga odtuji brezplačno ali za 
zmanjšano plačilo oziroma uporabi za druge namene, kot za 
namene opravljanja dejavnosti, se takšna uporaba oziroma 
odtujitev šteje za promet blaga, opravljen za plačilo. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za promet blaga, opravljen 
za plačilo, ne šteje: 

1. brezplačno dajanje poslovnih vzorcev v razumnih količinah 
kupcem ali bodočim kupcem, če jih ti ne dajo v prodajo oziroma 
so v takšni obliki, da ni mogoče, da se prodajajo; 

2. dajanje daril manjših vrednosti v okviru opravljanja dejavnosti 
davčnega zavezanca, če se dajejo le občasno in če se ne 
dajejo istim osebam. Za darila manjših vrednosti se štejejo 
darila, pri katerih vrednost posameznega darila ne preseže 
2.000 tolarjev. 

6. člen 
(uporaba blaga lastne izdelave, sprememba 

namembnosti ter zadržanje blaga ob prenehanju 
opravljanja dejavnosti) 

Za promet blaga, opravljen za plačilo, se šteje tudi: 
1. jemanje blaga, ki ga davčni zavezanec proizvede, zgradi, 

predela, nabavi oziroma uvozi v okviru opravljanja dejavnosti, 
za lastno rabo; 

2. uporaba blaga, za katerega je bil v celoti ali deloma odbit 
vstopni DDV, ki ga davčni zavezanec uporabi za namene 
opravljanja oproščene dejavnosti; 

3. zadržanje blaga, za katerega je bil v celoti ali deloma odbit 
vstopni DDV, po prenehanju opravljanja dejavnosti oziroma 
po prenehanju registracije, razen v primeru iz 7. člena tega 
zakona. 

7. člen 
(prenos podjetja) 

DDV se ne obračunava in plačuje pri prenosu podjetja ali dela 
podjetja, ki predstavlja gospodarsko celoto, na drugega davčnega 
zavezanca. 

13. člen 
(definicija) 

(1) Davčni zavezanec je vsaka oseba, ki kjerkoli neodvisno 
(samostojno) opravlja dejavnost. 

(2) Dejavnost po prejšnjem odstavku pomeni vsako proizvodno, 
predelovalno, trgovsko in storitveno dejavnost, vključno s 
premogovniško, kmetijsko in poklicno dejavnostjo, kot tudi 
izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic, ne glede na 
namen ali rezultat opravljanja dejavnosti. 

(3) Državni organi in organizacije ter organi lokalnih skupnosti se 
ne štejejo za davčne zavezance v okviru svojih pristojnosti, druge 
pravne osebe javnega prava pa se ne štejejo za davčne 
zavezance v okviru javnih pooblastil na podlagi zakona. 

(4) Davčni zavezanci so tudi organizatorji storitev po 3.a točki 
drugega odstavka 17. člena tega zakona. 

21. člen 
(davčna osnova ter popravek davčne osnove) 

(1) Osnova za DDV (v nadaljnjem besedilu: davčna osnova) je 
vse, kar predstavlja plačilo (v denarju, v stvareh ali v storitvah), 
ki ga je ali ga bo davčni zavezanec prejel od kupca, naročnika ali 
tretje osebe za opravljen promet blaga oziroma storitev, vključno 
s subvencijami, ki so neposredno povezane s ceno takega 
prometa, razen DDV, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

(2) V davčno osnovo se vštevajo, če že niso všteti: 
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1. trošarine in drugi davki, takse, uvozne in druge dajatve, 
razen DDV; 

2. posredni stroški kot so provizije, stroški embaliranja, prevoza 
in zavarovanja, ki jih dobavitelj zaračuna kupcu oziroma 
naročniku storitve; 

3. zneski, ki se zaračunavajo od vračljive embalaže in 
zaračunanih varščin. 

(3) Če plačilo za opravljen promet blaga oziroma storitev ni 
izvršeno v denarju ali ni v celoti izvršeno v denarju, je davčna 
osnova enaka tržni vrednosti blaga oziroma storitev v času in 
kraju opravljenega prometa. 

(4) Pri zamenjavi blaga oziroma storitev je davčna osnova 
vrednost prejetega blaga oziroma storitev. 

(5) Pri prometu blaga oziroma storitev, ki ga opravi davčni 
zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, je davčna osnova vse, 
kar predstavlja plačilo, ki ga je ali ga bo prejemnik blaga oziroma 
storitev moral izvršiti dobavitelju. 

(6) Pri prometu blaga iz 5. in 6. člena tega zakona je davčna 
osnova nabavna cena zadevnega ali podobnega blaga, ki ne 
vključuje DDV oziroma lastna cena blaga v času in kraju 
opravljenega prometa, pri prometu storitev iz 9. člena tega zakona 
pa stroški davčnega zavezanca za opravljeno storitev. 

(7) Če je zaradi neposlovnih razlogov plačilo manjše od tržne 
vrednosti ali če ni plačila, je davčna osnova tržna vrednost blaga 
oziroma storitev v času in kraju opravljenega prometa. 

(8) Če plačilo za opravljen promet blaga oziroma storitev preseže 
znesek, do katerega bi bil davčni zavezanec upravičen, je davčna 
osnova prejeto plačilo, v katero ni vključen DDV na ta promet. 

(9) V davčno osnovo se ne vštevajo: 
1. znižanja cen in popusti, odobreni na računu v času 

opravljenega prometa; 
2. zneski, ki jih davčni zavezanec zaračuna, prejme ali da v 

imenu in za račun svojega kupca oziroma naročnika. 

(10) Če se davčna osnova naknadno spremeni zaradi vračila, 
popustov ali nezmožnosti poplačila, lahko davčni zavezanec, ki 
je opravil promet blaga oziroma storitev, popravi (zmanjša) znesek 
DDV. Davčni zavezanec lahko popravi oziroma zmanjša znesek 
DDV, če davčni zavezanec, kateremu je bil opravljen promet 
blaga oziroma storitev, popravi (zmanjša) odbitek vstopnega DDV 
in če o tem pisno obvesti dobavitelja. 

(11) Če se spremeni znesek DDV, obračunan pri uvozu blaga, ki 
ga je davčni zavezanec upošteval kot odbitek vstopnega DDV, 
se na podlagi carinskega dokumenta ali odločbe carinskega organa 
lahko popravi odbitek vstopnega DDV za nastalo razliko. 

(12) Če se vrne embalaža, od katere je bil obračunan DDV, se 
davčna osnova popravi v davčnem obdobju, v katerem je bila 
embalaža vrnjena. 

22. člen 
(davčna osnova pri uvozu blaga) 

(1) Davčna osnova pri uvozu blaga je vrednost blaga, določena 
v skladu s carinskimi predpisi. 

(2) V davčno osnovo iz prejšnjega odstavka se vštevajo, če niso 
že všteti: 
1. trošarine in drugi davki, takse in druge dajatve, ki se plačujejo 

izven Slovenije in pri uvozu, razen DDV po tem zakonu; 

2. posredni stroški, kot so provizije, stroški embaliranja, prevoza 
in zavarovanja, ki nastanejo po uvozu blaga do prvega 
namembnega kraja v Sloveniji. Za prvi namembni kraj se 
šteje kraj, naveden na tovornem listu ali drugem dokumentu, 
s katerim se blago uvozi v Slovenijo. 

(3) Pri uvozu blaga se iz davčne osnove izključijo, če že niso 
izključeni, znižanja cen in popusti v skladu z devetim odstavkom 
21. člena tega zakona. 

(4) Pri ponovnem uvozu blaga, ki je bilo začasno izvoženo na 
oplemenitenje, potem, ko je bilo popravljeno, predelano, obdelano 
oziroma obnovljeno, je davčna osnova vrednost popravila, 
predelave, obdelave oziroma obnove. 

25. člen 
(nižja stopnja DDV) 

(1) Po stopnji 8% se obračunava in plačuje DDV od naslednjega 
prometa blaga, storitev in od uvoza: 
1. izdelkov, namenjenih za prehrano ljudi (razen alkoholnih pijač), 

sestavin, ki so običajno namenjene za pripravo prehrambenih 
izdelkov, dodatkov in nadomestkov, ki se uporabljajo pri 
izdelavi prehrambenih izdelkov ter priprave jedi; 

2. izdelkov, namenjenih za prehrano živali; živih živali; semen in 
sadik; 

3. dobave vode; 
4. zdravil, vključno z izdelki, ki se uporabljajo za kontracepcijo 

ter sanitarno zaščito; 
5. medicinskih oziroma ortopedskih priprav in rehabilitacijskih 

oziroma tehničnih pripomočkov, ki invalidu nadomeščajo ali 
podpirajo njegovo vsakodnevno funkcioniranje in so namenjeni 
izključno za osebno rabo, vključno s popravili teh priprav in 
pripomočkov; 

6. javnega prevoza potnikov in njihove prtljage; 
7. nosilcev besed, slike in zvoka; 
8. avtorskih pravic in storitev s področja književnosti in 

umetnosti, avtorskih pravic s področja znanosti ter umetniških 
predmetov, zbirk in starin iz tretjega, četrtega in petega 
odstavka 48. člena tega zakona; 

9. vstopnic za razstave, za ogled naravnih znamenitosti, 
kinematografske in glasbene prireditve, cirkuse, sejme, 
zabaviščne parke, živalske vrtove in podobne prireditve ter 
vstopnic za športne prireditve; 

10. graditve, obnove in vzdrževanja stanovanjskih prostorov, 
stanovanj oziroma stanovanjskih hiš ter posebnih objektov 
za bivanje in življenje invalidov; 

11. gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter storitev, ki so 
namenjene izključno za uporabo v kmetijstvu, gozdarstvu in 
ribištvu; 

12. nastanitev v hotelih, penzionih in podobnih nastanitvenih 
zmogljivostih, vključno z nastanitvami v domovih in kampih 
ter oddajanjem prostorov za kampiranje; 

13. uporabe športnih objektov; 
14. pogrebnih storitev ter blaga, povezanega s temi storitvami; 
15. storitev javne higiene. 

(2) Med izdelke po 7. točki prejšnjega odstavka se ne uvrščajo 
tisti, ki so v celoti ali deloma namenjeni v reklamne namene. 

26. člen 
(oprostitve DDV za dejavnosti, ki so v javnem 

interesu) 

Plačila DDV so oproščene: 
1. javne poštne storitve, ki jih opravlja Pošta Slovenije; 
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2. zdravstvene storitve in oskrba, vključno z oskrbo s 
človeškimi organi, krvjo ter materinim mlekom, ki se opravljajo 
v skladu z zakonom, ki ureja področje zdravstvene dejavnosti; 

3. socialno varstvene storitve in promet blaga, neposredno 
povezan s socialno varstvenimi storitvami, če se opravljajo v 
skladu s predpisi, ki urejajo področje socialno varstvenih 
dejavnosti; 

4. storitve predšolske vzgoje, izobraževanje in usposabljanje 
otrok, mladine in odraslih, vključno s prometom blaga in 
storitvami, neposredno povezanimi s temi dejavnostmi, če 
se te dejavnosti opravljajo v skladu s predpisi, ki urejajo to 
področje; 

5. storitve, povezane s športom in športno vzgojo, ki jih 
nepridobitne organizacije nudijo posameznikom; 

6. oskrba z osebjem, ki ga zagotavljajo verske skupnosti in 
filozofska združenja za opravljanje dejavnosti iz 2.,3. in 4. 
točke tega člena; 

7. verske storitve in promet blaga, neposredno povezanega z 
verskimi storitvami, ki ga opravljajo verske skupnosti za 
zadovoljevanje potreb vernikov, v skladu s predpisi, ki urejajo 
opravljanje verske dejavnosti; 

8. promet storitev in blaga, neposredno povezanega s temi 
storitvami, ki ga opravljajo politične, sindikalne, človekoljubne, 
dobrodelne, invalidske in podobne organizacije in ustanove 
svojim članom kot povračilo za članarino ter v skladu s predpisi, 
ki urejajo področje teh organizacij in v skladu s pravili teh 
organizacij, če ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k 
izkrivljanju konkurence; 

9. kulturne storitve, vključno z vstopnicami za kulturne prireditve 
in vključno s prometom blaga, neposredno povezanega s 
temi storitvami, ki jih opravljajo nepridobitne organizacije v 
skladu s predpisi, ki urejajo področje kulturnih dejavnosti; 

10. promet storitev in blaga, ki ga opravijo osebe, katerih 
dejavnosti so oproščene DDV po 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. 
točki tega člena, če se ta promet opravlja v povezavi z 
zbiranjem denarnih sredstev, ki ga te organizacije organizirajo 
izključno za svojo lastno korist in ni verjetno, da takšna 
oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence; 

11. mesečne naročnine za televizijski in radijski program, ki jih 
zaračunava RTV Slovenija. 

27. člen 
(druge oprostitve DDV) 

Plačila DDV so oproščene tudi: 
1. zavarovalniške in pozavarovalniške storitve, vključno storitve, 

ki jih opravljajo zavarovalniški posredniki in agenti; 
2. promet nepremičnin, razen prvega prenosa lastninske pravice 

oziroma pravice razpolaganja na novozgrajenih objektih; 
3. dajanje v najem ali podnajem stanovanjskih hiš, stanovanj 

oziroma stanovanjskih prostorov za neprekinjeno bivanje, 
daljše od 60 dni ter zakup kmetijskih zemljišč ali gozdov, ki je 
vpisan v zemljiško knjigo; 

4. finančne storitve, in sicer: 
a) odobravanje in upravljanje kreditov ter odobravanje in 

upravljanje garancij oziroma drugih oblik zavarovanj za 
kredite s strani kreditodajalca; 

b) storitve v zvezi z upravljanjem depozitov, hranilnih vlog, 
bančnih računov, opravljanjem plačilnega prometa, 
nakazili, vnovčevanjem zapadlih obveznosti, čekov ali 
drugih instrumentov, razen izterjave in odkupa terjatev; 

c) promet, vključno z izdajanjem, bankovcev in kovancev, 
ki so zakonito plačilno sredstvo v katerikoli državi, razen 
z zbirateljskimi predmeti; za zbirateljske predmete po tej 
točki se štejejo zlati in srebrni kovanci ter kovanci iz 
drugega materiala, bankovci, ki niso v uporabi kot zakonito 
plačilno sredstvo ter kovanci z numizmatično vrednostjo; 

d) promet z delnicami oziroma z udeležbami v družbah, 
obveznicami in drugimi vrednostnimi papirji, vključno z 
njihovim izdajanjem, razen hrambe vrednostnih papirjev; 

e) upravljanje z investicijskimi skladi; 
5. dobava zlata Banki Slovenije; 
6. veljavne poštne znamke, davčne znamke ter upravni in sodni 

kolki; 
7. igre na srečo. 

28. člen 
(oprostitve DDV pri uvozu blaga) 

Plačila DDV je oproščeno: 
1. uvoženo blago, katerega promet je v Sloveniji oproščen plačila 

DDV; 
2. blago, ki se v Slovenijo vnese v okviru tranzitnega carinskega 

postopka; 
3. ponovno uvoženo blago, ki ga v nespremenjenem stanju 

uvaža oseba, ki ga je izvozila, in če je v skladu s carinskimi 
predpisi oproščeno plačila carine; 

4. ponovno uvoženo blago, na katerem so bile v tujini opravljene 
storitve, pri izvozu pa ni bila priznana pravica do odbitka 
oziroma vračila DDV; 

5. uvoženo blago, ki je oproščeno plačila carine in je namenjeno: 
a) za službene potrebe diplomatskih in konzularnih 

predstavništev, akreditiranih v Sloveniji; 
b) za službene potrebe mednarodnih organizacij, če to 

določajo mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo; 
c) za osebne potrebe tujega osebja diplomatskih in 

konzularnih predstavništev, akreditiranih v Sloveniji, 
vključno z njihovimi družinskimi člani; 

d) za osebne potrebe tujega osebja mednarodnih organizacij, 
vključno z njihovimi družinskimi člani, če to določajo 
mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo. 

Oprostitev po tej točki se uveljavlja na podlagi potrdil ministrstva, 
pristojnega za zunanje zadeve. Blago, ki je oproščeno DDV v 
skladu s to točko, se ne sme odtujiti; odtuji se lahko samo, če se 
plača DDV oziroma po poteku treh let od dneva uvoza blaga. Če 
je v skladu z mednarodno pogodbo mogoče oprostitev uveljavljati 
le ob pogoju vzajemnosti, le-to potrdi ministrstvo, pristojno za 
zunanje zadeve. 
6. uvpz ulova ribiških ladij v pristanišče, če je ulov nepredelan 

ali predmet le tistih postopkov, ki so potrebni, da se ohrani 
njegova kvaliteta in če ni bil pred uvozom opravljen promet v 
skladu s tem zakonom; 

7. storitve v zvezi z uvozom blaga, če je vrednost teh storitev 
vključena v davčno osnovo v skladu z 2. točko drugega 
odstavka 22. člena tega zakona; 

8. zlato in druge plemenite kovine, bankovci in kovanci, ki jih 
uvaža Banka Slovenije. 

29. člen 
(oprostitve DDV pri sprostitvi uvoženega blaga v 

prost promet) 

Pri sprostitvi uvoženega blaga v prost promet se, v skladu s 
pogoji in roki, določenimi v predpisu iz 66. člena tega zakona, 
plačila DDV oprosti: 
1. blago v osebni prtljagi potnika, ki se uvaža v nekomercialne 

namene in je v skladu s carinskimi predpisi oproščeno plačila 
carino; 

2. osebno premoženje, ki pripada fizični osebi, ki je imela običajno 
prebivališče v tujini neprekinjeno najmanj 12 mesecev, in ki 
se seli v Slovenijo. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne 
pijače, tobak in tobačne izdelke, motoma vozila ter opremo 
za opravljanje dejavnosti; 
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3. predmete za gospodinjstvo, ki pripadajo osebi, ki je imela 
običajno prebivališče v tujini neprekinjeno najmanj 12 mesecev 
in ki se seli v Slovenijo zaradi sklenitve zakonske zveze; 

4. predmete, pridobljene z dedovanjem. Oprostitev se ne nanaša 
na alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke, transportna 
sredstva, opremo, zaloge surovin, polizdelkov in končnih 
izdelkov, živino in kmetijske pridelke, ki presegajo običajne 
družinske potrebe; 

5. učne pripomočke, ki jih za lastne potrebe prinesejo s seboj 
dijaki in študenti, ki prihajajo v Slovenijo z namenom šolanja; 

6. predmete, ki jih fizične osebe prejmejo iz tujine v manjših 
pošiljkah, če skupna vrednost pošiljke ne presega 4.000 
tolarjev. Oprostitev se ne nanaša na alkohol, parfume in 
toaletne vode ter tobak in tobačne izdelke; 

7. opremo, ki jo imetnik uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, 
pa le-to preseli v Slovenijo. Oprostitev se ne nanaša na 
transportna sredstva, zaloge blaga, izdelkov in polizdelkov 
ter živino, katere imetniki so trgovci; 

8. živino in kmetijske ter gozdarske pridelke, ki jih slovenski 
državljani pridobijo na svojih posestvih v obmejnem območju 
druge države; 

9. terapevtske substance človeškega izvora in reagente za 
določanje krvnih skupin ter tipov tkiv, ki se uporabljajo za 
nekomercialne medicinske ali znanstvene namene; 
farmacevtske izdelke za uporabo na mednarodnih športnih 
prireditvah; 

10. blago, uvoženo preko državnih organov ali dobrodelnih in 
človekoljubnih organizacij, ki je namenjeno za brezplačno 
razdelitev osebam, potrebnih pomoči. Oprostitev se ne nanaša 
na alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke, kavo in pravi 
čaj ter motorna vozila (razen reševalna vozila). Oprostitev 
se tudi ne nanaša na material in opremo, namenjeno za obnovo 
območij, ki jih je prizadela naravna in druga nesreča. 
Oprostitev se nanaša le na organizacije, ki vodijo 
knjigovodstvo in pristojnim organom omogočajo nadzor nad 
njihovim delovanjem in ki po potrebi nudijo zavarovanje plačila 
DDV; 

11. predmete, ki so posebej izdelani za izobraževanje, 
zaposlovanje oziroma podporo slepim in gluhim oziroma 
drugim fizično ali duševno prizadetim osebam, če so bili 
pridobljeni brezplačno ter uvoženi s strani ustanov oziroma 
organizacij, katerih dejavnost je izobraževanje oziroma 
nudenje pomoči tem osebam in če s strani donatorjev ni 
izražen komercialni namen; 

12. častna odlikovanja in nagrade, če njihova narava ali posamična 
vrednost kaže na to, da niso uvožene za komercialne 
namene; priložnostna darila, prejeta v okviru mednarodnih 
odnosov, če ne odražajo komercialnega namena; ob pogoju 
vzajemnosti predmeti, namenjeni šefom tujih držav za njihove 
potrebe v času uradnega obiska v Sloveniji. Oprostitev se ne 
nanaša na alkoholne pijače ter tobak in tobačne izdelke; 

13. vzorce blaga neznatne vrednosti, ki so namenjeni za 
pridobivanje naročil tovrstnega blaga, in ki so glede izgleda in 
količine neuporabni za kakršnekoli druge namene; 

14. tiskovine in reklamni material, ki ga pošilja oseba s sedežem 
poslovanja izven Slovenije; 

15. blago, namenjeno uporabi na sejmu, razstavi ali podobni 
prireditvi. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne pijače, 
tobačne izdelke ter goriva in kuriva; 

16. blago, ki je zaradi določitve njihove sestave, kvalitete ali drugih 
tehničnih značilnosti, namenjeno preizkušanju, preiskovanju 
ali testiranju, ki se v celoti porabi oziroma uniči. Oprostitev se 
ne nanaša na alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke ter 
goriva, kot tudi ne na blago, uporabljeno pri preizkušanju, 
analiziranju ali testiranju zaradi pospeševanja prodaje; 

17. predmeti in spremljajoči dokumenti, ki se v zvezi s pridobitvijo 
ali varstvom blagovnih znamk, patentov in modelov pošiljajo 
organizacijam za varstvo pravic intelektualne lastnine; 

18. turistično informativno dokumentacijo, ki je namenjena za 
brezplačno razdelitev in katere glavni namen je predstaviti 
tujo turistično ponudbo; 

19. dokumente, ki se pošiljajo državnim organom; publikacije tujih 
državnih organov in mednarodnih organov in organizacij; 
obrazce za izvajanje pooblastil državnih organov; dokazni 
predmeti v sodnih postopkih; tiskane okrožnice, ki se pošiljajo 
kot del običajne izmenjave informacij med javnimi službami ali 
bančnimi ustanovami; uradne tiskovine, ki jih prejema Banka 
Slovenije; dokumente, arhive, ter obrazce za uporabo na 
mednarodnih srečanjih, konferencah ali kongresih; načrte, 
tehnične slike, modele in podobne dokumente za namene 
sodelovanja na mednarodnem tečaju, ki se organizira v 
Sloveniji; tiskane obrazce, ki se v skladu z mednarodnimi 
konvencijami uporabljajo kot uradni dokumenti v 
mednarodnem prometu vozil in blaga; fotografije in diapozitive, 
ki se pošiljajo tiskovnim agencijam ali časopisnim hišam; 
zbirateljske predmete in umetniška dela, ki niso namenjena 
prodaji in so uvožena s strani muzejev, galerij in drugih inštitucij 
ter so namenjeni za brezplačne oglede. Oprostitev po tej 
točki se prizna le pod pogojem, da so omenjeni izdelki uvoženi 
brezplačno; 

20. material, potreben za natovarjanje ter zavarovanje blaga med 
transportom; stelja in krma za živali med transportom, naložena 
na prevozno sredstvo, ki se uporablja za prevoz živali iz tuje 
države v Slovenijo ali preko Slovenije; 

21. goriva in maziva v rezervoarjih, ki so tovarniško vdelani v 
motorna vozila; 

22. material za postavitev, vzdrževanje ali okrasitev spominskih 
beležij, grobov ali pokopališč vojnih žrtev iz drugih držav; 
krste s posmrtnimi ostanki in žare s pepelom pokojnika ter 
cvetje in drugi artikli, ki običajno spremljajo krste in žare. 

30. člen 
(oprostitve DDV pri začasnem uvozu blaga) 

Pri začasnem uvozu blaga se v skladu s pogoji in roki, določenimi 
v predpisu iz 66. člena tega zakona, plačila DDV oprosti: 
1. strokovna oprema in nadomestni deli opreme za opravljanje 

dejavnosti, ki so v lasti in uvoženi s strani osebe s sedežem 
izven Slovenije, ter bodo uporabljeni izključno z njene strani 
oziroma se bodo uporabljali pod njenim osebnim nadzorom; 

2. blago za razstavljanje ali uporabo na razstavi, sejmu ali podobni 
prireditvi, razen blaga, ki je namenjeno za razstavo, prirejeno 
za zasebne namene v prodajalni ali drugem poslovnem 
prostoru zaradi prodaje; 

3. učni pripomočki in znanstvena oprema, če: 
a) se uporablja za nekomercialne namene, 
b) je uvožena s strani izobraževalnih in znanstvenih ustanov, 

ki so nepridobitnega značaja in 
c) ostane v lasti osebe s sedežem izven Slovenije; 

4. medicinska, kirurška in laboratorijska oprema, če je 
zdravstvenim ustanovam: 
a) dana na razpolago brezplačno in 
b) namenjena za diagnostične in terapevtske namene; 

5. material, ki se uporablja za odpravo posledic naravnih in drugih 
nesreč, ki so se zgodile v Sloveniji, če je: 
a) uvožen za začasno rabo brezplačno in 
b) namenjen državnim organom; 

6. embalaža za zaščito blaga oziroma za navijanje, omotanje ali 
pritrjevanje blaga, razen materiali, kot so: slama, papir, steklena 
volna, ki se uvažajo v razsutem stanju, če: 
a) je v primeru uvoza napolnjene embalaže deklarirano, da 

bo ponovno izvožena, 
b) je v primeru uvoza prazne embalaže deklarirano, da bo 

ponovno izvožena napolnjena; 
7. osebna prtljaga potnikov za čas njihovega bivanja v Sloveniji; 
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8. blago, namenjeno za preizkušanje, opravljanja poskusov ali 
prikazovanje, če ga je tuji lastnik dal brezplačno in za določen 
čas, vendar ne tudi za preizkušanje, opravljanje poskusov ali 
prikazovanja kot pridobitne dejavnosti; 

9. razvedrilni material za pomorščake; 
10. blago, ki se uporablja pod nadzorom upravnih organov, za 

gradnjo, popravilo ali vzdrževanje infrastrukture javnega 
pomena v območjih mejnih prehodov; 

11. živali, ki so uvožene: 
a) za dresiranje, treniranje, plojenje ali veterinarske namene; 
b) zaradi sezonskega potovanja čred ali paše; 
c) vlečne živali in pripadajoča oprema, ki pripada osebi s 

sedežem izven ozemlja, toda blizu Slovenije, ki obdeluje 
zemljo v Sloveniji; 

12. filmski trakovi, namenjeni za predvajanje pred komercialno 
uporabo; filmi in magnetni trakovi, namenjeni uporabi zvočnega 
zapisa sinhroniziranega ali kopiranega, če so dobavljeni z 
zvočnim trakom, sinhronizacijo ali kopiranjem; material za 
snemanje zvoka in obdelavo podatkov, če so dani na 
razpolago brezplačno; 

13. modeli, matrice, bloki, slike, skice in podobni predmeti, ki so 
namenjeni osebi s sedežem v Sloveniji pod pogojem, da je 
najmanj 75% proizvodnje, ki izvira iz uporabe teh predmetov, 
izvoženo iz Slovenije; specialno orodje, ki je osebi s sedežem 
v Sloveniji dano na brezplačno uporabo v proizvodnji blaga, 
ki bo v celoti izvoženo, vendar le, če to orodje ostane v lasti 
osebe - naslovnika blaga s sedežem izven Slovenije; 

14. rabljeno blago, namenjeno za prodajo na dražbi; blago, ki je 
uvoženo na podlagi prodajne pogodbe z namenom 
preizkušanja prejetega blaga; pošiljke izdelkov iz krzna, dragih 
kamnov, preprog in nakita, poslanih na odobritev, če njihove 
posebne karakteristike preprečujejo, da bi bili uvoženi kot 
vzorci; umetniške in zbirateljske predmete ter starine, uvožene 
zaradi razstavljanja z namenom morebitne prodaje; 

15. transportna sredstva, od katerih je bil v državi odhoda plačan 
DDV, oziroma za katera ni bila iz kateregakoli razloga v državi 
odhoda priznana oprostitev oziroma vračilo DDV zaradi 
izvoza. 

31. člen 
(oprostitve DDV pri izvozu blaga ter mednarodnem 

prevozu) 

(1) Plačila DDV je oproščeno: 
1. blago, ki ga iz Slovenije izvozi prodajalec oziroma blago, ki ga 

za njegov račun izvozi druga oseba; 
2. promet storitev, vključno prevoznih in drugih postranskih 

storitev (razen prometa storitev iz 26. in 27. člena tega 
zakona), ki je neposredno povezan z izvozom oziroma 
uvozom blaga v skladu z drugim odstavkom 16. člena oziroma 
1. točko prvega odstavka 32. člena tega zakona; 

3. blago, ki ga iz Slovenije izvozi kupec oziroma druga oseba v 
njegovem imenu, ki nima sedeža v Sloveniji, razen blaga, 
namenjenega oskrbovanju zasebnih čolnov, letal ali katerihkoli 
drugih prevoznih sredstev za zasebno rabo; 

4. storitve, opravljene na blagu, uvoženem v Slovenijo ter 
izvoženem s strani osebe, ki opravi to storitev aH s strani 
naročnika, če nima sedeža, poslovne enote oziroma stalnega 
ali običajnega prebivališča v Sloveniji; 

5. promet blaga pooblaščenim organizacijam, ki ga le- te izvozijo 
kot del njihovih človekoljubnih oziroma dobrodelnih dejavnosti; 

6. promet storitev, ki ga opravljajo zastopniki in drugi posredniki, 
opravljen v imenu in za račun druge osebe, če so storitve del 
storitev, navedenih v tem členu ali storitev, opravljenih izven 
Slovenije. Oprostitev se ne nanaša na potovalne agente, ki 
opravljajo storitve v imenu in za račun potnikov izven Slovenije; 

7. izvoz zlata centralnim bankam. 

(2) Plačila DDV je oproščen: 
1. promet blaga v zvezi z oskrbovanjem: 

a) plovil za plovbo na odprtem morju, ki opravljajo prevoz 
potnikov za plačilo oziroma, ki so namenjena za opravljanje 
komercialne, industrijske in ribiške dejavnosti; 

b) plovil za reševanje in pomoč na morju; 
c) vojaških plovil, ki zapustijo Slovenijo in so namenjena v 

tuja pristanišča oziroma sidrišča; 
2. nabava, popravilo, vzdrževanje, zakup in najem pomorskih 

plovil iz podtočke a) in b) prejšnje točke ter promet, najem, 
popravilo in vzdrževanje opreme, ki je vgrajena ali se pri tem 
uporablja; 

3. nabava, popravilo, vzdrževanje, zakup in najem letal, ki jih 
uporabljajo letalske družbe za polete na mednarodnih zračnih 
linijah za plačilo ter promet, najem, popravilo in vzdrževanje 
opreme, ki je vgrajena ali se pri tem uporablja; 

4. promet blaga v zvezi z oskrbovanjem z gorivom in z drugim 
oskrbovanjem letal iz prejšnje točke; 

5. promet storitev, razen tistih iz 2. točke tega odstavka, za 
neposredno oskrbovanje pomorskih plovil, na katere se 
nanaša 2. točka tega odstavka ali njihovega tovora; 

6. promet storitev, razen tistih iz 3. točke tega odstavka, za 
neposredno oskrbovanje letal, na katere se nanaša 3. točka 
tega odstavka ali njihovega tovora. 

(3) Plačila DDV je oproščen promet blaga in storitev, ki so 
namenjeni za: 
1. službene potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev, 

akreditiranih v Republiki Sloveniji; 
2. službene potrebe mednarodnih organizacij, če to določajo 

mednarodne pogodbe, ki veljajo za Republiko Slovenijo; 
3. osebne potrebe tujega osebja diplomatskih in konzularnih 

predstavništev, akreditiranih v Sloveniji, vključno z njihovimi 
družinskimi člani; 

4. osebne potrebe tujega osebja mednarodnih organizacij, 
vključno z njihovimi družinskimi člani, če to določajo 
mednarodne pogodbe, ki veljajo za Slovenijo. 

Oprostitev po tem odstavku se uveljavlja na podlagi potrdil 
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve. 

Blago, ki je oproščeno DDV v skladu s tem odstavkom se ne sme 
odtujiti; odtuji se lahko samo, če se plača DDV oziroma po poteku 
treh let od dneva nakupa blaga. 

Če je v skladu z mednarodno pogodbo mogoče oprostitev 
uveljavljati le ob pogoju vzajemnosti, le-to potrdi ministrstvo, 
pristojno za zunanje zadeve. 

(4) Blago se šteje za izvoženo, ko je dejansko iznešeno iz 
Slovenije, ali ko je vnešeno v prosto carinsko cono oziroma 
carinsko skladišče, če je namenjeno izvozu. 

32. člen 
(druge posebne oprostitve) 

(1) Plačila DDV je oproščen: 
1. sprostitev uvoženega blaga v prost promet, če je to blago, 

namenjeno vnosu v trošarinsko skladišče; 
2. uvoz blaga, ki je namenjeno, da: 

a) se predloži carinskemu organu in, kadar je to dovoljeno v 
skladu s carinskimi predpisi da v začasno hrambo; 

b) se vnese v prosto carinsko cono; 
c) se zanj začne postopek carinskega skladiščenja (razen 

v prosto carinskih prodajalnah) ali postopek uvoza zaradi 
izvoza po sistemu odloga. 
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(2) Oprostitev se nanaša tudi na promet storitev, povezanim s 
prometom blaga po prejšnjem odstavku. 

(3) Plačilo DDV po tem členu se oprosti ob pogoju, da blago ni 
sproščeno v prost promet in da je znesek DDV pri sprostitvi v 
prost promet enak znesku, ki bi moral biti obračunan, če bi bil tak 
promet blaga obdavčen pri vnosu blaga v Slovenijo. 

(4) Plačila DDV je oproščeno tudi blago, namenjeno prodaji v 
prostih carinskih prodajalnah na letališču, odprtem za mednarodni 
promet oziroma v pristanišču, odprtem za mednarodni promet 
pod pogojem, da ga potniki v dovoljenih količinah kot osebno 
prtljago odnesejo v drugo državo z letalom oziroma z ladjo. 

(5) Za potnika iz prejšnjega odstavka se šteje potnik, ki ima 
vozovnico, na kateri je navedeno namembno letališče oziroma 
pristanišče druge države. 

35. člen 
(podatki, ki jih mora vsebovati račun, izdan drugim 

osebam) 

(1) V računu, ki ga davčni zavezanec izda drugim osebam, ni 
potrebno izkazovati podatkov iz 3., 4. in 6. točke prvega odstavka 
prejšnjega člena, izkazati pa mora prodajno vrednost blaga 
oziroma storitve z vključenim DDV ter znesek vračunanega DDV. 
Če opravlja promet blaga in storitev po različnih davčnih stopnjah, 
mora prodajno vrednost z vključenim DDV izkazati ločeno po 
davčnih stopnjah in izkazati ločeno tudi vrednost DDV. 

(2) Davčni zavezanec mora kupcu blaga oziroma naročniku 
storitve izročiti račun, ne glede na to, ali je to kupec oziroma 
naročnik posebej zahteval ali ne. Kupec blaga oziroma prejemnik 
storitve mora račun zadržati neposredno po odhodu iz prodajalne 
oziroma drugega poslovnega prostora in ga na zahtevo predložiti 
pooblaščeni osebi davčnega oziroma tržnega organa. 

36. člen 
(obdobje obdavčevanja) 

(1) Davčni zavezanec mora obračunavati davčno obveznost v 
davčnem obdobju. 

(2) Davčno obdobje je koledarski mesec. 

(3) Za davčnega zavezanca, ki je v preteklem koledarskem letu 
dosegel promet blaga oziroma storitev v vrednosti do 10,000.000 
tolarjev, je davčno obdobje koledarsko polletje, za davčnega 
zavezanca, ki je v preteklem koledarskem letu dosegel promet 
blaga oziroma storitev od 10,000.000 tolarjev do 20,000.000 
tolarjev, je davčno obdobje koledarsko trimesečje. Pri začetku 
opravljanja obdavčljive dejavnosti se davčno obdobje določi glede 
na pričakovano vrednost prometa blaga oziroma storitev v prvem 
koledarskem letu. 

(4) Davčni zavezanec - izvoznik, ki izpolnjuje pogoje za 
obračunavanje DDV v trimesečnem oziroma šestmesečnem 
obdobju, se lahko odloči za obračunavanje DDV v enomesečnem 
obdobju. V tem primeru mora pisno obvestiti pristojni davčni or- 
gan v roku 15 dni pred prehodom na mesečni obračun DDV. 
Obdobje obračunavanja DDV po tem odstavku ne sme biti krajše 
od 12 mesecev. 

(5) Promet blaga oziroma storitev po tem členu je promet, ki je 
izkazan v obračunu DDV za preteklo koledarsko leto. 

38. člen 
(predložitev obračuna DDV) 

(1) Davčno obveznost za davčno obdobje je davčni zavezanec 
dolžan izkazati v mesečnem, trimesečnem oziroma polletnem 
obračunu DDV. 

(2) Obračun iz prejšnjega odstavka je davčni zavezanec dolžan 
predložiti davčnemu organu do zadnjega dne naslednjega meseca 
po poteku davčnega obdobja. 

(3) Davčni zavezanec mora predložiti obračun DDV ne glede na 
to, ali je za obdobje, za katerega predloži obračun, dolžan plačati 
DDV. 

(4) Obračun DDV mora vsebovati vse potrebne podatke za 
obračun davčne obveznosti. 

(5) Obliko in vsebino davčnih obračunov predpiše minister, 
pristojen za finance. 

40. člen 
(splošno) 

(1) Davčni zavezanec sme pri izračunu svoje davčne obveznosti 
odbiti DDV, ki ga je dolžan ali ga je plačal pri nabavah blaga 
oziroma storitev od drugega davčnega zavezanca, pri uvozu 
blaga ter kot prejemnik storitve (v nadaljnjem besedilu: vstopni 
DDV), če je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo 
uporabil za namene opravljanja dejavnosti, od katere se plačuje 
DDV. Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčeno in oproščeno 
dejavnost, sme odbiti le znesek vstopnega DDV, ki se nanaša na 
obdavčeno dejavnost. 

(2) Davčni zavezanec sme odbiti vstopni DDV tudi od blaga in 
storitev, ki jih je uporabil za opravljanje dejavnosti izven Slovenije 
ob pogoju, da bi bila priznana pravica do odbitka vstopnega DDV, 
če bi se dejavnost opravila v Sloveniji. 

(3) Davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV: 
1. od blaga in storitev, ki jih je uporabil za promet blaga oziroma 

storitev, za katerega je predpisana oprostitev plačila DDV, če 
ni s tem zakonom drugače določeno; 

2. od blaga in storitev, ki jih je uporabil za opravljanje dejavnosti 
izven Slovenije ob pogoju, da ne bi bila priznana pravica do 
odbitka vstopnega DDV, če bi to dejavnost opravil v Sloveniji. 

(4) Davčni zavezanec sme odbiti vstopni DDV, ki se nanaša na 
promet blaga oziroma storitev, ki so oproščeni plačila DDV: 
1. po 7. točki 28. člena, 31. in 32. členu tega zakona; 
2. po 1. in 4.a do 4.d točki 27. člena tega zakona, če se opravljajo 

za naročnika storitve, ki ima sedež oziroma stalno poslovno 
enoto izven Slovenije ali, če so te storitve neposredno 
povezane z blagom, ki je namenjeno izvozu. 

(5) Davčni zavezanec ne sme odbiti vstopnega DDV od: 
1. jaht in čolnov, namenjenih za šport in razvedrilo, zasebnih 

letal, osebnih avtomobilov ter motornih koles, goriv in maziv 
ter nadomestnih delov ter storitev, tesno povezanih s tem, 
razen od plovil oziroma od vozil, ki se uporabljajo za 
opravljanje dejavnosti dajanja v najem in zakup in za nadaljnjo 
prodajo; 

2. izdatkov za reprezentanco in nastanitev. 

(6) Davčni zavezanec sme odbiti vstopni DDV le: 
1. če je izkazan na računih iz 34. člena tega zakona; 
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2. če je izkazan na carinskih deklaracijah; 
3. če je plačan na podlagi drugega odstavka 42. člena in na 

podlagi tretjega odstavka 46. člena tega zakona. 

(7) Davčni zavezanec sme odbiti vstopni DDV v davčnem 
obdobju, v katerem je prejel račune za njemu opravljen promet 
blaga in storitev oziroma carinske deklaracije za uvoženo blago. 

(8) Če davčni zavezanec prejme račun, v katerem je izkazan 
DDV od osebe, ki ga po tem zakonu ne sme izdati, ne sme odbiti 
izkazanega DDV kot vstopnega DDV, ne glede na to, če 
nepooblaščena oseba ta DDV plača. 

(9) Če davčni zavezanec prejme račun, na katerem je izkazan 
višji znesek DDV, kot bi moral biti po zakonu, ne sme odbiti tega 
višjega zneska kot vstopni DDV, ne glede na to, da je bil DDV 
plačan. 

t 
41. člen 

(izračun odbitnega deleža vstopnega DDV) 

(1) Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčljivo in oproščeno 
dejavnost, določi znesek vstopnega DDV, ki se nanaša na 
obdavčljivo dejavnost z odbitnim deležem. 

(2) Odbitni delež DDV se določi za ves promet blaga oziroma 
storitev tako, da je: 
1. v števcu: celotni znesek letnega prometa, razen DDV, ki se 

nanaša na promet, od katerega ima pravico do odbitka 
vstopnega DDV; 

2. v imenovalcu: znesek, ki je vključen v števec in celotni znesek 
letnega prometa, od katerega davčni zavezanec nima pravice 
do odbitka DDV, vključno s subvencijami in dotacijami, razen 
subvencij iz prvega odstavka 21. člena tega zakona. 

(3) V izračun odbitnega deleža se ne všteva: 
1. znesek, ki se nanaša na opremo, ki jo je davčni zavezanec 

odtujil v okviru opravljanja svoje dejavnosti; 
2. znesek prometa finančnih storitev, če se opravljajo občasno; 
3. znesek prometa nepremičnin, če se promet opravlja občasno. 

(4) Odbitni delež DDV se določi na letni podlagi kot odstotek in se 
zaokroži navzgor na celo število. 

(5) Odbitni delež za tekoče leto se določi na podlagi podatkov o 
prometu preteklega leta. če podatkov o prometu preteklega leta 
ni ali, če so v znesku neznatni, odbitni delež določi davčni organ 
na podlagi napovedi davčnega zavezanca. 

(6) Ne glede na drugi odstavek tega člena, lahko davčni 
zavezanec določi odbitni delež ločeno za vsako področje svoje 
dejavnosti, če vodi ločeno knjigovodstvo za vsako področje 
dejavnosti in če priglasi izbran način določanja odbitnega deleža 
davčnemu organu. Davčni zavezanec lahko začne izračunavati 
odbitni delež v skladu s tem odstavkom v prvem davčnem obdobju, 
ki sledi davčnemu obdobju, v katerem je svojo izbiro priglasil 
davčnemu organu, če je davčni organ prejel priglasitev vsaj 
petnajst dni pred začetkom novega davčnega obdobja, sicer pa 
z začetkom naslednjega davčnega obdobja. Davčni zavezanec 
mora izračunavati odbitni delež v skladu z načinom, ki ga je izbral 
v skladu s tem odstavkom najmanj 12 mesecev. Če davčni 
zavezanec želi ponovno spremeniti izbrani način določanja 
odbitnega deleža, mora tudi to spremembo priglasiti davčnemu 
organu. 

(7) Davčni organ lahko na podlagi priglasitve iz prejšnjega 
odstavka prepove davčnemu zavezancu uporabo izbranega 
načina določanja odbitnega deleža, če davčni zavezanec z 

izbranim načinom ne omogoča izvajanja nadzora nad 
obračunavanjem in plačevanjem DDV v skladu z zakonom. 

44. člen 
(odbitek vstopnega DDV pri prometu rabljenih 

prevoznih sredstev) 

(1) Davčni zavezanec, ki v okviru opravljanja dejavnosti, bodisi 
deluje v svojem imenu ali v imenu druge osebe v skladu s pogodbo, 
na podlagi katere se plača provizija na nakup ali prodajo, in ki 
nabavlja ali pridobiva rabljena prevozna sredstva z namenom 
nadaljnje prodaje (v nadaljnjem besedilu: preprodajalec), sme odbiti 
kot vstopni DDV znesek, ki ga ugotovi po preračunani stopnji 
DDV od nabavne cene rabljenega prevoznega sredstva (v 
nadaljnjem besedilu: davčni preostanek). 

(2) Pravica do odbitka davčnega preostanka nastopi le v primeru, 
ko preprodajalec nabavi ali pridobi rabljeno prevozno sredstvo: 
1. od osebe, ki ni imela pravice do odbitka vstopnega DDV od 

tega sredstva; 
2. od drugega davčnega zavezanca, ki v skladu s tem zakonom 

za to blago ni imel pravice do odbitka vstopnega DDV; 
3. od drugega preprodajalca, ki je uveljavil pravico do odbitka 

davčnega preostanka od zadevnega prevoznega sredstva. 

(3) Če preprodajalec opravlja promet prevoznih sredstev na račun 
druge osebe v skladu s pogodbo, na katero se plača provizija na 
nakup ali prodajo, se šteje, da je opravljen promet s strani druge 
osebe takrat, ko preprodajalec opravi promet. 

(4) Če je znesek davčnega preostanka večji od zneska DDV, ki 
ga obračuna preprodajalec od prometa prevoznih sredstev, se 
davčni preostanek upošteva v višini, ki je enaka znesku DDV, 
obračunanem od tega prometa. 

(5) Ne glede na določbe 34. člena tega zakona preprodajalec iz 
tega člena, ne sme na računu posebej izkazati podatkov iz 6. 
točke prvega odstavka 34. člena tega zakona. 

(6) Če preprodajalec odbije davčni preostanek v povezavi z 
dobavo prevoznih sredstev, nima pravice do oprostitve DDV po 
31. členu tega zakona. 

45. člen 
(mali zavezanci) 

(1) Ne glede na prvi odstavek 13. člena tega zakona oseba, 
katere vrednost opravljenega prometa blaga oziroma storitev v 
obdobju zadnjih 12 mesecev ne preseže oziroma ni verjetno, da 
bo presegla 5.000.000 tolarjev, ni davčni zavezanec po tem 
zakonu. 

(2) Ne glede na prvi odstavek 13. člena tega zakona oseba, 
predstavnik gospodinjstva, ki opravlja dejavnost kmetijstva in 
gozdarstva, za katero se plačuje davek od dohodka po 
katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč (v nadaljnjem 
besedilu: kmet), ni davčni zavezanec po tem zakonu, kadar 
skupni katastrski dohodek vseh članov gospodinjstva za zadnje 
koledarsko leto ne presega 1.500.000 tolarjev. Z gospodinjstvom 
je mišljena skupnost življenja, pridobivanja in trošenja sredstev. 

(3) Osebe iz prvega in drugega odstavka tega člena ne smejo 
obračunavati DDV, na računih ne smejo izkazovati DDV, nimajo 
pravice do odbitka vstopnega DDV in ne vodijo knjigovodstva v 
skladu s tem zakonom. 
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(4) Osebe iz prvega in drugega odstavka tega člena, lahko 
kadarkoli pristojnemu davčnemu organu predložijo zahtevek za 
začetek obračunavanja in plačevanja DDV. Davčni organ na 
podlagi prejetega zahtevka izda odločbo o vpisu zavezanosti za 
DDV za obdobje, ki ne sme biti krajše od 60 mesecev. 

(5) Če povezane osebe opravljajo promet blaga iste vrste oziroma 
promet storitev iste narave, se za namene tega člena, skupni 
znesek vrednosti opravljenega prometa povezanih oseb v 
obdobju 12 mesecev šteje kot znesek, ki ga vsaka povezana 
oseba doseže sama. Za povezane osebe se štejejo osebe, ki so 
kot take določene v predpisih o obdavčitvi dohodkov pravnih in 
fizičnih oseb. 

(6) Določbe prvega odstavka tega člena se ne nanašajo na 
davčne zavezance, ki v Sloveniji nimajo sedeža. 

46. člen 
(kmetje) 

% 
(1) Kmet iz drugega odstavka 45. člena tega zakona, ki ne 
postane davčni zavezanec v skladu s četrtim odstavkom 45. 
člena tega zakona, ima ob dobavi kmetijskih in gozdarskih 
pridelkov ter kmetijskih in gozdarskih storitev, ki so rezultat 
dejavnosti, za katero se plačuje davek od dohodka po katastrskem 
dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč, pravico do pavšalnega 
nadomestila vstopnega DDV (v nadaljnjem besedilu: pavšalno 
nadomestilo), pod pogoji in na način, določen s tem členom. 

(2) Pavšalno nadomestilo se prizna le kmetom, ki opravijo promet 
blaga in storitev iz prejšnjega odstavka davčnim zavezancem po 
tem zakonu. 

(3) Davčni zavezanci iz prejšnjega odstavka, ki jim je bil opravljen 
promet blaga in storitev s strani kmetov, so dolžni plačilu za ta 
promet prišteti znesek pavšalnega nadomestila v višini 4% od 
odkupne vrednosti. 

(4) Davčni zavezanci iz prejšnjega odstavka imajo pravico, da 
pavšalno nadomestilo odbijejo kot vstopni DDV pod pogoji, 
določenimi s tem zakonom. 

(5) Kmetom se prizna pravica do pavšalnega nadomestila, če so 
predhodno pridobili dovoljenje davčnega organa. 

(6) Podrobnejše določbe o pogojih in načinu izvajanja tega člena 
izda minister, pristojen za finance. 

47. člen 
(storitve potovalnih agencij in organizatorjev 

potovanj) 

(1) Potovalna agencija in organizator potovanja (v nadaljnjem 
besedilu: potovalna agencija), ki deluje v svojem imenu, pri 
zagotavljanju ponudbe pa uporablja blago in storitve drugih davčnih 
zavezancev, lahko obračunava in plačuje DDV v skladu s tem 
členom. 

(2) Vse storitve, ki jih opravi potovalna agencija v zvezi s 
potovanjem, se štejejo za eno storitev potovalne agencije potniku. 

(3) DDV se plačuje po sedežu potovalne agencije in od zneska, 
ki predstavlja razliko med celotnim zneskom, ki ga plača potnik, 
v katerega ni vključen DDV in dejanskimi stroški potovalne agencije 
za dobave in storitve, ki jih zagotavljajo drugi davčni zavezanci, 
če je neposredni uporabnik teh storitev potnik. 

(4) Če dobave blaga In storitev, ki jih za potovalno agencijo 
opravljajo drugi davčni zavezanci, ti zavezanci opravijo izven 

Slovenije, se DDV ne plačuje v skladu s 6. točko prvega odstavka 
31. člena tega zakona. Če je promet blaga oziroma storitev deloma 
opravljen v Sloveniji in deloma izven Slovenije, se DDV ne plačuje 
le od dela, ki je opravljen izven Slovenije. 

(5) Potovalna agencija nima pravice do odbitka DDV, ki ji ga 
zaračunajo drugi davčni zavezanci pri prometu blaga in storitev, 
opravljenih neposredno potniku. 

(6) Določbe tega člena se ne nanašajo na potovalne agencije, ki 
delujejo kot posredniki in predložijo obračun v skladu z 2. točko 
devetega odstavka 21. člena tega zakona. 

48. člen 
(rabljeno blago, umetniški predmeti, zbirke in starine) 

(1) Davčni zavezanec, ki v okviru opravljanja dejavnosti, bodisi 
deluje v svojem imenu ali vimenu druge osebe v skladu s pogodbo, 
na podlagi katere se plača provizija na nakup ali prodajo, in ki 
nabavlja ali pridobiva rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke 
in starine z namenom nadaljnje prodaje (v nadaljnjem besedilu: 
preprodajalec), lahko obračunava in plačuje DDV v skladu s tem 
ter 49. in 50. členom tega zakona. 

(2) Za rabljeno blago se šteje vsaka premična stvar, ki je primerna 
za nadaljnjo uporabo takšna kot je ali po popravilu, razen prevoznih 
sredstev, umetniških predmetov, zbirk in starin, plemenitih kovin 
in dragega kamenja. Za plemenite kovine se štejejo: srebro, 
(vključno srebro, kombinirano z zlatom ali platino), zlato (vključno 
zlato, kombinirano s platino), platina in vsi predmeti, ki so izdelani 
iz navedenih kovin, če plačilo za promet zadevne kovine ne 
preseže tržne vrednosti. Za drago kamenje se štejejo diamanti, 
rubini, safirji in smaragdi, bodisi obdelani ali neobdelani, če niso 
vdelani oziroma nanizani. 

(3) Za umetniške predmete se štejejo: 
1. slike, risbe in pasteli, kolaži in podobne dekorativne plošče, ki 

se uvrščajo v tarifno oznako 9701 kombinirane nomenklature 
carinske tarife (v nadaljnjem besedilu: tarifna oznaka), če jih 
avtorji izdelujejo ročno; 

2. izvirne glavure, odtiski in litografije iz tarifne oznake 9702 00 
00, če jih avtor izdela ročno v omejenem številu v črnobeli 
barvi ali v barvi ene ali več plošč, ne glede na postopek in 
material, ki je bil uporabljen, razen če je bil uporabljen 
mehanični ali fotomehanični postopek; 

3. izvirne skulpture in kipi iz kakršnegakoli materiala iz tarifne 
oznake 9703 00 00, če jih izdela avtor ter skulpturni odlitki, 
katerih izdelava je omejena na osem kopij, če jo nadzoruje 
avtor ali njegov naslednik; 

4. tapiserije iz tarifne oznake 5805 00 00 in ročno izdelani tekstilni 
stenski predmeti iz tarifne oznake 6304 00 00 na podlagi 
izvirnega umetniškega dela pod pogojem, da ni več kot osem 
kopij vsakega; 

5. unikatni keramični predmeti, izdelani izključno s strani avtorja 
in z njegovim podpisom; 

6. poslikave na baker, izdelane izključno ročno, omejene na 
osem oštevilčenih kopij, na katerih je podpis avtorja ali studia, 
razen izdelki draguljarjev (dragotine, nakit), zlatarjev in 
srebrarjev; 

7. umetniške fotografije, ki jih posname oziroma natisne avtor 
ali so posnete pod njegovim nadzorstvom, če so podpisane 
in oštevilčene ter omejene na 30 kopij, v vseh velikostih. 

(4) Za zbirke se štejejo: 
1. poštne znamke in kolki, priložnostni pisemski ovitki prvega 

dne, natisnjene frankirane pisemske pošiljke in podobno iz 
tarifne oznake 9704 00 00, rabljene, ali če niso rabljene, take, 
ki niso v obtoku oziroma niso namenjene za uporabo; 

2. zbirke in primerki iz tarifne oznake 9705 00 00, ki imajo 
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zoološki, botanični, mineraloški, anatomski, zgodovinski, 
arheološki, paleontološki, etnografski ali numizmatični pomen. 

(5) Za starine se štejejo predmeti iz tarifne oznake 9706 00 00, 
razen umetniških predmetov ali zbirk, ki so stari več kot 100 let. 

(6) Če preprodajalec hkrati obračunava in plačuje DDV po splošni 
ureditvi in po tej ureditvi, mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti 
ločeno izkazovanje prometa ter obračunavati in plačevati DDV 
za vsako ureditev posebej. 

(7) Preprodajalec je dolžan davčnemu organu vložiti prijavo za 
obdavčitev po posebni ureditvi vsaj 10 dni pred začetkom meseca, 
v katerem želi začeti obračunavati DDV po tej ureditvi; DDV po 
posebni ureditvi pa začne obračunavati prvega dne prvega 
naslednjega meseca po vložitvi prijave. Obdobje obračunavanja 
DDV po tem členu ne more biti krajše od 24 mesecev. 

(8) Preprodajalec lahko obračunava DDV po posebni ureditvi, če 
je nabavil ali pridobil blago iz prvega odstavka tega člena od: 
1. osebe, ki ni davčni zavezanec; 
2. drugega davčnega zavezanca, ki v skladu s tem zakonom 

za to blago ni imel pravice do odbitka vstopnega DDV; 
3. davčnega zavezanca iz prvega in drugega odstavka 45. člena 

tega zakona, če gre za poslovna sredstva; 
4. od drugega preprodajalca. 

(9) Če so izpolnjeni pogoji iz 31. člena tega zakona, je promet 
blaga iz tega člena, oproščen plačila DDV. 

(10) Preprodajalec, ki obračunava DDV po tem ter 49. in 50. 
členom tega zakona, ne sme na računih, ki jih izdaja, izkazovati 
DDV. 

49. člen 
(davčna osnova za rabljeno blago, umetniške 

predmete, zbirke in starine) 

(1) Davčna osnova za promet blaga iz prejšnjega člena je 
ustvarjena razlika med prodajno ceno preprodajalca za navedeno 
blago in nabavno ceno preprodajalca za to blago, zmanjšana za 
DDV od te razlike. 

(2) Nabavna cena preprodajalca pomeni celotno plačilo (v denarju, 
stvareh ali v storitvah), vključno z vsemi davki, provizijami, stroški 
in dajatvami, ki jih je plačal preprodajalec osebi, od katere je 
pridobil zadevno blago. 

(3) Prodajna cena preprodajalca pomeni celotno plačilo, ki ga je 
ali ga bo preprodajalec prejel od kupca ali tretje osebe, vključno s 
subvencijami, neposredno povezanimi s tem prometom, davki in 
vsemi drugimi dajatvami, posrednimi stroški nabave, kot so 
provizije, stroški embaliranja, prevoza in zavarovanja, ki jih 
preprodajalec zaračuna kupcu, vključno z DDV. 

(4) Če je nabavna cena večja od prodajne cene zadevnega blaga, 
se šteje, da je davčna osnova enaka 0. 

50. člen 
(drugi primeri prometa umetniških predmetov, zbirk in 

starin) 

(1) Preprodajalec lahko obračunava DDV od razlike med nabavno 
in prodajno ceno tudi za promet: 
1. umetniških predmetov, zbirk ali starin, ki jih uvozi sam; 
2. umetniških predmetov, ki jih pridobi neposredno od avtorjev 

ali zakonitih naslednikov; 

3. umetniških predmetov, ki jih pridobi po znižani stopnji od 
davčnega zavezanca, ki ni preprodajalec . 

(2) Obdobje obračunavanja DDV po tem členu ne more biti krajše 
od 24 mesecev. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, lahko preprodajalec 
obračunava DDV po splošni ureditvi v primeru posamičnega 
prometa blaga iz prvega odstavka tega člena.V tem primeru sme 
odbiti vstopni DDV, ki ga je plačal ali mu je bil zaračunan, in sicer 
v davčnem obdobju, ko je opravil promet tega blaga. 

(4) Davčna osnova za promet blaga po tem členu, je ustvarjena 
razlika med prodajno ceno preprodajalca za navedeno blago in 
nabavno ceno preprodajalca za to blago, zmanjšana za DDV od 
te razlike. 

(5) Nabavna cena ob uvozu je znesek, ki je enak davčni osnovi 
pri uvozu blaga, povečan za DDV, obračunan ali plačan ob uvozu 
tega blaga. Nabavna cena iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega 
člena je celotno plačilo, vključno z vsemi davki, provizijami, stroški 
in dajatvami, ki jih je plačal preprodajalec osebi, od katere je 
pridobil zadevno blago. 

(6) Prodajna cena preprodajalca pomeni celotno plačilo, ki ga je 
ali ga bo preprodajalec prejel od kupca ali tretje osebe, vključno s 
subvencijami, neposredno povezanimi s tem prometom, davki in 
vsemi drugimi dajatvami, odvisnimi nabavnimi stroški, kot so 
provizije, stroški embaliranja, prevoza in zavarovanja, ki jih 
preprodajalec zaračuna kupcu in vključno z DDV. 

(7) Če je nabavna cena večja od prodajne cene zadevnega blaga, 
se šteje, da je davčna osnova enaka 0. 

(8) Preprodajalec, ki opravi promet blaga po tem členu, ne sme 
odbiti vstopnega DDV od tako pridobljenega ali tako uvoženega 
blaga. 

(9) Drugi in tretji odstavek 49. člena tega zakona se nanašata 
tudi na promet blaga po tem členu. 

51. člen 
(promet blaga na javni dražbi) 

(1) Davčni zavezanec, ki v okviru opravljanja dejavnosti, bodisi 
deluje v svojem imenu ali v imenu druge osebe v skladu s pogodbo, 
na podlagi katere se plača provizija na nakup ali prodajo in, ki 
ponuja rabljeno blago, umetniške predmete, zbirke in starine, za 
prodajo na javni dražbi (v nadaljnjem besedilu: dražitelj), z 
namenom, da jih izroči najboljšemu ponudniku, lahko DDV 
obračunava v skladu s tem in v skladu z 52. členom tega zakona. 

(2) Če dražitelj hkrati obračunava DDV po splošni ureditvi in po 
posebni ureditvi, mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti ločeno 
izkazovanje prometa ter obračuna DDV za vsako ureditev 
posebej. 

(3) Dražitelj obračunava DDV v skladu s prvim odstavkom tega 
člena, če deluje v imenu principala, ki je: 
1. oseba, ki ni davčni zavezanec; 
2. drug davčni zavezanec, ki v skladu s tem zakonom za to 

blago nima pravice do odbitka vstopnega DDV; 
3. davčni zavezanec iz prvega in drugega odstavka 45. člena 

tega zakona, če gre za njegova poslovna sredstva; 
4. preprodajalec iz 48. člena tega zakona. 

(4) Za rabljeno blago se šteje blago iz drugega odstavka 48. 
člena tega zakona. 
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(5) Za umetniška predmete se šteje blago iz tretjega odstavka 
48. člena tega zakona. 

(6) Za zbirke se šteje blago iz četrtega odstavka 48. člena tega 
zakona. 

(7) Za starine se šteje blago iz petega odstavka 48. člena tega 
zakona. 

54. člen 
(vračilo DDV davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža 

v Sloveniji) 

(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, ima pravico do 
vračila vstopnega DDV, ki mu je bil zaračunan na podlagi 
opravljenega prometa blaga oziroma storitev s strani davčnih 
zavezancev v Sloveniji, ali mu je bil zaračunan ob uvozu blaga v 
Slovenijo, ob pogojih in na način, določen s tem zakonom. 

(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka ima pravico do 
vračila vstopnega DDV, če: 
1. je bilo blago nabavljeno oziroma uvoženo, storitve pa 

opravljene za namene dejavnosti, ki jo opravlja v tujini ob 
pogoju, da bi bila za to dejavnost, če bi jo opravljal v Sloveniji, 
priznana pravica do odbitka vstopnega DDV; 

2. v obdobju, za katerega mu je priznana pravica do vračila 
vstopnega DDV, ne opravi prometa blaga oziroma storitev, ki 
bi se štel za promet, opravljen v Sloveniji, razen: 

storitev pri uvozu blaga v povezavi z 2. točko drugega 
odstavka 22. člena tega zakona; storitev pri izvozu v 
skladu z 31. členom ter uvozu v skladu z 32. členom tega 
zakona; 
storitev, od katerih mora biti DDV plačan s strani osebe, 
kateri je bila storitev opravljena. 

(3) Davčni zavezanec ima pravico do vračila vstopnega DDV v 
določenem obdobju, na podlagi zahtevka, ki ga predloži davčnemu 
organu. 

(4) Natančnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati davčni zavezanec, 
da se mu prizna vračilo vstopnega DDV; časovno omejitev za 
predložitev zahtevka za vračilo; obdobje, na katerega se nanaša 
zahtevek; davčni organ, ki je pristojen za obravnavanje 
zahtevkov; minimalni znesek, na katerega se lahko glasi zahtevek 
ter postopek vračila, vključno z rokom za vračilo, predpiše min- 
ister, pristojen za finance. 

55. člen 
(vračilo DDV v potniškem prometu) 

(1) Kupec - fizična oseba, ki v Sloveniji nima stalnega niti 
začasnega bivališča, ima pravico do vračila DDV od blaga, ki ga 
nabavi v Sloveniji in ki ga iznese iz Slovenije. 

(2) Pravica do vračila DDV po tem členu se ne nanaša na 
mineralna olja, alkohol in alkoholne pijače ter na tobačne izdelke. 

(3) Podrobnejše predpise o pogojih in načinu vračila, minimalno 
vrednost nakupov, za katere ima oseba iz prvega odstavka tega 
člena pravico do vračila DDV, vsebino zahtevka za vračilo ter 
obveznosti prodajalca pri vračilu DDV ter obračunu njegove davčne 
obveznosti predpiše minister, pristojen za finance. 

57. člen 
(hramba dokumentacije) 

(1) Davčni zavezanec je dolžan hraniti vso prejeto in izdano 
dokumentacijo, še posebej pa: prejete in izdane račune, dokumente 

o popravkih računov, dokumente o opravljenem izvozu in uvozu, 
finančno dokumentacijo, dokumente, na podlagi katerih je 
uveljavljal oprostitev DDV, obračune DDV in vse druge 
knjigovodske listine, ki se kakorkoli nanašajo na promet blaga in 
storitev oziroma na uvoz blaga in so pomembne za obračunavanje 
in plačevanje DDV, najmanj 10 let po poteku leta, na katero se te 
listine nanašajo. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je davčni zavezanec dolžan 
dokumentacijo, ki se nanaša na obdavčevanje nepremičnin po 
tem zakonu, hraniti najmanj 20 let po poteku leta, na katero se 
nanaša. 

(3) Osebe iz prvega in drugega odstavka 45. člena tega zakona 
so v obdobju iz prvega odstavka tega člena dolžni hraniti vse 
dokumente, ki so jim bili izdani v povezavi s prometom blaga 
oziroma storitev, ki jim je bil opravljen ter uvozom blaga. 

59. člen 
(prenehanje registracije) 

(1) Davčnemu zavezancu, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev 
oziroma v zadnjem koledarskem letu ne dosega prometa v višini, 
določeni v prvem in drugem odstavku 45. člena tega zakona, 
lahko davčni organ na njegovo zahtevo izda odločbo o prenehanju 
registracije za DDV. 

(2) Če davčni zavezanec preneha opravljati dejavnost, davčni 
organ odloči o prenehanju registracije za DDV po uradni dolžnosti. 

(3) Pred prenehanjem registracije mora davčni zavezanec 
obračunati in plačati DDV od vseh dobav do dneva odjave ter 
popisati zaloge blaga. Od zalog blaga mora obračunati DDV, kot 
da gre za jemanje blaga za lastno rabo. 

(4) Davčni organ izda odločbo o prenehanju registracije po 
poravnavi davčnih obveznosti iz prejšnjega odstavka. 

60. člen 
(nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem DDV) 

(1) Obračunavanje in plačevanje DDV nadzoruje davčni organ v 
skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek in z zakonom, ki 
ureja davčno službo. 

(2) Davčni organ in davčni zavezanec praviloma izmenjujeta 
podatke v elektronski obliki. 

(3) Če davčni zavezanec ne predloži obračuna DDV ali ga predloži 
v nepopolni obliki ali če davčni organ ugotovi, da davčna obveznost 
ni pravilno obračunana, kot tudi glede zamudnih obresti, pravnih 
sredstev in vseh vprašanj postopka in pristojnosti davčnega 
organa, ki niso določena s tem zakonom, se uporablja zakon, ki 
ureja davčni postopek in zakon, ki ureja davčno službo. 

(4) Pri uvozu blaga nadzoruje obračunavanje in plačevanje DDV 
carinski organ v skladu s carinskimi predpisi, kot da bi bil DDV 
uvozna dajatev. 

61. člen 
(davčni prekrški) 

(1) Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo 
od 300.000 do 6.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno 
kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev, če: 
1. kupcu blaga oziroma naročniku storitve ne izroči računa (drugi 

odstavek 35. člena); 
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2. ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna 
DDV (38. člen); 

3. nepravočasno vloži prijavo za obdavčitev po posebni ureditvi 
(sedmi odstavek 48. člena); 

4. davčnemu organu ne sporoči, kdaj se njegova dejavnost 
prične, spremeni ali preneha (prvi odstavek 58. člena); 

5. ne vloži prijave za registracijo v predpisanem roku (tretji in 
četrti odstavek 58. člena ter drugi odstavek 76. člena); 

6. na dan 30. junija 1999 ne popiše izdane, neplačane račune in 
jih ne predloži davčnemu organu v predpisanem roku (73. 
člen); 

7. na dan 30. junija 1999 ne popiše blaga na zalogi, ne določi 
novih prodajnih cen ter ne predloži davčnemu organu popisnih 
listov in drobno-prodajnih cen v predpisanem roku (prvi in 
drugi odstavek 74. člena); 

8. na dan 30. junija 1999 ne popiše zalog brezalkoholnih pijač in 
piva, mineralnih vod, sadnih sokov in sadnih napitkov ter 
alkoholnih pijač in vinskega destilata po prodajnih cenah s 
posebej izkazanim prometnim davkom, ter popisne liste ne 
predloži davčnemu organu v predpisanem roku (prvi odstavek 
75. člena); 

9. na dan 30. junija 1999 ne popiše zalog tobačnih izdelkov, ne 
predloži popisnih listov davčnemu organu v predpisanem roku 
ter ne prodaja zalog tobačnih izdelkov po zatečenih cenah 
(tretji odstavek 75.člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. 

62. člen 
(davčni prekrški) 

(1) 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 tolarjev, če: 

1. DDV ne obračuna takrat, ko nastane obveznost v skladu z 
19. členom tega zakona; 

2. DDV ne obračuna od osnove v skladu z 21. členom tega 
zakona; 

3. ne izda računa in če ne obdrži kopije računa (prvi odstavek 
33. člena); 

4. na računu ne izkaže predpisanih podatkov (34. in 35. člen); 
5. ne obračuna ali nepravilno obračuna DDV (36. in 37. člen); 
6. nepravilno obračuna znesek vstopnega DDV (40., 41., 42., 

43. in 44. člen); 
7. obračunava DDV, na računih izkazuje DDV ter odbija vstopni 

DDV v nasprotju s 45. členom tega zakona; 

8. ne obračunava DDV v skladu s 47. členom tega zakona; 
9. kot preprodajalec rabljenega blaga, umetniških predmetov, 

zbirk in starin, ne obračuna DDV v skladu z 48., 49. in 50. 
členom tega zakona; 

10. kot dražitelj ne obračuna DDV v skladu z 51. in 52. členom 
tega zakona; 

11. na računih izkazuje DDV (deseti odstavek 48. člena, peti 
odstavek 52. člena); 

12. na računu ne navede ceno, doseženo na dražbi, davke in 
druge dajatve ter neposredne stroške nabave (peti odstavek 
52. člena); 

13. na dokumentu ne navede ločeno ceno, doseženo na dražbi, 
zmanjšano za znesek provizije (šesti odstavek 52. člena); 

14. v svojem knjigovodstvu ne zagotovi podatkov iz 56. člena 
tega zakona oziroma jih ne zagotovi za predpisano obdobje; 

15. ne vodi knjige prejetih in izdanih računov ter drugih evidenc 
(četrti in peti odstavek 56. člena); 

16. ne hrani poslovnih knjig in druge dokumentacije v predpisanem 
roku (57. člen); 

17. ne obračuna in plača DDV v skladu s tretjim odstavkom 59. 
člena tega zakona; 

18. na dan 30. junija 1999 kupcem ne obračuna vrednost 
dobavljenega blaga in opravljenih storitev (prvi odstavek 71. 
člena); 

19. ne plača prometnega davka na način in v predpisanih rokih 
(drugi odstavek 72. člena); 

20. ne plača zneska prometnega davka, vsebovanega v 
neplačanih terjatvah na dan 30. junija 1999, do 31. decembra 
1999 (tretji odstavek 72. člena). 

(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 1.000.000 tolarjev se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. 

70. člen 
(proste carinske prodajalne in nižja stopnja DDV za 

vino) 

(1) Ne glede na določbo četrtega odstavka 32. člena tega zakona, 
je do polnopravnega članstva Slovenije v Evropski uniji oproščeno 
plačila DDV tudi blago, ki se v dovoljenih količinah prodaja 
potnikom v prostih carinskih prodajalnah na mednarodnih cestnih 
mejnih prehodih, razen če je z mednarodno pogodbo drugače 
določeno. 

(2) Ne glede na določbe 24. člena tega zakona se do 1. julija 2005 
od vina obračunava in plačuje DDV po stopnji iz 25. člena tega 
zakona. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku 
na dodano vrednost - prva obravnava (EVA 2001-1611-0144) 

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

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 70. člen Evropskega sporazuma 

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Šesta Direktiva Sveta 77/388/EEC 
Direktiva Sveta 78/1035/EEC 
Osma direktiva Sveta 79/1072/EEC 

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

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

/ 

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

- ne 

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

- ne 

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

Niso sodelovali 

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

V Državnem programu je predviden sprejem zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost 
do konca leta 2001. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

/ 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Stanko ŠTRAJN 
DRŽAVNI PODSEKRETAR 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

mag. Anton ROP 
MINISTER 
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PRILOGA 

INFORMACIJA 

O MOŽNOSTIH UPORABE NIŽJE 
DAVČNE STOPNJE TER 

UVELJAVLJANJU DAVČNE 
OPROSTITVE V SISTEMU DAVKA NA 

DODANO VREDNOST 

1. UVOD 

Sistem davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV), kakor 
ga je uveljavila Slovenija, je vsefazni prometni davek, ki temelji na 
potrošni obliki DDV, obračunava pa se po kreditni metodi. Hkrati 
je za obdavčitev blaga izbrano načelo obdavčitve glede na kraj, 
kjer bo blago porabljeno (posledica tega načela je davčna 
oprostitev za izvoz blaga), pri obdavčitvi storitev pa je uveljavljena 
kombinacija obdavčitve po načelu porekla (obdavčitev glede na 
sedež izvajalca storitve) in po načelu namembnega kraja 
(obdavčitev glede na sedež prejemnika storitve). 

V skladu z izbranimi načelnimi izhodišči delovanja sistema DDV 
kot davka na potrošnjo, se DDV obračunava sicer (v načelu) ob 
vsakem prometu blaga ali storitev, ki ga davčni zavezanec opravi 
v okviru opravljanja svoje dejavnosti, vendar davčni zavezanec 
svojo obveznost prevali na kupca, hkrati pa DDV, ki ga je sam 
plačal odšteje od svoje davčne obveznosti. Na ta način se davčna 
obveznost prenaša po verigi vse do zadnjega člena (končnega 
potrošnika), ki njemu zaračunanega davka ne more več prevaliti 
naprej. V skladu s splošno uveljavljenim sistemom DDV je tako 
obdavčen le promet blaga in storitev, opravljen končnim 
potrošnikom. V načelu se tako z DDV obdavčuje le neposlovna 
potrošnja. Kot končni potrošniki se obravnavajo posamezniki, 
država in tisti subjekti, ki opravljajo dejavnost, ki je izven obsega 
DDV ali ki opravljajo oproščeno dejavnost. 

Osnovne zakonitost DDV lahko delujejo najbolje v sistemu, ki 
pozna le eno davčno stopnjo in nobenih medfaznih davčnih 
oprostitev. Le tak način obdavčevanja prometa blaga in storitev 
lahko nesporno zagotovi nevtralnost sistema DDV in prepreči 
kopičenje DDV v stroških davčnih zavezancev. Vsaka od izjemnih 
ureditev - uporaba nižje davčne stopnje ali medfazne davčne 
oprostitve lahko povzroči ekonomske distorzije in poruši 
nevtralnost DDV, zato uveljavljeni sistemi DDV tudi v tujini omejujejo 
uporabo nižje davčne stopnje Je za nujne korekcije regresivnosti 
davka na dodano vrednost, uporabo (nepravih) davčnih oprostitev 
pa le v primeru, ko je neobdavčitev dodane vrednost posameznih 
dejavnosti upravičena zaradi zasledovanja drugih, neekonomskih 
ciljev (npr. socialna politika, zagotavljanje javnih služb ipd.) in se 
tem ciljem daje prednost pred ekonomskimi cilji nevtralnega 
delovanja sistema DDV. 

Prav zaradi čim manjšega negativnega vpliva na samo delovanje 
sistema DDV predvsem pa zaradi preprečitve diskriminatornosti 
DDV, mora biti uporaba nižje davčne stopnje ali davčne oprostitve 
vedno povezana z vrsto blaga oziroma storitve in le v izjemnih 
primerih z lastnostmi osebe, ki zagotavlja to blago oziroma storitve, 
nikakor pa ne z lastnostnimi osebe, ki je prejemnik le-teh ali celo 
z vrsto sredstev, ki se porabijo za nabavo določenega blaga 
oziroma storitve. Vsak tovrsten poseg bi onemogočil normalno 
delovanje sistema DDV, povečal stroške administriranja pri davčnih 

zavezancih in davčni upravi ter izmaličil osnovne prednosti 
sistema DDV pred drugimi oblikami potrošnih davkov - nevtralnost, 
neobdavčitev v okviru dejavnosti med poslovnimi subjekti; 
nediskriminatornost glede na status oseb. 

2. EKONOMSKI UČINKI UPORABE NIŽJE DAVČNE 
STOPNJE OZIROMA DAVČNE OPROSTITVE 

nižja stopnja DDV 

Zaradi delovanja kreditne metode obračunavanja DDV (davčna 
obveznost se določi kot razlika med izstopnim - zaračunanim - 
DDV in DDV, ki so ga davčnemu zavezancu zaračunali njegovi 
dobavitelji) uporaba nižje davčne stopnje v prometu med davčnimi 
zavezanci nima vpliva na končno ceno dobavljenega blaga 
oziroma opravljene storitve. Edina posledica, ki jo ima takšna 
uporaba nižje davčne stopnje je, da se zmanjša izstopni DDV pri 
dobavitelju blaga oziroma storitev, za katere je predpisana nižja 
davčna stopnja, zato pa se zmanjša tudi vstopni DDV pri 
prejemniku blaga oziroma storitev. Glede na to, da se pri davčnih 
zavezancih obveznost plačila DDV ne vključuje v njihove stroške 
poslovanja, ampak jih DDV bremeni le likvidnostno, se z uvedbo 
nižje stopnje za promet blaga in storitev, ki se praviloma uporabljajo 
v prometu med davčnimi zavezanci, poruši enakomernost 
porazdelitve likvidnostnega bremena (izvajalec tovrstnih storitev 
oziroma dobavitelj blaga se delno razbremeni likvidnostnega 
problema, medtem, ko se pri prejemniku zaradi manjšega odbitka 
vstopnega davka, ta problem poveča). 

V skladu s povedanim lahko nižja stopnja DDV vpliva na ceno 
proizvodov in storitev samo v primeru, ko so le-te namenjene 
osebam, ki smo jih uvodoma opredelili kot končne potrošnike, saj 
te osebe nimajo pravice do odbitka vstopnega DDV, zato je DDV, 
ki ga plačajo ob nabavi blaga oziroma storitev za njih končni 
davek, ki ga plačajo skupaj s ceno blaga in storitev. V skladu z 
omenjenim načelnim izhodiščem je oblikovan tudi veljavni 25. člen 
ZDDV in predlog za njegovo spremembo. 

Z vidika (neto) proračunskih prihodkov pomeni uvajanje nižje 
davčne stopnje v prometu med davčnimi zavezanci nevtralen 
ukrep; z vidika posameznega davčnega zavezanca pa to pomeni 
neenakomerno porazdelitev bremena, saj se zaradi nižjega 
odbitka vstopnega davka povečuje obveznost prejemnika 
takšnega blaga, pri davčnem zavezancu - dobavitelju blaga 
oziroma storitev, ki so obdavčene po nižji stopnji, pa se pojavlja 
problem konstantnega presežka vstopnega DDV. Če pa se uvede 
nižja davčna stopnja v prometu, ki se vrši pretežno za končne 
potrošnike, to pomeni tudi nižje proračunske prihodke iz tega 
naslova. Uvedba novih primerov nižje davčne stopnje zahteva 
dodatne proračunske odhodke zaradi povečanja administrativnih 
stroškov Davčne in Carinske uprave, hkrati pa povečuje možnost 
davčnih zlorab. 

davčne oprostitve 

V načelu DDV za davčne zavezance ne predstavlja elementa 
poslovne politike, ker je za zavezance v načelu poslovno 
nevtralen. Vendar pa v sistemu DDV obstajata dve vrsti transakcij, 
ki imata za zavezance določene posledice, obe pa se nanašata 
na transakcije, ki so v načelu oproščene plačila DDV (t. j. od 
katerih se ne obračunava DDV). Če jih preučujemo z vidika davčne 
nevtralnosti, sta ti dve vrsti transakcij v različnih položajih: 
1. v primeru izvoza blaga je dodana vrednost obdavčena v 

državi porabe, zato je v državi izvoza oproščena plačila DDV 
z namenom, da bi se preprečila dvojna obdavčitev istega 
prometa blaga (t. im. prava davčna oprostitev); 
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2. v primeru opravljanja dejavnosti, ki so v javnem interesu in so 
oproščene plačila DDV, njihova dodana vrednost ni 
obdavčena, kar pomeni prednost pred drugimi dejavnostmi, 
katerih dodana vrednost je obdavčena (t-.im. neprava davčna 
oprostitev). 

Prava davčna oprostitev je tista, v zvezi s katero ima davčni 
zavezanec, ki od prometa blaga in storitev, ne obračuna DDV, 
kljub vsemu pravico do uveljavljanja odbitka vstopnega davka. To 
pomeni, da cena oziroma vrednost blaga ne vključuje nobenega 
DDV. Medtem ko pa neprava davčna oprostitev davčnemu 
zavezancu sicer omogoča, da od svojih dobav blaga in izvajanja 
storitev ne obračuna DDV, vendar mu hkrati ne dovoljuje, da bi 
uveljavljal odbitek vstopnega DDV. 

Namen prave davčne oprostitve ni v tem, da se določen promet 
blaga ali storitev v celoti in kjerkoli oprosti plačila DDV oziroma 
prometnega davka, ampak je povezana z delovanjem 
obdavčevanja prometa blaga in storitev po načelu destinacije. 
Zato je prava davčna oprostitev predvidena le za izvoz blaga in 
storitev, ki so s tem neposredno povezane ter za tisti promet 
blaga, ki je izenačen z izvozom blaga (oskrba ladij in letal, oskrba 
predstavništev mednarodnih organizacij, diplomatskih in 
konzularnih predstavništev ipd.). Uvedba pravih davčnih 
oprostitev v notranjem prometu bi prinesla davčne privilegije za 
določene proizvode oziroma storitve, kar je v nasprotju z 
osnovnimi načeli izgradnje sodobnega davčnega sistema. 

Uvedba neprave davčne oprostitve pomeni, da izvajalec 
oproščene dejavnosti ne obračuna DDV od lastne dodane 
vrednosti, zato pa tudi prejemnik njegovih storitev oziroma blaga 
ne more uveljavljati odbitka vstopnega davka. Uvedba neprave 
davčne oprostitve je torej smotrna in ekonomsko upravičena v 
tistih primerih, ko izvajalec oproščene dejavnosti opravlja storitve 
oziroma dobavlja blago praviloma osebam, ki niso davčni 
zavezanci oziroma nimajo pravice do odbitka vstopnega davka 
(končni potrošniki). Ker pa izvajalec tovrstnih storitev ne more 
odbiti vstopnega DDV od prometa blaga in storitev, ki jih nabavi 
(uporabi) za opravljanje svoje oproščene dejavnosti, je davčna 
oprostitev lahko smotrna le, če je zaradi uveljavitve davčne 
oprostitve (ob upoštevanju višjih stroškov poslovanja zaradi 
prepovedi odbitka vstopnega DDV) cena blaga oziroma storitev 
nižja za končnega potrošnika, kot pa bi bila, če bi bila z DDV 
obdavčena celotna vrednost njegovih storitev oziroma blaga. Ali 
se bo to res zgodilo ali ne, pa je odvisno od vrednosti, ki jo doda 
zavezanec, ki opravlja oproščeno dejavnost. 

Če bi davčni sistem predvidel nepravo davčno oprostitev v prometu 
med davčnimi zavezanci, bi povzročil kopičenje davčnih 
obveznosti in bi s tem porušil osnovno načelo nevtralnosti DDV in 
delovanje obdavčevanja po kreditni metodi. Hkrati bi s tem izničili 
eno bistvenih prednosti sistema DDV pred prej veljavnim sistemom 
prometnega davka, kjer so se davčne obveznosti kopičile tudi pri 
prometu blaga in storitev, ki jih ni bilo mogoče šteti za končno 
potrošnjo. 

Z vidika proračunskih prihodkov bi uvedba neprave davčne 
oprostitve pri prometu blaga in storitev za končne potrošnike 
pomenila zmanjšanje davčnih prihodkov iz tega naslova. Če pa bi 
se neprava davčna oprostitev uvedla v promet med davčnimi 
zavezanci, bi bili proračunski prihodki iz naslova DDV višji, saj bi 
bil del dodane vrednosti obdavčen dvakrat (preko člena v verigi, 
ki bi se štel za oproščenega in preko končnega potrošnika - 
zadnjega člena v verigi). 

3. SISTEM DAVČNIH OPROSTITEV IN NIŽJIH 
DAVČNIH STOPENJ V SISTEMU DDV EVROPSKE 
UNIJE 

Temeljni pravni akt Evropskih skupnosti na področju posrednega 
obdavčevanja prometa blaga in storitev je Šesta direktiva 
Evropskega sveta s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami (v 
nadaljevanju: Šesta direktiva). Šesta direktiva določa osnovne 
značilnosti sistema posrednega obdavčevanja prometa blaga in 
storitev v državah članicah EU, hkrati pa od njih zahteva, da v 
svoji nacionalni zakonodaji uveljavijo prav te rešitve. Pri tem 
direktiva razlikuje med: 

rešitvami, ki jih obvezno zapoveduje posameznim državam 
članicam, 
rešitvami, pri katerih prepoveduje določeno ravnanje ter 
rešitvami, s katerimi izrecno dopušča državam članicam, da 
v okviru različnih ponujenih variant izberejo rešitve, ki jih 
uveljavijo v svoji nacionalni zakonodaji, pri čemer pa je mogoče, 
da izbrano rešitev le priglasijo Evropski komisiji ali pa morajo 
države članice celo dobiti soglasje Evropske komisije za 
uvedbo takšnih rešitev. 

Dodaten problem pri opredeljevanju sistema davčnih oprostitev 
in nižjih davčnih stopenj v sistemu DDV Evropske unije 
predstavljajo še prehodne rešitve, ki si so jih zagotovile 
posamezne države članice, bodisi ob uveljavitvi harmoniziranega 
sistema obdavčevanja prometa blaga in storitev, bodisi ob uvedbi 
enotnega notranjega trga oziroma ukinitvi carinskih in fiskalnih 
meja med državami članicami EU. Gre za začasno urejanje 
zatečenega stanja, ki omogoča posebne rešitve za obstoječe 
države članice, kakršnih pa v pogajanjih EU ne priznava državam 
kandidatkam za članstvo v EU. V nadaljevanju te informacije se 
teh izjemnih rešitev za posamezne države članice ne dotikamo 
več, saj za oceno možnosti, ki jih ima Slovenija pri uvajanju nižjih 
davčnih stopenj in dodatnih davčnih oprostitev, niso relevantne. 

Na področju ureditve davčnih oprostitev in nižje davčne stopnje v 
evropskem sistemu DDV so poznane vse zgoraj omenjene 
rešitve. 

področje davčnih oprostitev 

Tako kot slovenska zakonodaja tudi evropska loči med pravimi in 
nepravimi davčnimi oprostitvami. 

Uvedbo pravih davčnih oprostitev (s pravico do uveljavljanja 
odbitka vstopnega davka) evropska direktiva zahteva na področju 
izvoza blaga in z njimi povezanimi storitvami ter tistimi dobavami 
blaga, ki so izenačene z izvozom (oskrbovanje plovil in 
zrakoplovov v mednarodnem prometu; oskrbovanje mednarodnih 
organizacij in diplomatsko-konzularnih predstavništev) - glej 15. 
člen Šeste direktive. Poleg tega Šesta direktiva dopušča (v 16. 
členu) prave davčne oprostitve pri uvozu blaga, ki ni namenjeno 
sprostitvi v prost promet na davčnem območju države članice ter 
pri prometu storitev, ki so s tem neposredno povezane. Primeri, 
ko države članice lahko uveljavljajo te prave davčne oprostitve 
so v Šesti direktivi navedene taksativno, skupaj s pogoji, ki morajo 
biti izpolnjeni. Te davčne oprostitve države članice lahko uvedejo 
le na podlagi posvetovanja (za vsako vrsto predlaganih oprostitev) 
z drugimi državami članicami in Evropsko komisijo. 

Tudi področju nepravih davčnih oprostitev Šesta direktiva obvezno 
zapoveduje uvedbo določenih oprostitev (glej 13.A in 13.B člen 
ter 14. člen), hkrati pa omogoča, da v nekaterih primerih izberejo, 
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da posamezne transakcije, čeprav bi v načelu morale biti 
oproščene, obdavčijo (glej 13.C člen) oziroma obratno: oprostijo 
plačila DDV transakcije, ki bi morale biti v načelu obdavčene (glej 
drugi odstavek 13.A člena,). V vsakem primeru se morajo države 
članice, ki se odločijo za eno od ponujenih možnosti (opcij), strogo 
držati pravil, ki veljajo za izbrano obravnavanje posameznih vrst 
blaga oziroma storitev. 

Konkreten obseg uporabe pravih in nepravih davčnih oprostitev 
v evropskem sistemu DDV je razviden iz priloženih kopij 13. do 
16. člena Šeste direktive. V prilogi je dodana tudi kopija 17. člena 
direktive, ki določa obseg pravice do uveljavljanja odbitka 
vstopnega davka. Iz določbe tretjega odstavka 17. člena je 
razvidno, katere transakcije se lahko zaradi priznane pravice do 
odbitka vstopnega davka obravnavajo kot prave davčne 
oprostitve. 

Primerljive določbe so v slovenskem ZDDV zajete v 26. do 32. 
členu in 40. členu. 

področje nižje davčne stopnje 

Šesta direktiva omejuje samostojnost držav članic pri določanju 
nižjih davčnih stopenj tako, da: 

a. določa pravila, ki jih morajo države članice spoštovati pri 
določitvi višine nižje davčne stopnje (največ dve nižji stopnji, 
nobena ne sme biti nižja od 5 %); 

b. določa vrste prometa blaga in storitev, za katere se lahko 
uveljavi nižja davčna stopnja (t. im. obseg uporabe nižje davčne 
stopnje). 

V zvezi z obsegom uporabe nižje davčne stopnje Šesta direktiva 
določa maksimalni možni obseg uporabe le-te, pri čemer prepušča 
državam članicam, da iz tega seznama izberejo primere, ki jih, 
glede na zasledovanje njihovih interesov oziroma ciljev, želijo 
obdavčiti po nižji stopnji DDV. Države članice načeloma ne morejo 
uveljavljati nižjih davčnih stopenj za druge vrste blaga in storitev, 
kot pa so tiste, opredeljene v Šesti direktivi. Praksa v državah 
članicah je zelo različna. 

Temeljne določbe o obsegu uporabe nižje davčne stopnje so 
zajete v 12. členu Šeste direktive in prilogi H k Šesti direktivi. 

Poleg tega je Evropska komisija sprejela celo vrsto začasnih 
rešitev, ki so nekatere uveljavljene za vse države članice, druge 
pa omogočajo izjemne rešitve le za posamezne države članice. 
Tako je npr. vsem državam članicam dana možnost, da nižjo 
davčno stopnjo v prehodnem obdobju do uveljavitve dokončnega 
sistema obdavčevanja blaga v prometu med državami članicami, 
uporabljajo tudi za rezano cvetje ali za posamezne, izrecno 
navedene delovno intenzivne panoge (vendar le do 31.12.2002). 
Posamezne države članice pa so si npr. pridobile možnost 
uveljavljanja nižje davčne stopnje za pripravo jedi. 

Maksimalen dopusten obseg uporabe nižje davčne stopnje po 
evropski zakonodaji je razviden iz priloženih kopij 12. člena in 
priloge H k Šesti direktivi ter dopolnitve le-te za obdavčitev storitev 
delovno intenzivnih panog. 

V okviru razprav o oblikovanju dokončnega sistema 
obdavčevanja prometa blaga in storitev med državami članicami 
(prehod na obdavčitev po sistemu porekla) bo, poleg razprav o 
višini davčnih stopenj, ena glavnih točk tudi obravnava obsega 
uporabe nižje davčne stopnje in ponovna obravnava odobrenih 
razlik v obdavčitvi med državami članicami. Časovnega okvira 
uveljavitve teh sprememb Evropska komisija še ni napovedala, 
pričakujemo pa lahko, da tovrstna razprava ne bo zaključena do 
predvidenega dejanskega vstopa Slovenije v Evropski uniji (1.1. 
2004). 

Primerljive določbe so v slovenskem ZDDV zajete v 25. členu. 

4. OBVEZNOSTI, KI JIH JE REPUBLIKA SLOVENIJA 
SPREJELA V OKVIRU POGAJANJ O VSTOPU V 
EVROPSKO UNIJO 

V dosedanjih pogajalskih izhodiščih o pristopu k EU je Slovenija 
napovedala dve spremembi (reviziji) zakona o davku na dodano 
vrednost, prvo v letu 2001 (uveljavitev 1.1. 2002) in drugo v letu 
2002 (predvsem določbe glede prometa med državami članicami 
EU). S prvo revizijo zakona o davku na dodano vrednost naj bi 
zajeli potrebne popravke veljavne zakonodaje in dopolnitve z 
evropskimi rešitvami, ki so smotrne še pred polnopravnim 
članstvom. 

Zakon o davku na dodano vrednost je usklajen s Šesto Direktivo 
Sveta 77/388/EEC in spremembami, razen v delu, ki se nanaša 
na notranji trg članic EU ter v delu, ki se nanaša na področja, za 
katera je Slovenija zahtevala izjeme in prehodna obdobja. 

Republika Slovenija je v prvotnih pogajalskih izhodiščih o pristopu 
k EU zahtevala izjemo: 
- za zadržanje nižje stopnje za pripravo jedi, vino, za vse nosilce 

besede, slike in zvoka (ne le knjige), gradnjo, obnovo in 
vzdrževanje (vseh) stanovanjskih objektov ter posebnih 
objektov za bivanje in življenje invalidov ter za nosilce slike in 
zvoka; 

- za višino predvidenega praga, pod katerim je davčnim 
zavezancem omogočena uporaba poenostavljenih (posebnih) 
postopkov obdavčitve z DDV in 

EU je sprejela dve od izjem, ki jih je Slovenija izpostavila v svojih 
stališčih, in sicer izjemo glede uporabe nižje davčne stopnje za 
obdavčitev priprave jedi in izjemo glede praga, pod katerim je 
davčnim zavezancem omogočena uporaba poenostavljenih 
postopkov obdavčitve z davkom na dodano vrednost. 

V naknadnih dopolnilih pogajalskih izhodišč Slovenija predlaga: 
1. umik zahteve za izjemo glede obdavčitve gradnje, obnove in 

vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih prostorov za trg in jo 
nadomešča z zahtevo za prehodno obdobje do 31.12.2009, 
ko se zaključi sedanja etapa Nacionalnega stanovanjskega 
programa, 

2. umik zahteve za izjemo oziroma prehodno obdobje glede 
obdavčitve vina in hkrati daje zavezo, da bo splošno stopnjo 
za vino uvedla najpozneje z dnem dejanskega vstopa v EU, 

3. umik zahteve za izjemo glede obdavčitve nosilcev slike in 
zvoka in daje zavezo, da bo splošno stopnjo uvedla najpozneje 
z dnem vstopa v EU. 

Pogajanja glede ohranitve prehodnega obdobja za gradnjo, 
obnovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih prostorov, še 
niso zaključena. 

5. DOSLEJ JAVNO IZPOSTAVLJENI PREDLOGI ZA 
UPORABO NIŽJE DAVČNE STOPNJE OZIROMA 
DAVČNE OPROSTITVE IN OCENA NJIHOVE 
SPREJEMLJIVOSTI 

Ministrstvo za finance je vse predloge za spremembo obsega 
uporabe nižje davčne stopnje oziroma uvedbo novih davčnih 
oprostitev v sistem davka na dodano vrednost, ki jih je uradno in 
neuradno prejelo v preteklem obdobju, preučilo z več vidikov, in 
sicer: 
1. ali je predlog skladen z osnovnimi izhodišči in načeli sistema 

DDV in zato tudi izvedljiv, 
2. ali je s predlaganimi rešitvami mogoče doseči ekonomske in 
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druge učinke oziroma namene, ki jih predlagatelj želi doseči 
in jih zatrjuje v obrazložitvah svojih predlogov; 

3. ali je predlog usklajen z načelno usmeritvijo Republike 
Slovenije, da bo postopno v celoti uskladila slovenski sistem 
DDV z evropsko zakonodajo na tem področju; 

4. ali je predlog skladen z obveznostmi, ki jih je Republika Slovenija 
že sprejela, predvsem v okviru mednarodnih institucij in 
pogajanj (predvsem ali je predlog skladen s pravili Svetovne 
trgovinske organizacije; sprejetimi mednarodnimi pogodbami 
in obveznostmi, sprejetimi v okviru pogajanj z Evropsko unijo) 
ter 

5. ali je predlog, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, pravno- 
tehnično izvedljiv. 

Upoštevaje zgoraj omenjena izhodišča Ministrstvo za finance pri 
oblikovanju predloga zakona ni moglo upoštevati večine zahtev, 

ki so bile doslej izpostavljene, vendar pa to ne pomeni, da obstoječi 
zakon in predlog sprememb in dopolnitev zakona o davku na 
dodano vrednost ne nudi nobenih davčnih ugodnosti za dejavnosti, 
ki so jih posamezni predlagatelj izpostavljali. Tako so v predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano 
vrednost v 12. členu (sprememba 25. člena veljavnega zakona) 
upoštevani: 
: vsi primeri uporabe nižie davčne stopnje, ki iih dopušča Šesta 

direktiva Evropskega sveta in ki jih j9 ekonomsko smotrno 
uvesti tudi v Sloveniji: 

i vsi primeri davčnih oprostitev za dejavnosti, ki se opravljajo v 
javnem interesu, ki iih kot obvezne davčne oprostitve določa 
tudi evropski sistem DDV. 

- Priloga 

OPOMBA UREDNIŠTVA 

Besedilo priloge v angleškem jeziku je na vpogled v Glavni 
pisarni Državnega zbora Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o 

EVIDENCI VOLILNE PRAVICE (ZEVP-1) 

- prva obravnava - EPA 292 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1711-0030 
Številka: 013-07/2001-1 
Ljubljana, 13.09.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 13.9.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O EVIDENCI VOLILNE PRAVICE - 
EU, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- dr. Grega Virant, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA 

Vodenje evidence volilne pravice ureja Zakon o evidenci volilne 
pravice, ki je bil sprejet leta 1992. Leta 2000 je bil zakon na podlagi 
odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije dopolnjen v delu, 
ki določa vpis v volilni imenik za državljane pripadnike italijanske 
in madžarske narodne skupnosti. S to novelo so bila določena 
merila, po katerih komisije italijanske in madžarske samoupravne 
narodne skupnosti odločajo o vpisu volivcev v posebni volilni 
imenik pripadnikov avtohtone italijanske in madžarske narodne 
skupnosti. 

Zakon o evidenci volilne pravice je izvedbeni predpis, ki na podlagi 
sistemskih zakonov (Zakon o volitvah v Državni zbor, Zakon o 
volitvah predsednika republike, Zakon o lokalnih volitvah itd.) 
ureja evidentiranje volilne pravice, način sestave volilnih imenikov 
in izdaje volilne karte. V skladu z zakonom se stalna evidenca 
volilne pravice državljanov Republike Slovenije vodi v registru 
stalnega prebivalstva in v centralnem registru prebivalstva. Reg- 
ister stalnega prebivalstva vodijo upravne enote na centralnem 
računalniku, ki je neposredno povezan s centralnim registrom 
prebivalstva, katerega upravljavec je ministrstvo, pristojno za 
upravo. Volilna pravica državljana se v register stalnega 
prebivalstva vpiše po uradni dolžnosti po dopolnjenem 18. letu 
starosti, če državljanu ni bila odvzeta poslovna sposobnost. 

Za posamezne volitve oziroma za posamezno glasovanje se 
sestavijo splošni in posebni volilni imeniki. V splošne volilne imenike 
se vpišejo državljani, ki imajo stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji. Splošne volilne imenike sestavi pristojni organ (upravna 
enota) po uradni dolžnosti, vanj pa so vključeni vsi državljani, ki 
imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče in volilno pravico. 
Posebni volilni imeniki se sestavijo za državljane pripadnike 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti in ter za 
državljane, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. 
Za državljane, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, 
se volilni imenik vzpostavi na podlagi zahtevka državljana za 
vpis v volilni imenik in sicer za vsake volitve posebej. Zahtevek 
se vloži pri Republiški volilni komisiji najpozneje 30 dni pred 
dnevom glasovanja in vsebuje osebne podatke državljana, 
podatke o zadnjem stalnem prebivališču državljana ali enega od 
staršev v Republiki Sloveniji oziroma, če tega ni mogoče ugotoviti, 
njegovo izjavo, v kateri volilni enoti in volilnem okraju bo uresničeval 
volilno pravico. 

Državljani Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v 
Republiki Sloveniji, pa lahko volilno pravico uresničujejo v Republiki 
Sloveniji, po pošti ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu 
Republike Slovenije v tujini. Odločitev o tem, na kakšen način 
bodo uresničevali volilno pravico, morajo sporočiti Republiški volilni 
komisiji najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja. Na podlagi tega 
sporočila se volivec vpiše v posebni volilni imenik, volilno gradivo 
z volilno karto pa se mu pošlje na naslov v tujini. Volilna karta 
zagotavlja, da volilno gradivo pride v roke pravi osebi, in hkrati 
preprečuje večkratno glasovanje istega volivca. 
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2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Nov zakon o evidenci volilne pravice je potrebno sprejeti zaradi 
uskladitve veljavne pravne ureditve tega področja z Ustavo 
Republike Slovenije in pravnim redom Evropske unije. 

Uskladitev zakona z Ustavo je potrebna v delu, ki ureja evidenco 
volilne pravice za državljane Republike Slovenije, ki nimajo 
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Ustavno sodišče 
Republike Slovenije je namreč odločilo, da vsakokratna zahteva 
za vpis državljana, ki nima stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji, v posebni volilni imenik, tega državljana postavlja v 
neenakopraven položaj v razmerju do državljanov, ki imajo stalno 
prebivališče na območju Republike Slovenije in za katere se 
sestavijo splošni volilni imeniki po uradni dolžnosti (odločba 
Ustavnega sodišča U-l-48/98). S tem je kršeno načelo enakosti 
pred zakonom, zato je potrebno tudi za državljane Republike 
Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, 
zagotoviti stalno evidenco volilne pravice, ki bi jo vodil pristojni 
upravni organ na podlagi zahtev državljanov s stalnim 
prebivališčem v tujini. Na tej podlagi bi se, enako kot za volivce v 
Sloveniji, izdelali volilni imeniki po uradni dolžnosti. Volivcem v 
tujini tako ne bi bilo potrebno obnavljati vpisa, hkrati pa bi stalna 
evidenca volilne pravice omogočala tudi njihovo obveščanje o 
razpisu volitev in o možnih načinih glasovanja. Za volitve v Državni 
zbor leta 2000 so bili vsi državljani, ki so za državnozborske 
volitve leta 1996 in predsedniške volitve leta 1997 zahtevali vpis 
v posebni volilni imenik, obveščeni o volitvah in o možnih načinih 
glasovanja. V posebni volilni imenik je bil vpisan 2601 državljan s 
stalnim prebivališčem v tujini. Na dan glasovanja je bilo izdanih še 
144 potrdil državljanom, ki niso bili vpisani v posebni volilni imenik 
in so glasovali na diplomatsko konzularnih predstavništvih 
Republike Slovenije v tujini na podlagi omenjenega potrdila. 

Nadalje je potrebno v zakonu urediti tudi evidentiranje volilne 
pravice pripadnikov romske skupnosti, kar je posledica odločbe 
ustavnega sodišča št. U-l-416/98-38 (Uradni list RS, št. 28/01). 
Tako je ustavno sodišče ob presoji ustavnosti Zakona o lokalni 
samoupravi in Statuta Mestne občine Novo mesto upoštevalo 
mnenje Urada za narodnosti, iz katerega izhaja, da z Ustavo 
zagotovljenega posebnega varstva romske skupnosti ni mogoče 
urediti z enim zakonom, temveč je potrebno slediti praksi, ki se je 
uveljavila pri varstvu italijanske in madžarske narodne skupnosti, 
in urejati njihove pravice v posameznih zakonih. Ena od prvih 
posebnih pravic romske skupnosti, določenih v 65. člena ustave, 
je pravica romske skupnosti do zastopanja v predstavniških 
organih lokalne samouprave. Zaradi tega je potrebno z zakonom 
o evidenci volilne pravice, podobno kot to velja za pripadnike 
italijanske in madžarske narodne skupnosti, urediti vodenje evi- 
dence volilne pravice in določiti kriterije, po katerih posebne 
komisije odločajo o vpisu volivcev, pripadnikov romske skupnosti, 
v volilni imenik. 

Zakon pa je potrebrto uskladiti tudi s pravnim redom Evropske 
unije, ki se nanaša na uresničevanje volilne pravice za volitve v 
Evropski parlament in občinske volitve. Direktiva Sveta 93/109/ 
ES z dne 6.12.1993, ki določa podrobno ureditev za uresničevanje 
pravice voliti in kandidirati na volitvah v Evropski parlament za 
državljane Evropske unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa 
njeni državljani, tako zagotavlja, da lahko vsi državljani Evropske 
unije, če so državljani države članice, v kateri bivajo ali ne, v tej 
državi uresničujejo pravico voliti in kandidirati v Evropski parlament 
pod istimi pogoji, kot veljajo za njene državljane. 

Direktiva Sveta 94/80/ES z dne 19.12.1994, ki določa podrobno 
ureditev za uresničevanje pravice voliti in kandidirati na občinskih 
volitvah za državljane Evropske unije, ki prebivajo v državi članici, 
niso pa njeni državljani, pa določa, da le-ti lahko volijo in kandidirajo 
na občinskih volitvah, če imajo v državi članici stalno prebivališče 

in jim v državi članici, katere državljani so, ni bila odvzeta pravica 
kandidirati ali voliti. Bistveno pri tem je, da morajo biti pogoji glede 
izvrševanja volilne pravice na območju države prebivanja enaki 
tako za državljane Evropske unije, ki bivajo v državi članici, kot 
tudi za njene državljane. 

3. CILJI IN NAMEN ZAKONA 

TemeJjni cilj novega zakona je njegova uskladitev z Ustavo 
Republike Slovenije in pravnim redom Evropske unije. Predlagatelj 
meni, da je potrebno sprejeti zakon, ki bo celovito urejal evidenco 
volilne pravice tako za državljane Republike Slovenije kot tudi za 
državljane držav članic Evropske unije, ki imajo stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji. S sprejetjem zakona bo tako odpravljen 
različen način evidentiranja volilne pravice državljanov Republike 
Slovenije s stalnim prebivališčem v Sloveniji in državljanov 
Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v tujini. 

Na podlagi predloga zakona se v stalno evidenco volilne pravice 
vpiše vsakega državljana ali državljana Evropske unije, če zakon 
določa, da ima volilno pravico ali pravico glasovati. Le-ta se vodi 
v registru stalnega prebivalstva in v centralnem registru 
prebivalstva. Predlog zakona tudi omogoča, da se dosedanji 
posebni volilni imenik državljanov, ki nimajo stalnega prebivališča 
v Republiki Sloveniji in se je vzpostavljal na podlagi vsakokratnih 
pisnih zahtevkov za vpis in za vsake volitve posebej, preoblikuje 
v stalno evidenco volilne pravice, ki se vodi po uradni dolžnosti, 
enako kot to velja za državljane, ki imajo stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji. 

Predlog zakona ureja tudi vzpostavitev posebnih evidenc volilne 
pravice za pripadnike italijanske in madžarske narodne skupnosti 
ter pripadnike romske skupnosti. 

Skladno s pravnim redom Evropske unije predlog zakona določa 
način evidentiranja volilne pravice za državljane držav članic 
Evropske unije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, in 
sicer tako za volitve v Evropski parlament kot tudi za občinske 
volitve. 

Glede na vsebino in obseg potrebnih sprememb in dopolnitev 
obstoječega zakona predlagatelj meni, da je potrebno sprejeti 
nov zakon in ne zgolj spremembe in dopolnitve. 

4. PRIMERJALNI PREGLED ZAKONSKE UREDITVE 
V DRUGIH DRŽAVAH 

4.1. Ob pripravi predloga zakona je predlagatelj 
preučil ureditev evidence volilne pravice v 
nekaterih evropskih državah. V nadaljevanju je 
predstavljena ureditev volilne pravice v Avstriji, 
Franciji, Nemčiji, Španiji in Švici. 

V Republiki Avstriji imajo volilno pravico avstrijski državljani, ki 
pred 1. januarjem v letu volitev dopolnijo 18 let in niso izgubili 
volilne pravice. Volilno pravico pa izgubi tisti, ki ga sodišče zaradi 
enega naklepnega kaznivega dejanja ali več takih kaznivih dejanj 
pravnomočno obsodi na več kot enoletno zaporno kazen. Izguba 
preneha šest mesecev po poteku posledic obsodbe. Občine 
izdelajo volilne imenike na podlagi seznama volivcev. Vsakega 
volilnega upravičenca je treba vpisati v volilni imenik kraja (občine, 
volilnega okoliša), kjer je ta imel na ključni dan "stalno prebivališče" 
(z izrazom "ključni dan" je mišljen dan, ko začnejo teči roki za 
volilna opravila). Za volilne upravičence, ki živijo v tujini, se določa 
kraj vpisa v volilni imenik po podatkih v seznamu volivcev. Volivci, 
ki na dan volitev predvidoma ne bodo v kraju svojega vpisa v 
volilni imenik in zato ne bi mogli uveljavljati svoje volilne pravice, 
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imajo pravico do izdaje volilne karte. Izdaja volilne karte se zahteva 
ustno ali pisno pri občini, ki je vpisala volilnega upravičenca v 
volilni imenik, v tujini pa je mogoče zahtevati izdajo in izročitev 
volilne karte tudi preko avstrijskega zastopstva. Volilno karto 
(podobno kot je opredeljena v našem zakonu) overi notar, 
ustanova, ki je po predpisih države, v kateri je volivec, 
pooblaščena za uradne overitve, ali vodja avstrijskega zastopstva 
ali njenega pooblaščenega uradnika. Lahko pa overitev volilne 
karte opravita dve polnoletni priči z avstrijskim državljanstvom, ki 
imata veljavno potno listino. Stalni volilni imeniki v tujini bivajočih 
avstrijskih državljanov torej obstajajo, vendar morajo volivci 
zaprositi za izdajo volilne karte, če želijo uveljaviti volilno pravico. 
Skupaj z njo dobijo tudi glasovnico in volilno kuverto. Razgrnitev 
volilnih imenikov je javna in v splošno dostopnem uradnem 
prostoru - traja 10 dni. O kraju in času volitev se državljane 
obvesti na krajevno običajen način, tudi z izobešanjem odločitev 
na stavbi volilnega mesta. 

V Franciji se volilni imeniki izdelajo na podlagi seznamov volivcev 
po posameznih voliščih, ki se določajo po zemljepisnem načelu. 
Iz teh seznamov se izdelajo splošni seznami volivcev v občini 
oziroma volilni imeniki. Volilni imeniki so sestavljeni na podlagi 
zahtev volivcev, za katere je vpis v volilni imenik obvezen. 
Francoski državljani, ki bivajo zunaj Francije in so prijavljeni na 
konzulatih Republike Francije, se lahko na lastno zahtevo vpišejo 
v volilni imenik ene od naslednjih občin: rojstne občine; občine 
svojega zadnjega prebivališča, če so tam bivali vsaj šest mesecev; 
občine, v kateri je bil rojen ali v volilni imenik vpisan eden njihovih 
prednikov; občine, v volilnem imeniku katere je vpisan eden njihovih 
potomcev iz prvega kolena. Volilni imeniki so trajni, vsako leto pa 
se pregledajo in dopolnijo. Spremembe v volilnem imeniku so 
določene z odlokom. Za spremembe v volilnih imenikih skrbijo 
upravne komisije, ki so sestavljene iz župana, pooblaščenca 
uprave, ki ga imenuje predstavnik države v departmaju ali 
pooblaščenec predstavnika države v departmaju, in 
pooblaščenca, ki ga imenuje predsednik vrhovnega sodišča. 
Zoper odločitve upravne komisije je možen ugovor volivcev na 
prvostopenjsko sodišče. Zoper sklep sodnika tega sodišča je 
dopustna pritožba na kasacijsko sodišče; odločba tega sodišča 
pa je dokončna. Volilni imeniki so zbrani v volilnem registru in 
shranjeni v arhivu občine. Prav tako so zunaj obdobij sprememb 
možni vpisi v volilni imenik, na primer za: volivce, ki so izpolnili 
pogoj starosti; posameznike, ki so bili sprejeti v državljanstvo po 
izteku rokov za vpis; odpuščene vojake, ki so se vrnili domov; 
funkcionarje in uslužbence javnih uprav, ki so bili po končanih 
rokih za vpis premeščeni ali upokojeni in njihovi družinski člani, ki 
stanujejo skupaj z njimi. Vloge s potrebnimi dokazili zainteresirani 
ali ti posamezniki vložijo pri mestni občini najkasneje 10 dni pred 
datumom volitev. Volivca vpišejo v volilni imenik in na tabelo 
popravkov ter ga o tem obvestijo s priporočeno pošiljko. Volilni 
imeniki se spreminjajo in dopolnjujejo vsako leto - volivci lahko 
vloge za vpis ali spremembe vlagajo skozi vse leto do vključno 
zadnjega dne v decembru. Pristojna upravna komisija prične z 
vpisi in izbrisi 1. septembra in konča zadnji dan v letu, upoštevajoč 
vse vloge, poslane pred 31. decembrom. Med 1. in 9. januarjem 
izdela upravna komisija popravek volilnega imenika in ga zaključi. 
Volilni imenik ostane tak, kot je bil zaključen, vse do zadnjega dne 
v februarju naslednjega leta, pri čemer so izjeme umrli in tisti, ki jih 
je potrebno vpisati ali izbrisati na podlagi sklepov 
prvostopenjskega sodišča ali odločbe kasacijskega sodišča. Vsak 
volivec, vpisan v volilni imenik, dobi volilno izkaznico, ki jo izda 
župan občine. Izkaznica vsebuje številko vpisa volivca v volilni 
imenik in navedbo kraja volišča, kjer se mora volivec zglasiti. 

V skladu z nemškim zveznim zakonom o volitvah so volilni 
upravičenci vsi nemški državljani, ki so na dan volitev izpolnili 
osemnajst let in imajo v ZRN stanovanje že najmanj tri mesece, in 
tisti, ki niso izgubili volilne pravice. Volilno pravico pa izgubi tisti, ki 
zaradi sodbe nima volilne pravice, oseba pod stalnim skrbništvom 

in oseba, ki je po obsodbi v kazenskem postopku v psihiatrični 
bolnišnici. Volilno pravico imajo, ob izpolnitvi drugih pogojev, tudi: 
nemški državljani, nameščenci javni služb in njihovi družinski 
člani, ki živijo zunaj ZRN; nemški državljani, ki živijo na ozemlju 
drugih držav članic Sveta Evrope, če so po 23. maju 1949 in pred 
svojo odselitvijo imeli stanovanje neprekinjeno tri mesece v ZRN; 
tisti, ki živijo na drugih ozemljih zunaj ZRN, če so pred svojo 
odselitvijo imeli stanovanje neprekinjeno tri mesece v ZRN ali pa 
so sicer imeli običajno bivališče in od njihove odselitve ni preteklo 
več kot 10 let. Volilno pravico lahko uveljavlja le tisti, ki je vpisan v 
volilni imenik ali pa ima glasovnico za volitve po pošti. Volivec, ki je 
vpisan v volilni imenik, lahko voli le v volilnem okolišu, v katerega 
volilni imenik je vpisan. Kdor ima glasovnico za volitve po pošti, 
lahko sodeluje na volitvah okraja, v katerem je izdana glasovnica, 
in sicer za glasovanje v poljubnem volilnem okolišu tega volilnega 
okraja ali z oddajo glasu po pošti. Volilni imenik vodijo občinski 
organi za vsak volilni okoliš. Volilni imenik mora biti javnosti na 
vpogled 20 do 16 dni pred volitvami. Volilni upravičenec, ki ne 
more priti na volitve v volilni okoliš, v katerega volilni imenik je 
vpisan, ali pa Iz neopravičljivega razloga ni bil vpisan v volilni 
imenik, prejme na pisno ali ustno zahtevo glasovnico za volitve 
po pošti. Glasovnico za volitve po pošti mora volivec poslati v 
posebej zaprti ovojnici pravočasno, in sicer tako, da prispe 
glasovnica najkasneje na dan volitev do 18.00 ure. Če pride do 
ponovnih volitev in od glavnih volitev še ni poteklo 6 mesecev, se 
uporabi enak seznam volivcev, kot za glavne volitve. Za izvajanje 
zveznega zakona o volitvah izda zvezno notranje ministrstvo 
Pravilnik o zveznih volitvah, ki se med drugim nanaša tudi na 
pravne predpise o posameznih pogojih za sprejem volilnih 
seznamov, njihovem vodenju, razlagi, popravkih in zaključku, o 
ugovorih in pritožbah zoper sezname volivcev ter o obveščanju 
volilnih upravičencev, o glasovanju (tudi po pošti), o volitvah v 
bolnišnicah in skrbstvenih ustanovah, samostanih, ipd. 

V Španiji imajo po določbah zakona o splošnem volilnem sistemu 
volilno pravico vsi polnoletni državljani Kraljevine Španije, ki morajo 
biti vpisani v veljavni volilni imenik. Volilne pravice nimajo: obtoženi 
v sodnem postopku, v katerem je glavna ali dodatna kazen 
odvzem volilne pravice med prestajanjem kazni; razglašeni za 
poslovno nesposobne ( prav tako v sodnem postopku); bolniki 
psihiatrične bolnišnice s sodno odločitvijo med hospitalizacijo. Kar 
zadeva te primere, se morajo sodniki in sodne komisije, pristojni 
za postopke ugotavljanja nezmožnosti ali hospitalizacije, izrecno 
izjasniti o nezmožnosti za uresničevanje volilne pravice. Ob takšni 
ugotovitvi, mora biti to sporočeno pristojnemu upravnemu registru. 
Volilna pravica se uresničuje osebno v volilnem okraju, kjer je 
volivec vpisan v volilni imenik ali po pošti. Volilni imenik je evidenca 
vseh tistih, ki izpolnjujejo vse pogoje za uveljavljanje volilne pravice. 
Volilni imenik je sestavljen iz volilnega imenika volivcev s stalnim 
prebivališčem v Španiji in volilnega imenika tistih, ki sicer imajo 
stalno prebivališče v Španiji, a živijo v tujini. Vpis v volilni imenik je 
obvezen. Poleg podatka o imenu in priimku, se v volilni imenik 
vpiše samo še številka osebne izkaznice. Vpis v volilni imenik 
izvedejo mestne vlade po uradni dolžnosti, vsaka za območje 
svoje pristojnosti, vpis španskih državljanov, bivajočih v tujini, pa 
konzularne pisarne predstavništev ali diplomatskih misij. Volilni 
imenik se ureja po okrajih. Če je volivec večkrat registriran v več 
okrajih, velja zadnji vpis. Volilni imenik je stalen in se mesečno 
dopolnjuje. Za sprotno dopolnjevanje morajo mestne vlade 
mesečno pošiljati vse spremembe, ki so v minulem mesecu 
nastale v uličnem načrtu, vpise polnoletnih državljanov s stalnim 
bivališčem glede na zadnji dan preteklega meseca in izpise 
vpisanih do tega datuma ter spremembe stalnega bivališča. Za 
dopolnjevanje evidence se v prvem mesecu leta v volilni imenik 
vpišejo z oznako "še nepolnoletni" tudi državljani, ki še niso 
polnoletni in bodo dopolnili 18 let med 01. januarjem in 31. 
decembrom prihodnjega leta. Za dopolnjevanje volilnih imenikov 
volivcev, ki živijo v tujini, so zadolžene konzularne pisarne in 
konzularne enote diplomatskih misij, ki na enak način kot mestne 
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vlade evidentirajo vpise in izpise državljanov, ki živijo na območju 
njihovih pristojnosti. Na volitvah velja tisti imenik, katerega sestava 
je bila končana prvi dan v mesecu pred dnevom razpisa volitev. 
Če pristojne službe do tega datuma niso vnesle popravkov 
ustreznih podatkov, bodo veljavni nazadnje vpisani. Mestne vlade 
in konzulati morajo objaviti veljavne volilne imenike območij, za 
katere so pristojni, v 14 dneh po razpisu volitev. Do objave volilnih 
imenikov lahko vsak volivec vloži pritožbo glede svojih podatkov 
v volilnem imeniku. Po tem datumu poseben Urad za štetje glasov 
vsem volivcem izda volilno karto s podatki v volilnem imeniku ter 
navedbo volilnega okraja in volilnega odbora, pri katerem bodo 
volili. Volivci, ki predvidevajo, da na dan glasovanja, ne bodo v 
kraju, kjer naj bi uveljavili svojo pravico do glasovanja in tisti, ki ne 
morejo priti na volišče, lahko oddajo svoj glas po pošti. Prošnjo 
pristojnemu organu morajo napisati osebno in predložiti potrdilo o 
vpisu v volilni imenik. Po prejemu prošnje pristojni organ preveri 
vpis v volilni imenik in v njem ustrezno označi novo nastalo 
spremembo z namenom, da se na dan glasovanja ne izvede 
osebno ter izda potrdilo. Potrdilo skupaj z glasovnico in ostalim 
volilnim gradivom pošlje volivcu osebno na dom. Volivcem, ki so 
vpisani v volilni imenik prebivalcev, ki živijo v tujini, pristojni organ 
po uradni dolžnosti pošlje potrdila o vpisu v volilni imenik ter 
glasovnice, volilne ovojnice in ovojnice z naslovom pristojne 
pokrajinske volilne komisije. Volivci lahko pošljejo izpolnjeno 
glasovnico v ovojnici po pošti ali pa jo osebno izročijo konzularnemu 
uradu njihovega predstavništva, v katerem so vpisani. Slednji 
tako oddane ovojnice overijo (žig, podpis uradne osebe, datum 
oddaje) in jih nemudoma pošljejo v posebni volilni pošiljki uradu, ki 
se v ta namen ustanovi na Ministrstvu za zunanje zadeve. 
Omenjeni urad pa te pošiljke takoj razpošlje ustreznim volilnim 
komisijam. 

V Švici je po Zveznem zakonu o političnih pravicah volilna pravica 
opredeljena kot pravica do udeležbe na volitvah v Nacionalni 
svet in pri zveznih švicarskih glasovanjih, kot tudi pravica do 
podpisovanja zveznih švicarskih referendumov in državljanskih 
pobud. Iz volilne pravice v zveznih švicarskih zadevah je izključena 
oseba, kateri je bila zaradi duševne bolezni ali duševne slabosti 
odvzeta poslovna sposobnost. Glasovanje poteka v kraju 
političnega prebivališča, torej v občini, kjer volilni upravičenec 
stanuje in je prijavljen. Tu je tudi vpisan v volilni imenik. Vpisi in 
izbrisi iz volilnega imenika se opravijo po uradni dolžnosti. Volivec 
uresničuje volilno pravico z neposredno udeležbo na volišču na 
dan, ko poteka splošno glasovanje. Po pošti lahko glasujejo iz 
katerega koli kraja v Švici naslednje osebe: bolni in slabotni; volilni 
upravičenci, ki se iz drugih nujnih vzrokov ne morejo osebno 
zglasiti na volišču; volilni upravičenci, ki se mudijo zunaj svojega 
stalnega prebivališča. Pred volitvami kantoni poskrbijo, da vsi 
volilni upravičenci prejmejo na dom vse volilno gradivo, kratka 
navodila o načinu glasovanja in glasovnice. Pri glasovanju po 
pošti, se štejejo za neveljavne glasovnice, ki so bile oddane po 
pošti izven Švice. V tujini živeči državljani Švice uresničujejo 
politične pravice osebno v občinah glasovanja ali pisno. 
Zastopstvo je dovoljeno, če ga predvideva kanton, kjer je občina 
glasovanja. V tujini živeči državljan Švice, ki je dopolnil 18 let, se 
lahko udeležuje konfederalnih volitev in glasovanj ter podpisuje 
civilne in referendumske pobude. V ta namen sporoči to bodisi 
pisno ali se osebno zglasi na predstavništvu Švice, kjer je 
registriran. Kot občino .glasovanja lahko v tujini živeči državljani 
Švice izberejo eno od svojih matičnih občin ali eno od občin 
prejšnjega stalnega prebivališča. Če kantonalno pravo predvideva 
centralni volilni imenik za v tujini živeče državljane Švice, potem 
velja kot glasovalna občina tista občina, ki vodi ta register. Občina, 
ki si jo volilni upravičenci enkrat izberejo, ostane njihova glasovalna 
občina vse do njihovega izpisa. Tisti, ki želijo še naprej uresničevati 
svoje politične pravice, podaljšajo svojo prijavo, preden potečejo 
4 leta od zadnje prijave (pisno ali osebno na občini glasovanja). 
Predstavništvo Švice obvesti občino glasovanja kot tudi matične 
občine o odjavah in po uradni dolžnosti opravljenih izpisih v tujini 

živečih volilnih upravičencev. Če volivec spremeni svoje 
prebivališče znotraj območja pristojnosti istega konzularnega 
predstavništva, sporoči to predstavništvu dovolj zgodaj pred 
naslednjimi volitvami. Občine glasovanja izbrišejo v tujini živeče 
Švicarje iz svojega volilnega imenika: po prejemu odjave; po izpisu; 
4 leta po zadnji prijavi, če medtem ni bila podaljšana; po odvzemu 
opravilne sposobnosti; zaradi smrti. Občina glasovanja pošlje 
uradno glasovalno gradivo skupaj z navodilom o izvedbi glasovanja 
neposredno na naslov prebivališča v tujini z letalsko pošto. 
Spremembe prebivališča morajo javiti 6 tednov pred volitvami. 
Stroške pošiljanja krijejo občine glasovanja, kanton pa samo v 
primeru, če vodi centralni register za v tujini živeče državljana 
Švice. Stroške vrnitve glasovalnih in volilnih listkov krijejo volivci 
sami. Državljani Švice, živeči v tujini, ki želijo glasovati po pošti, 
pošljejo volilni in glasovalni listek v glasovalni ovojnici občini 
glasovanja. Tisti, ki želijo osebno oddati svoj glas v glasovalno 
skrinjico v občini glasovanja, sporočijo to pisno ali se osebno 
zglasijo na občini glasovanja najmanj 6 tednov pred volitvami. V 
tem primeru se mu glasovalno gradivo ne pošlje na naslov v tujini, 
ampak ga mora osebno prevzeti med uradnimi urami pri uradu za 
glasovalni register na občini glasovanja. O bližajočih se volitvah 
in o načinih uresničevanja volilne pravice obvešča v tujini živeče 
Švicarje posebna revija, ki jo razpošilja Ministrstvo za zunanje 
zadeve švicarske federacije. 

Pri pripravi zakona je predlagatelj upošteval tudi pravni red 
Evropske unije, ki se nanaša na uresničevanje volilne pravice za 
volitve v Evropski parlament in občinske volitve. 

4.2 Direktiva Sveta 93/109/ES z dne 6.12.1993 

Direktiva določa podrobno ureditev, po kateri državljani Unije, ki 
bivajo v državi članici, niso pa njeni državljani, uresničujejo pravico 
voliti in kandidirati v Evropski parlament. Volitve v Evropski 
parlament pomenijo volitve z neposredno in splošno volilno pravico. 
Volitve poslancev v parlament pa se izvedejo v skladu z volilnim 
pravom države članice. Volivci Evropske unije uresničujejo svojo 
volilno pravico v državi članici bivanja ali v domači državi članici. 
Nobena oseba se ne more več kot enkrat udeležiti istih volitev, 
prav tako pa ne more kandidirati na istih volitvah v več kot eni 
državi. Država članica bivanja lahko preveri, ali državljanom Unije, 
ki so izrazili željo, da bi volili, v domači državi članici ta pravica ni 
bila odvzeta. 

Države članice zagotovijo potrebne ukrepe, da se državljanom 
druge države članice, ki želijo glasovati na njenem območju, 
omogoči vpis v volilni imenik. Za vpis v volilni imenik predloži 
državljan Evropske unije dokumente, ki se jih zahteva tudi od 
volivca, ki je državljan Republike Slovenije, predložiti pa mora 
izjavo, v kateri navede svoje državljanstvo in naslov prebivališča 
v državi članici, kjer prebiva, kraj ali volilno enoto, kjer je bil 
nazadnje vpisan v volilni imenik, izjavo, da bo uresničeval volilno 
pravico samo v državi, kjer prebiva ter da mu v domači državi ni 
bila odvzeta volilna pravica in osebni dokument. Volivci Evropske 
unije ostanejo vpisani v volilni imenik v državi, kjer prebivajo, 
dokler ne zaprosijo za izbris oziroma dokler jih ne izbrišejo, ker 
ne izpolnjujejo več zahtev za uresničevanje volilne pravice. 
Država članica, kjer prebivajo državljani, ki zahtevajo vpis v volilni 
imenik, te državljane obvesti o odločitvi glede vpisa v volilni imenik. 
Države članice pa si izmenjujejo informacije o izpolnjevanju pogojev 
za vpis v volilni imenik, torej podatke o tem, ali je bila posamezniku 
odvzeta volilna pravica. 

Direktiva Sveta 94/80/ES z dne 19.12.1994 

Ta direktiva določa podrobno ureditev, po kateri državljani 
Evropske unije, ki bivajo v državi članici, pa niso njeni državljani, 
uresničujejo pravico voliti in kandidirati v njej na občinskih volitvah. 
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Vsaka oseba, ki je državljan države članice prebivanja, in tista 
oseba, ki ni državljan države članice prebivanja pod enakimi pogoji 
uresničujeta svojo pravico voliti in kandidirati na občinskih volitvah 
v državi članici prebivanja. Če lahko po zakonu države članice 
prebivanja njeni državljani volijo ali kandidirajo samo v osnovni 
enoti lokalne uprave, kjer imajo stalno prebivališče, velja isti pogoj 
tudi za volivce druge države članice. 

Države članice si o izpolnjevanju pogojev za vpis v volilni imenik 
izmenjujejo informacije o tem, ali je bila posamezniku odvzeta 
volilna pravica. Volivci, ki so vpisani v volilni imenik države članice, 
kjer prebivajo, ostanejo v njem vpisani, dokler izpolnjujejo pogoje 
za vpis v imenik. Če se volivec, ki ni državljan države članice, 
preseli znotraj območja iste države članice, ga je potrebno vpisati 
v volilni imenik enote, kjer je njegovo novo stalno prebivališče. 

V zvezi s kandidiranjem lahko države članice določijo, da lahko 
samo njihovi lastni državljani opravljajo funkcijo voljenega vodje, 
namestnika ali člana upravnega kolegija izvršilne oblasti, za druge 
voljene predstavnike lokalne uprave pa veljajo enaki pogoji. 

5. FINANČNE POSLEDICE 

Sprejetje predloga zakona pristojnim organom ne bo nalagalo 
novih nalog, vendar bo za izvedbo zakona potrebno zagotoviti 
dodatna proračunska sredstva v višini 10.000.000 SIT, ki naj bi 
jih porabili v letu 2002 in 2003. V letu 2002 bodo sredstva porabljena 
za vzpostavitev evidence volilne pravice za državljane Republike 
Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, saj 
bodo imeli ti državljani pravico glasovati že na predsedniških 
volitvah, istega leta. V letu 2003 pa nameravamo sredstva porabiti 
za vzpostavitev evidence volilne pravice za državljane Evropske 
unije, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in sicer 
tako za občinske volitve kot volitve v Evropski parlament. 

II. BESEDILO ČLENOV 

3. člen 

Stalna evidenca volilne pravice se vodi v registru stalnega 
prebivalstva v upravni enoti ter v centralnem registru prebivalstva 
Republike Slovenije. 

Za vodenje stalne evidence volilne pravice je pristojna upravna 
enota (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). 

4. člen 

V stalno evidenco volilne pravice se vpiše vsakega državljana 
RS ali državljana EU, če zakon določa, da ima volilno pravico ali 
pravico glasovati. 

, 5. člen 

Državljani RS in državljani EU uresničujejo volilno pravico na 
volišču, za katero so vpisani v volilni imenik, razen če zakon ne 
določa drugače. 

V primeru, da državljan RS ali državljan EU ni vpisan v volilni 
imenik, lahko uresničuje volilno pravico na podlagi potrdila iz stalne 
evidence volilne pravice. 

Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda pristojni organ, na območju 
katerega je državljan RS ali državljan EU vpisan v stalno evidenco 
volilne pravice. 

6. člen 

Vsa dejanja in akti državnih organov ter vse vloge in dokazila v 
zvezi z vpisom v stalno evidenco volilne pravice in v zvezi z 
vpisom v volilne imenike so oproščeni takse. 

7. člen 

Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za druge osebe, 
če zakon določa, da imajo volilno pravico ali pravico glasovati. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja vodenje evidence volilne pravice, sestavljanje 
volilnih imenikov in izdajo volilne karte. 

2. člen 

Evidenca volilne pravice državljanov Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: državljani RS) in državljanov držav članic 
Evropske unije, ki niso državljani Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: državljani EU) je stalna. Stalna evidenca volilne pravice 
je sestavljena iz evidence volilne pravice državljanov RS in 
državljanov EU s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, evi- 
dence volilne pravice državljanov, ki nimajo stalnega prebivališča 
v Republiki Sloveniji, in evidence volilne pravice za volitve v 
Evropski parlament. 

Volilna pravica državljanov pripadnikov italijanske in madžarske 
narodne skupnosti ter državljanov pripadnikov romske skupnosti 
se evidentira z volilnim imenikom. 

II. STALNA EVIDENCA VOLILNE PRAVICE 

1. Evidenca volilne pravice državljanov RS in 
državljanov EU s stalnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji 

8. člen 

Volilna pravica državljana RS in državljana EU s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji se evidentira po uradni 
dolžnosti v registru stalnega prebivalstva, v katerem je vpisan po 
svojem stalnem prebivališču, razen če ta zakon ne določa 
drugače. 

9. člen 

Državljan RS ali državljan EU, ki spremeni stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji do dneva potrditve volilnega imenika, uresničuje 
volilno pravico v kraju svojega novega stalnega prebivališča z 
dnem, ko je njegova volilna pravica vpisana v register stalnega 
prebivalstva, ki se vodi za kraj njegovega novega stalnega 
prebivališča. 
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Državljana RS, ki se za stalno odseli z območja Republike Slovenije, 
se izbriše iz evidence volilne pravice državljanov RS in državljanov 
EU s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in vpiše v evidenco 
volilne pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališče v 
Republiki Sloveniji, državljana EU, ki se za stalno odseli z območja 
Republike Slovenije, pa se izbriše iz evidence volilne pravice 
državljanov RS in državljanov EU s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji. 

2. Evidenca volilne pravice državljanov RS, ki nimajo 
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji 

10. člen 

Državljan RS, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji 
in še ni vpisan v evidenco volilne pravice državljanov RS, ki 
nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se vpiše v 
evidenco na podlagi zahteve. 

Državljan RS iz prejšnjega odstavka lahko vloži zahtevo kadarkoli. 
Zahteva se vloži pri pristojnem organu, na območju katerega je 
državljan ali eden od njegovih staršev imel zadnje stalno 
prebivališče, če tega ni mogoče ugotoviti, pa pri pristojnem organu 
na območju katerega želi uresničevati volilno pravico, ali na 
diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v 
tujini. 

Zahteva vsebuje naslednje osebne podatke državljana RS: ime 
in priimek, spol, datum rojstva, podatke o zadnjem stalnem 
prebivališču državljana ali enega od staršev v Republiki Sloveniji 
oziroma, če tega ni mogoče ugotoviti, pa izjavo državljana, v 
kateri volilni enoti in volilnem okraju bo uresničeval volilno pravico, 
stalno prebivališče v tujini; zahtevi mora biti priložen tudi dokaz o 
državljanstvu. 

Kot dokaz o državljanstvu se šteje navedba serijske številke 
potnega lista, izdanega po zakonu o potnih listinah državljanov 
Republike Slovenije, potrdilo o državljanstvu, odločba o pridobitvi 
ali ugotovitvi državljanstva Republike Slovenije, izpisek iz rojstne 
matične knjige ali druga listina pristojnega organa, iz katere je 
razvidno državljanstvo Republike Slovenije. 

Če pristojni organ ugotovi, da vlagatelj nima volilne pravice, zahtevo 
za vpis v evidenco volilne pravice državljanov RS, ki nimajo 
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, z odločbo zavrne. 

Pristojni organ mora o zahtevi odločiti najpozneje v 30 dneh, če je 
to potrebno zaradi uresničevanja volilne pravice, pa takoj, ko je to 
mogoče. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pristojni organ v primeru, 
da državljanstvo vlagatelja ni ugotovljeno, postopek vpisa v volilni 
imenik državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji, prekine in počaka na dokončno odločitev o predhodnem 
vprašanju ugotavljanja državljanstva vlagatelja. 

3. Evidenca volilne pravice za volitve v Evropski 
parlament 

12. člen 

Za vpis državljana RS v evidenco volilne pravice za volitve v 
Evropski parlament se uporabljajo določbe od 8. do 11. člena tega 
zakona, razen če zakon ne določa drugače. 

Če državljan RS pristojni organ obvesti, da bo volilno pravico za 
volitve v Evropski parlament uresničeval v drugi državi članici 
Evropske unije, oziroma če pristojni ugotovi, da je državljan RS 
vpisan v evidenco volilne pravice oziroma volilni imenik za volitve 
v Evropski parlament v drugi državi članici Evropske unije, 
državljana RS izbriše iz evidence za volitve v Evropski parlament. 
O izbrisu mora pristojni organ državljana RS obvestiti. 

13. člen 

Državljan EU s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji se 
vpiše v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament 
na podlagi zahteve. 

Državljan EU lahko vloži zahtevo kadarkoli. Zahteva se vloži pri 
pristojnem organu, na območju katerega ima državljan EU stalno 
prebivališče. 

Zahteva vsebuje naslednje osebne podatke državljana EU: ime 
in priimek, spol, datum rojstva, podatke o stalnem prebivališču, 
podatke o državi in kraju oziroma volilni enoti, kjer je bil nazadnje 
vpisan v volilni imenik ter izjavo državljana EU, da bo volilno 
pravico za volitve v Evropski parlament uresničeval v Republiki 
Sloveniji. Zahtevi morajo biti priloženi tudi dokaz o državljanstvu, 
overjena fotokopija javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je 
izdal državni organ, in izjava, da mu volilna pravica ni bila odvzeta. 

Kot dokaz o državljanstvu države članice Evropske unije se šteje 
potrdilo o državljanstvu države članice Evropske unije, izpisek iz 
rojstne matične knjige, overjena fotokopija javne listine, opremljena 
s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, če v državi, katere državljan 
je, velja kot potrdilo o državljanstvu. 

Pristojni organ mora o zahtevi odločiti najpozneje v 30 dneh po 
prejemu zahteve. Pristojni organ mora pred odločitvijo o vpisu 
državljana EU v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski 
parlament preveriti, ali mu v državi, katere državljan je, volilna 
pravica ni bila odvzeta. 

Če pristojni organ ugotovi, da je zahteva za vpis v evidenco 
volilne pravice za volitve v Evropski parlament utemeljena in da 
državljanu EU volilna pravica ni bila odvzeta, državljana EU vpiše 
v evidenco, v nasprotnem primeru pa zahtevo z odločbo zavrne. 
O vpisu oziroma zavrnitvi vpisa mora pristojni organ obvestiti 
državljana EU, državo, katere državljan je, in, državo, v kateri je 
bil nazadnje vpisan v volilni imenik. 

11. člen 

Državljani RS iz prvega odstavka prejšnjega člena mora 
pristojnemu organu ali diplomatsko konzularnemu predstavništvu 
Republike Slovenije v tujini sporočiti spremembo osebnega imena 
ali naslova stalnega prebivališča v tujini. 

Diplomatsko konzularna predstavništva Republike Slovenije v 
tujini imajo za namene ugotavljanja volilne pravice državljanov 
RS pravico pridobivanja podatkov iz evidence iz 10. člena tega 
zakona za svoje območje. 

14. člen 

Pristojni organ na zahtevo državljana EU ali na podlagi obvestila 
države članice Evropske unije o vpisu državljana EU v volilni 
imenik države članice EU, državljana EU izbriše iz evidence volilne 
pravice za volitve v Evropski parlament. O izbrisu mora pristojni 
organ obvestiti državljana EU in državo, katere državljan je. 
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III.VOLILNI IMENIKI 21. člen 

15. člen 

Za vsake volitve oziroma glasovanje se na podlagi evidence 
volilne pravice sestavijo volilni imeniki. 

Volilni imeniki so: 
1. splošni volilni imenik, 
2. volilni imenik državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča 

v Republiki Sloveniji, 
3. volilni imenik za volitve v Evropski parlament, 
4. volilni imenik državljanov RS, pripadnikov italijanske in 

madžarske narodne skupnosti in 
5. volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti. 

Volilne imenike iz prve, druge in tretje točke tega člena sestavi 
pristojni organ, volilni imenik iz četrte točke sestavi ustrezna 
samoupravna narodna skupnost, volilni imenik iz pete točke pa 
občinska komisija. Volilne imenike iz prejšnjega odstavka potrdi 
pristojni organ. 

16. člen 

Pri ponovnem glasovanju za predsednika republike in župane ter 
za ponovne in naknadne volitve se uporabijo dvojniki volilnih 
imenikov, ki so bili sestavljeni za prvo glasovanje, ki se v dodatku 
ustrezno dopolnijo. 

17. člen 

Volilni imenik je javna listina. 

IV. SESTAVLJANJE VOLILNIH IMENIKOV 

1. Splošni volilni imeniki 

18. člen 

Najpozneje deset dni po razpisu volitev sporoči pristojna volilna 
komisija pristojnemu organu, katera volišča bodo na območju, za 
katero vodi register stalnega prebivalstva, ter območja teh volišč. 

19. člen 

Najpozneje 20 dni po razpisu volitev sestavi pristojni organ splošne 
volilne imenike za vsa volišča na svojem območju. 

Splošni volilni imenik ima naslednje stolpce: zaporedno številko, 
priimek in ime, spol, datum rojstva, stalno prebivališče, podatek o 
državljanstvu in opombe. 

20. člen 

V splošni volilni imenik za posamezno volišče se vpišejo vsi 
državljani RS, ki imajo v času sestavljanja splošnega volilnega 
imenika stalno prebivališče na območju volišča in bodo na dan 
glasovanja imeli volilno pravico. 

Pristojni organ najpozneje 20 dni po razpisu volitev na krajevno 
običajen način razgrne splošne volilne imenike za vsa volišča na 
svojem območju. O tem obvesti državljane RS z razglasom, v 
katerem jih hkrati pouči, da jih lahko pregledajo in zahtevajo 
popravek. 

Pristojni organ po sestavi splošnih volilnih imenikov tudi sam 
pregleda, če so splošni volilni imeniki popolni, in jih v skladu s 
svojimi ugotovitvami, po uradni dolžnosti popravi. 

22. člen 

Vsak državljan RS ima pravico pregledati splošne volilne imenike 
in zahtevati popravek. 

Državljan RS lahko zahteva popravek, če sam ali kdo drug ni 
vpisan v splošni volilni imenik volišča, na katerem ima pravico 
glasovati; če je vpisan kdo, ki nima volilne pravice ali nima volilne 
pravice na območju tega volišča; če je vpisana oseba, ki je umrla; 
če je nepravilno vpisano osebno ime ali drug podatek, ki se nanaša 
nanj ali na koga drugega. 

Popravek splošnega volilnega imenika lahko zahteva državljan 
RS ustno ali pisno pri pristojnem organu najpozneje 15 dni pred 
dnem glasovanja. O ustni zahtevi za popravek se napravi uradni 
zaznamek. 

23. člen 

Če pristojni organ spozna, da je zahteva za popravek splošnega 
volilnega imenika utemeljena, popravi splošni volilni imenik, v 
nasprotnem primeru pa zahtevo zavrne; odločbo o zavrnitvi izda 
najpozneje v 24 urah po prejemu zahteve. 

Zoper odločbo o zavrnitvi zahteve za popravek splošnega 
volilnega imenika se lahko vloži pritožba na pristojno sodišče 
najpozneje v 24 urah po vročitvi odločbe. 

Sodišče mora o pritožbi odločiti v 48 urah po prejemu. Sklep 
sodišča je dokončen. 

24. člen 

Popravki v splošnem volilnem imeniku se opravijo najpozneje 
šest dni pred dnem glasovanja. V istem roku se lahko v splošni 
volilni imenik vpišejo ali iz njega izbrišejo državljani RS, ki so po 
razpisu volitev spremenili svoje stalno prebivališče ali glede katerih 
so bile v tem času opravljene spremembe v zvezi z volilno pravico. 

25. člen 

Ko so splošni volilni imeniki popravljeni, jih pristojni organ potrdi s 
pečatom in podpisom uradne osebe, ter jih najpozneje šest dni 
pred dnem glasovanja pošlje pristojni volilni komisiji. 

26. člen 

Določbe tega poglavja se uporabljajo tudi za državljane EU za 
lokalne volitve. 

21. september2001 83 poročevalec, št. 76 



2. Volilni imenik državljanov RS, ki nimajo stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji 

27. člen 

Volilni imenik državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v 
Republiki Sloveniji, ima naslednje stolpce: zaporedno številko, 
priimek in ime, spol, datum rojstva, zadnje stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji, stalno prebivališče v tujini in opombe. 

V volilni imenik iz prejšnjega odstavka se vpišejo vsi državljani 
RS, ki so vpisani v evidenci volilne pravice državljanov RS, ki 
nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. 

Volilni imenik se izdela po volilnih enotah, okrajih oziroma voliščih, 
kjer so državljani RS vpisan v evidenco volilne pravice, in sicer 
po državah, v katerih imajo državljani RS stalno prebivališče. 

28. člen 

V volilni imenik iz prejšnjega člena se vpiše tudi državljana RS, ki 
nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in še ni vpisan v 
volilni imenik, če je zahtevek iz 10. člena tega zakona podal 
pristojnemu organu najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja in je 
bil najpozneje 20 dni pred dnem glasovanja vpisan v evidenco 
volilne pravice. 

29. člen 

Najpozneje deset dni po razpisu volitev posreduje pristojni organ 
podatke o državljanih RS, ki nimajo stalnega prebivališča v 
Republiki Sloveniji in so vpisani v stalno evidenco volilne pravice, 
ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, ki državljane obvesti 
o razpisu volitev, datumu glasovanja in o možnih načinih 
uresničevanja volilne pravice oziroma glasovanja. 

30. člen 

Pristojni organ najpozneje 20 dni po razpisu volitev izdela volilne 
imenike iz 27. člena tega zakona in jih pošlje ministrstvu, 
pristojnemu za zunanje zadeve; to pa jih za razgrnitev pošlje 
diplomatsko konzularnim predstavništvom Republike Slovenije v 
tujini. 

Za razgrnitev volilnih imenikov iz prejšnjega odstavka se smiselno 
uporabljajo določbe drugega odstavka 21., 22. in 24. člena tega 
zakona. 

31. člen 

Ko so volilni imeniki državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča 
v Republiki Sloveniji, popravljeni, jih pristojni organ potrdi s pečatom 
in podpisom uradne osebe, ter jih najpozneje šest dni pred dnem 
glasovanja pošlje ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve. 

Ministrstvo, pristojno zazunanje zadeve, posreduje volilne imenike 
na vsa diplomatsko konzularna predstavništva Republike 
Slovenije v tujini, na katerih bo potekalo glasovanje. 

3. Volilni imenik za volitve v Evropski parlament 

32. člen 

Volilni imenik za volitve v Evropski parlament ima naslednje stolpce: 
zaporedno številko, priimek in ime, spol, datum rojstva, stalno 
prebivališče, podatek o državljanstvu in opombe. 

33. člen 

V volilni imenik za volitve v Evropski parlament se vpišejo vsi 
državljani RS in državljani EU, ki bodo imeli na dan glasovanja 
volilno pravico za volitve v Evropski parlament in so vpisani v 
evidenci volilne pravice za volitve v Evropski parlament. 

V volilni imenik za volitve v Evropski parlament se vpiše tudi 
državljana EU, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in 
še ni vpisan v volilni imenik, če je državljan EU zahtevek iz 13. 
člena tega zakona podal najkasneje do dneva razpisa volitev v 
Evropski parlament in njegov zahtevek ni bil z odločbo zavrnjen. 

Za volilne imenike državljanov za volitve v Evropski parlament se 
smiselno uporabljajo določbe od 18. do 31. člena tega zakona, 
razen če ni s tem zakonom določeno drugače. 

4. Volilni imeniki državljanov RS, pripadnikov 
italijanske in madžarske narodne skupnosti 

34. člen 

Volilni imenik državljanov RS, pripadnikov italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti ima naslednje stolpce: zaporedno 
številko, priimek in ime, spol, datum rojstva, stalno prebivališče in 
opombe. 

35. člen 

Volilni imenik državljanov pripadnikov italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti na območju, kjer ti skupnosti živita, 
sestavi komisija ustrezne samoupravne narodne skupnosti. 

Za vsako volišče se sestavi poseben volilni imenik. 

V volilni imenik državljanov RS, pripadnikov italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti, vpiše komisija samoupravne 
narodne skupnosti državljana RS, ki je pripadnik avtohtone 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. 

Pripadnost italijanski oziroma madžarski narodni skupnosti se 
ugotavlja na podlagi izjave državljana RS oziroma na podlagi 
vpisa v volilni imenik državljanov RS, pripadnikov italijanske 
oziroma madžarske narodne skupnosti na preteklih volitvah. V 
primeru dvoma se ravna v skladu z zakonom, ki ureja splošni 
upravni postopek. Če niso izpolnjeni pogoji za vpis, komisija o 
tem izda odločbo. 

Samoupravna narodna skupnost predpiše podrobnejša merila 
za izpolnjevanje pogoja iz tretjega in četrtega odstavka tega člena. 
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36. člen 

Komisija iz prejšnjega člena ima predsednika in dva člana. 

Komisija za sestavo volilnega imenika mora biti ustanovljena ter 
njen predsednik in člana imenovani najpozneje pet dni po razpisu 
volitev. 

37. člen 

Volilni imenik državljanov RS pripadnikov italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti potrdijo predsednik in člana 
komisije za sestavo volilnega imenika s podpisom in pečatom 
ustrezne samoupravne narodne skupnosti. 

Komisija predloži volilni imenik najpozneje v 15 dneh po razpisu 
volitev pristojnemu organu v potrditev. 

Pristojni organ pred potrditvijo volilnega imenika preveri, če so 
državljani RS iz prvega odstavka tega člena vpisani v evidence 
volilne pravice državljanov RS s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji. 

38. člen 

Državljani RS pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti, ki nimajo stalnega prebivališča na območjih, kjer živita 
ti skupnosti, se vpišejo v volilni imenik državljanov RS, pripadnikov 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, na njihovo 
pisno zahtevo pri ustrezni samoupravni narodni skupnosti. 

39. člen 

Za volilne imenike državljanov RS, pripadnikov italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti, se smiselno uporabljajo določbe 
19. do 24. člena tega zakona. 

5. Volilni imeniki državljanov RS pripadnikov 
romske skupnosti 

40. člen 

Volilni imenik državljanov RS pripadnikov romske skupnosti ima 
naslednje stolpce: zaporedno številko, priimek in ime, spol, da- 
tum rojstva, stalno prebivališče in opombe. 

41. člen 

Volilni imenik državljanov RS, pripadnikov romske skupnosti, na 
območju, kjer ta skupnost živi, sestavi posebna komisija, ki jo na 
predlog društev oziroma zvez društev pripadnikov romske 
skupnosti imenuje občinski svet. 

Za vsako volišče se sestavi poseben volilni imenik. 

V volilni imenik državljanov RS pripadnikov romske skupnosti 
vpiše komisija državljana RS, ki je pripadnik romske skupnosti. 

Pripadnost romski skupnosti se ugotavlja na podlagi izjave 
državljana RS oziroma na podlagi vpisa v volilni imenik državljanov 
RS pripadnikov romske skupnosti na preteklih volitvah. V primeru 
dvoma se ravna v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni 
postopek. Če niso izpolnjeni pogoji za vpis, komisija o tem izda 
odločbo. 

Komisija lahko določi podrobnejša merila za izpolnjevanje pogoja 
iz tretjega in četrtega odstavka tega člena. 

42. člen 

Komisija iz prejšnjega člena ima predsednika in dva člana. 

Komisija za sestavo volilnega imenika mora biti ustanovljena ter 
njen predsednik in člana imenovani najpozneje pet dni po razpisu 
volitev. 

43. člen 

Volilni imenik državljanov RS pripadnikov romske skupnosti, 
potrdijo predsednik in člana komisije za sestavo volilnega imenika 
s podpisom in pečatom občine. 

Komisija predloži volilni imenik najpozneje v 15 dneh po razpisu 
volitev pristojnemu organu v potrditev. 

Pristojni organ pred potrditvijo volilnega imenika preveri, če so 
državljani RS iz prvega odstavka tega člena vpisani v evidence 
volilne pravice državljanov RS s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji. 

44. člen 

Za volilne imenike državljanov RS pripadnikov romske skupnosti 
se smiselno uporabljajo določbe 19. do 24. člena tega zakona. 

V. IZDAJA VOLILNE KARTE 

45. člen 

Državljanu RS, ki bo na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno 
ali stalno prebiva in je sporočil Republiški volilni komisiji, da želi 
glasovati po pošti, izda pristojni organ volilno karto. 

Volilna karta vsebuje podatke iz volilnega imenika, podatke o 
volilni enoti, volilnem okraju in volišču, prostor za potrditev 
istovetnosti volivca ter naslov državljana v tujini, na katerega se 
mu pošlje volilno gradivo. 

Če državljan RS, ki začasno prebiva v tujini, sporoči Republiški 
volilni komisiji, da želi glasovati na diplomatsko konzularnem 
predstavništvu Republike Slovenije v tujini, se vpiše v posebni 
seznam, ki se sestavi za glasovanje za območje posameznega 
diplomatsko konzularnega predstavništva. Seznam vsebuje 
podatke iz prejšnjega odstavka. 

Način glasovanja iz prejšnjega odstavka se označi v splošnem 
volilnem imeniku, v katerem je državljan vpisan. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

46. člen 

Evidenca volilne pravice, državljanov RS, ki nimajo stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji, se vzpostavi na podlagi vpisa 
državljanov RS v posebne volilne imenike za volitve predsednika 
republike leta 1997 in volitve v Državni zbor leta 2000. 

Pristojni organ mora evidenco volilne pravice iz prejšnjega 
odstavka vzpostaviti v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona 
oziroma najkasneje do prvih prihodnjih volitev, na katerih bodo 
imeli državljani RS, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji, pravico glasovanja. 
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Določbe tega zakona, ki se nanašajo na uresničevanje volilne 
pravice državljanov EU za volitve v Evropski parlament, se 
začnejo uporabljati po sprejemu Republike Slovenije v polnopravno 
članstvo Evropske unije. 

47. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o evidenci 

volilne pravice (Uradni list RS, št. 46/92 in 72/00). 

48. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj je pripravil predlog Zakona o evidenci volilne pravice, 
ki celovito ureja vodenje evidence volilne pravice, sestavljanje 
volilnih imenikov in izdajo volilnih kart ter je usklajen z Ustavo 
Republike Slovenije in pravnim redom Evropske unije, ki se nanaša 
na uresničevanje volilne pravice državljanov držav članic Evropske 
unije za volitve v Evropski parlament in občine. 

Predlog zakona je razdeljen v šest poglavij. V splošnih določbah 
je opredeljena evidenca volilne pravice, ki se loči na stalno in 
posebno. V stalno evidenco volilne pravice so vpisani vsi državljani 
Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije s 
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ter državljani Republike 
Slovenije, ki imajo stalno prebivališče v tujini. Stalna evidenca 
vsebuje tudi evidenco volilne pravice za volitve v Evropski 
parlament. V posebno evidenco volilne pravice pa so vpisani 
pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter pripadniki 
romske skupnosti. Stalna evidenca volilne pravice se vodi v 
registru stalnega prebivalstva, ki ga vodi upravna enota in v 
Centralnem registru prebivalstva, ki ga vodi ministrstvo, pristojno 
za upravo. Volilna pravica državljanov pripadnikov italijanske in 
madžarske narodne skupnosti, ter državljanov, pripadnikov 
romske skupnosti, se evidentira s posebnim volilnim imenikom. 

Za razliko od veljavnega zakona predlog povsem na novo ureja 
evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije, ki nimajo 
stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije. Enako kot 
to velja za državljane Republike Slovenije, ki imajo stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji, se ta evidenca vodi po uradni 
dolžnosti. Za državljane, ki imajo stalno prebivališče v tujini, bo 
tako vzpostavljena evidenca volilne pravice stalna, kar pomeni, 
da jim ne bo potrebno več za vsake volitve posebej zahtevati 
vpis v posebni volilni imenik, temveč zgolj za prvi vpis v evidenco 
volilne pravice, ki se bo kasneje ažurirala po uradni dolžnosti. 
Poleg tega predlog zakona določa, da lahko državljani s stalnim 
prebivališčem v tujini zahtevek za vpis v evidenco vložijo kadarkoli 
med glasovalnim obdobjem. S tem je predlagatelj v celoti sledil 
odločbi ustavnega sodišča in na ta način izenačil uresničevanje 
volilne pravice državljanov s stalnim prebivališčem v tujini z 
državljani, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

Povsem na novo predlog zakona ureja tudi evidenco volilne 
pravice državljanov držav članic Evropske unije, ki imajo stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji in lahko v skladu s pravnim 
redom evropske unije, ki ureja področje uresničevanja volilne 
pravice, sodelujejo na volitvah v Evropski parlament in občinskih 

volitvah. Tako je način evidentiranja volilne pravice državljanov 
držav članic Evropske unije za občinske volitve enak kot velja za 
državljane Republike Slovenije, s čimer je predlagatelj v celoti 
upošteval direktivo Sveta št. 94/80/ES z dne 19.12.1994, ki določa 
podrobno ureditev za uresničevanje pravice voliti in kandidirati 
na občinskih volitvah za državljane Unije, ki bivajo v državi članici, 
niso pa njeni državljani. Poleg tega predlog zakona skladno z 
Direktivo Sveta 93/109/ES z dne 6.12.1993, ki določa podrobno 
ureditev za uresničevanje pravice voliti in kandidirati na volitvah v 
Evropski parlament za državljane Unije, ki bivajo v državi članici, 
niso pa njeni državljani, ureja tudi evidenco volilne pravice za 
volitve v Evropski parlament. Pogoj za vpis državljana Evropske 
unije v evidenco volilne pravice za volitve v Evropski parlament je 
prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in njegova pisna 
izjava, da želi volilno pravico za volitve v Evropski parlament 
uresničevati v Republiki Sloveniji. Glede na to, da bodo lahko 
državljani Republike Slovenije volilno pravico za volitve v Evropski 
parlament uresničevali tudi v drugi državi članici Evropske unije, 
pa predlog zakona ureja tudi vprašanje izbrisa državljana 
Republike Slovenije iz evidence volilne pravice za volitve v 
Evropski parlament, saj je temeljna zahteva direktive, da lahko 
državljani držav članic Evropske unije pri volitvah v Evropski 
parlament svojo volilno pravico uresničujejo le enkrat, in sicer v 
državi, katere državljani so, alivdržavi, kjer imajo status rezidenta, 
seveda če to želijo. 

Tretje in četrto poglavje opredeljujeta volilne imenike in določata 
način njihove sestave. Volilni imeniki se sestavijo za vsake volitve 
oziroma glasovanje in veljajo za javne listine. Zaradi jasnosti in 
preglednosti predlog zakona ureja sestavo splošnih volilnih 
imenikov, volilnih imenikov državljanov, ki nimajo stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji, in volilnih imenikov za volitve v 
evropski parlament, ki se sestavijo na podlagi stalne evidence 
volilne pravice. S tem želi predlagatelj zagotoviti enkratnost 
uresničevanja volilne pravice in se izogniti nejasnostim do katerih 
bi lahko prišlo v praksi, kadar bi na isti dan potekalo več različnih 
glasovanj hkrati (na primer volitve v Državni zbor in Evropski 
parlament), pri katerih pa je volilna pravica na podlagi posebnih 
zakonov različno določena. 

Volilne imenike državljanov, pripadnikov italijanske in madžarske 
narodnosti, in volilne imenike državljanov, pripadnikov romske 
skupnosti, sestavi ustrezna samoupravna narodna skupnost 
oziroma občinska komisija, potrdi pa jih pristojni organ. Pri sestavi 
teh volilnih imenikov predlog zakona podrobno določa način in 
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pogoje vpisa državljana v t.i. posebni volilni imenik, s čimer je 
predlagatelj v celoti upošteval tudi odločbo ustavnega sodišča, ki 
se posredno nanaša na ureditev evidence volilne pravice za 
pripadnike romske skupnosti. 

V zvezi z razgrnitvijo volilnih imenikov predlog zakona na novo 
ureja način sestave in razgrnitve volilnih imenikov za državljane 
Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji. Volilni imeniki se izdelajo po voliščih, volilnih okrajih in 
volilnih enotah, kjer so izseljenci vpisani v evidenco volilne pravice, 
ter ločijo po državah, kjer imajo stalno prebivališče. Tako 
sestavljene volilne imenike pristojni organ pošlje ministrstvu, 
pristojnemu za zunanje zadeve, le to pa jih za razgrnitev pošlje 
pristojnemu diplomatsko konzularnem predstavništvu. Prav tako 
pristojni organ najpozneje 10 dni po razpisu volitev ministrstvu za 
zunanje zadeve pošlje podatke o izseljencih, ki so vpisani v stalno 
evidenco volilne pravice, da jih obvesti o razpisu volitev, dnevu 
glasovanja in možnih načinih uresničevanja volilne pravice. 
Državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini 
lahko skladno z določbami tega zakona, Zakona o volitvah v 
Državni zbor in Zakona o volitvah predsednika republike, glasujejo 
z volilno karto po pošti, na diplomatsko konzularnem 
predstavništvu ali na volišču v domovini, odločitev o načinu 
glasovanja pa morajo sporočiti Republiški volilni komisiji. 

Izdaja volilne karte je določena v petem poglavju predloga zakona, 
pri čemer je novost določba, ki daje možnost glasovanja na 
diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v 
tujini tudi za tiste državljane, ki v tujini bivajo začasno. Sedanje 
določbe so za te državljane predvidevale le glasovanje po pošti 
oziroma na volišču v Republiki Sloveniji. Predlog zakona tako 
določa, da se državljana, ki začasno prebiva v tujini in Republiški 
volilni komisiji sporoči, da želi glasovati na diplomatsko 
konzularnega predstavništvu, vpiše v poseben seznam, ki se 
sestavi za območje posameznega predstavništva. Zaradi 
zagotovitve enkratnosti volilne pravice se način glasovanja označi 
tudi v splošnem volilnem imeniku. 

V prehodnih in končnih določbah je predlagatelj določil način in 
rok vzpostavitve evidence volilne pravice državljanov, ki nimajo 
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Pri tem je sledil odločbi 
ustavnega sodišča, ki je že za volitve v Državni zbor leta 2000 
pristojnim organom naložila obveščanja in vpis teh državljanov v 
posebni volilni imenik na podlagi obstoječih evidenc, ki jih vodi 
pristojni organ. 

21. september 2001 87 poročevalec, št. 76 



IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOG ZAKONA O EVIDENCI VOLILNE PRAVICE -prva obravnava 

EVA 2001-1711-0030 

1. Naslov predloga akta: 

predlog zakona o evidenci volilne pravice - prva obravnava - 
EVA - 2001-1711-0030 

2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma 
<? pridružitvi" ■ 

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

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Direktiva Sveta Evrope 93/109/EC z dne 6. decembra 1993 o 
podrobnih pogojih za izvajanje volilne pravice in pravice do 
kandidiranja na volitvah v Evropski parlament za državljane unije, 
ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani; v celoti 
usklajeno. 

Diretiva Sveta Evrope 94/80/EC z dne 19. december 1994 o 
podrobnih pogojih za uveljavljanje volilne pravice in pravice do 
kandidiranja na občinsk8ih volitvah državljano v unije, ki prebivajo 
v državi članici, niso pa njeni državljani; v celoti usklajeno. 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

• 4, Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai 
navedenimi pravnimi viri ES l\eta) 

/ 

5, Ali so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

DA 

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

NE 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPHARE. TAIEX 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

/ 

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

Po državnem programu za prevzem pravnega reda ES do konca 
leta 2002 (Poročevalec DZ, št. 48) je določeno, da se v okviru 
področja Prostega pretoka oseb, sprejme zakon o evidenci volilne 
pravice najkasneje do konca 2001-11. 

dr. Grega VIRANT dr. Rado BOHINC 
DRŽAVNI SEKRETAR MINISTER 
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Predlog 

STRATEGIJE RAZVOJA TRGA DELA IN 

ZAPOSLOVANJA DO LETA 2006 

(NPZapos) 

- tretja obravnava - EPA 1001 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 
Številka: 100-02/98-4 
Ljubljana, 13.09.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 40. seji dne 13.9.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA TRGA DELA IN 
ZAPOSLOVANJA DO LETA 2006, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 7. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 21.6.2001, 
drugega odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije z navedenim gradivom nadomešča 
predlog strategije razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 
2006, ki ga je poslala z dopisom št. 100-02/98-4 z dne 5.7.2001. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora 
in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- Staša Baloh Plahutnik, državna sekretarka v Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

TRETJAOBRAVNAVA 
13.9.2001 

PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA TRGA DELA IN 

ZAPOSLOVANJA DO LETA 2006 

poročevalec, št. 76 90 21. september2001 



VSEBINA: 

1 UVOD 
2. STRATEGIJA RAZVOJA TRGA DELA IN ZAPOSLOVANJA 

V OBDOBJU 2000-2006 
2.1 ŠIRŠI MAKROEKONOMSKI OKVIR GOSPODAR- 

SKEGA RAZVOJA IN TRGA DELA 
2.2 IZHODIŠČA STRATEGIJE RAZVOJA TRGA DELA IN 

ZAPOSLOVANJA 
2.3 STRATEŠKI CILJI RAZVOJA TRGA DELA IN 

ZAPOSLOVANJA DO LETA 2006 
2.4 PREDNOSTNI UKREPI ZA DOSEGANJE STRATEŠKIH 

CILJEV DO LETA 2006 
2.4.1. Pravni okvir za doseganje strateških ciljev do leta 

2006 
2.4.2 Ključne usmeritve in ukrepi 

2.4.2.1 Aktivno reševanje brezposelnosti 
2.4.2.2 Razvoj kulture vseživljenskega učenja 
2.4.2.3 Dvig izobrazbene ravni in zniževanje 

strukturnega neskladja na trgu dela 
2.4.2.4 Zniževanje osipa iz poklicnega, srednjega in 

visokega šolstva 

2.4.2.5 Izboljšanje položaja mladih na trgu dela 
2.4.2.6 Razvoj podjetniške kulture 
2.4.2.7 Izboljšanje pogojev za ustvarjanje delovnih mest 

v podjetjih 
2.4.2.8 Partnerstvo pri zagotavljanju trajnostnega 

razvoja in kreiranju delovnih mest v okviru 
lokalnih zaposlitvenih iniciativ 

2.4.2.9 Zmanjševanje obsega dela in zaposlovanja na 
črno 

2.4.2.10 Sprotno preverjanje vpliva davčnih obremenitev 
in spodbud na zaposlovanje 

2.4.2.11 Povečanje fleksibilnosti in konkurenčnosti 
gospodarstva 

2.4.2.12 Zagotovitev enake dostopnosti do trga dela 
3. IZVAJALSKA INFRASTRUKTURA ZA URESNIČEVANJE 

CILJEV 
4. VIRI ZA URESNIČEVANJE CILJEV STRATEGIJE 
5. SPREMLJANJE, NADZOR IN EVALVACIJA 

1.Uvod 

Predlog strategije zaposlovanja temelji na Zakonu o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 
10/91,17/92,12/93,13/93, 2-3/94, 38/94, 80/97, 69/98), Pregledu 
trga dela kot analitični osnovi, ki ga je pripravil Center Republike 
Slovenije za poklicno izobraževanje v sodelovanju z Ministrstvom 
za delo, družino in socialne zadeve In Evropsko unijo, Državnem 
programu Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU, 
na predlogu strategije gospodarskega razvoja Republike Slovenije 
in Skupni oceni srednjeročnih prioritetnih nalog na področju 
zaposlovanja, ki ga je Slovenija julija 2000 podpisala z Evropsko 
komisijo. 

Vztrajno visoka brezposelnost v Evropi v devetdesetih letih je 
pripeljala do uvrstitve zagotavljanja visoke ravni zaposlenosti med 
pomembnejše družbeno-ekonomske cilje Evropske unije (v 
nadaljevanju EU). Z Amsterdamsko pogodbo je »spodbujanje 
zaposlovanja postalo stvar skupne skrbi in koordinacije«. Cilj - 
visoka raven zaposlenosti - pa naj bi bil upoštevan pri oblikovanju 
in uresničevanju vseh politik in aktivnosti EU. V skladu z 
Amsterdamsko pogodbo so vse članice dolžne pripraviti 
dolgoročne strategije zaposlovanja, letne akcijske načrte za 
zmanjševanje brezposelnosti in letne preglede dogajanj na trgu 
dela. V letu 1997 so bile prvič oblikovane skupne usmeritve politike 
zaposlovanja v EU, ki določajo štiri osnovne stebre te politike: I. 
Povečevanje zaposljivosti prebivalstva, II. Pospeševanje 
podjetništva in podjetniške miselnosti, III. Pospeševanje in 
spodbujanje prilagodljivosti posameznikov in podjetij in IV. 
Izenačevanje možnosti zaposlovanja moških, žensk in prizadetih 
skupin. Na Lisbonskem vrhu konec marca 2000 se je s strateškim 
ciljem - postati najbolj konkurečna na znanju temelječa ekonomija 
na svetu - pomen strategije zaposlovanja in vlaganj v ljudi samo 
še dodatno potrdil. 

EU se je odločila za celosten pristop k reševanju brezposelnosti, 
ki ne temelji le na klasičnih aktivnih programih zaposlovanja, 
temveč politiko zaposlovanja postavlja kot splet ukrepov na 
področju prilagodljivosti poslovanja in zaposlovanja, fiskalnih 
spodbud, ukrepov za pospeševanje podjetništva, spodbujanja 
razvoja malih in srednje velikih podjetij, ukrepov za povečanje 
usposobljenosti aktivnega prebivalstva vključno s povečevanjem 
formalne izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva in ukrepov, ki 
zagotavljajo različnim družbenim skupinam enakopravnost 
dostopa do dela. Čeprav temeljite analize uspešnosti novih 
usmeritev politike zaposlovanja v EU še ni, pa je rast zaposlenosti 
že po letu 1998 postala bolj dinamična kot sredi devetdesetih let. 

Partnerstvo za pristop zavezuje Slovenijo k pripravi skupnega 
pregleda politik zaposlovanja, da bi se pripravila na sodelovanje 
oziroma usklajevanje politik v okviru EU. V državnem programu 
Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU pa se je 
Slovenija zavezala k pripravi dolgoročne strategije razvoja trga 
dela. 

Obdobje gospodarske rasti, ki se je v Sloveniji začelo že leta 
1993, vse do leta 1999 ni prineslo bistvenega izboljšanja razmer 
na trgu dela. Stopnja registrirane brezposelnosti se je ohranjala 
na ravni okoli 14% in se šele v letu 1999 začela sorazmerno hitro 
zmanjševati. Konec leta 2000 je tako znašala 12%. Stopnja 
brezposelnosti po anketi o delovni sili (metodologija Mednarodne 
organizacije dela), ki daje mednarodno primerljive podatke o stopnji 
brezposelnosti, se je v zadnjih štirih letih gibala med 7 in 8 %. V 
letu 1999 je znašala 7,6, leta 2000 pa se je spustila na 7%. To je 
sicer manj, kot znaša povprečna stopnja brezposelnosti v EU, 
vendar pa je kljub temu resen ekonomski in socialni problem, ki 
mu bomo v prihodnje v Sloveniji namenili več pozornosti in k 
njemu pristopili z bolj aktivnim in bolj celostnim pristopom. 
Brezposelnost je zapravljanje razpoložljivih virov, ki zmanjšuje 
potencialni proizvod in dohodek (bruto domači proizvod), povečuje 
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neenakost in načenja kakovost človeškega kapitala. Negativne 
posledice brezposelnosti lahko zaznamo na ravni družbe in na 
ravni posameznika. 

Slovenija se že danes, še bolj pa se bo v prihodnjih letih, srečevala 
z izzivi globalizacije, liberalizacije, približevanja evropskim 
pravilom ter nujnostjo prehoda iz tranzicijsko industrijske družbe 
v sodobno tržno gospodarstvo. Tehnološki razvoj, ki je nujen za 
zmanjšanje razvojnega zaostajanja Slovenije za povprečjem EU, 
ni možen brez vlaganj v človeški kapital oziroma razvoja človeških 
virov. Vlaganja v človeški kapital sicer ne prinašajo učinkov že 
kratkoročno, vendar pa zanemarjanje tega vidika razvoja oziroma 
premajhna vlaganja v človeški kapital dolgoročno povzročajo krize 
ekonomskega in socialnega razvoja. Problem staranja 
prebivalstva, s čimer se in se bo srečevala Evropa, je prisoten 
tudi pri nas. Vendar to ni samo problem financiranja obstoječih 
sistemov socialne varnosti, temveč pred aktivno prebivalstvo 
postavlja zahtevo po vseživljenjskem izobraževanju. Na drugi 
strani pa pred izobraževalni sistem postavlja zahtevo po čim 
večji fleksibilnosti. 

Za dokončanje procesa tranzicije in s tem izpolnitev pogojev za 
uspešno vključitev Slovenije v EU bosta v prihodnjih letih še vedno 
potrebna intenzivno prestrukturiranje gospodarstva in realokacija 
resursov. S pospeševanjem razvoja človeških virov bomo lažje 
zmogli zaključiti prestrukturiranje gospodarstva in tudi 
institucionalno prilagajanje pravilom EU. V okviru enotnega 
notranjega trga EU pa bo fleksibilnost trga dela ob enotni monetarni 
politiki postala še pomembnejši dejavnik konkurenčnosti in 
sposobnosti prilagajanja gospodarstva. 

V slovenskem gospodarstvu je v drugi polovici devetdesetih let 
bilo še vedno močno prisotno prestrukturiranje, ki ne temelji na 
uvajanju novih proizvodov, iskanju novih trgov in tehnoloških 
procesov oziroma rasti dodane vrednosti, temveč na 
zmanjševanju zaposlenosti. Analiza poslovanja podjetij v obdobju 
1994-1998 glede na lastniško strukturo je pokazala, da so ta 
negativni razvojni vzorec presegala predvsem podjetja, ki so v 
večinski tuji lasti, in novoustanovljena zasebna podjetja, ki niso 
dobila lastnika pri lastninjenju družbenega premoženja. V omenjenih 
kategorijah podjetij dodana vrednost na zaposlenega narašča ob 
povečevanju števila zaposlenih. Rezultati te analize torej posredno 
kažejo potencialno pozitiven učinek tudi na zaposlenost, ki ga 
lahko v prihodnjih letih prinese spodbujanje domačih in tujih naložb 
oziroma odpravljanje ovir za nastajanje in rast malih in srednjih 
zasebnih podjetij. 

Čeprav je stanje na trgu dela zrcalo dogajanj v gospodarstvu in 
demografskih gibanj, so problemi povezani tudi s vprašanji 
socialnega razvoja, tehnološko-razvojnega zaostajanja slovenske 
industrije, razvojnega zaostajanja sektorja storitev, zaostajanj v 
produktivnosti in kakovosti izdelkov, z nezadostno profitabilnostjo 
izdelkov in podjetij, slabšo usposobljenostjo zaposlenih in 
menedžerjev za poslovanje v globalnem gospodarstvu, veliko 
vlogo države v gospodarstvu in pomanjkanjem ugodnih priložnosti 
za vlaganje. Izhajajoč iz analize stanja in primerjave nekaterih 
kazalnikov stanja na trgu dela v Sloveniji z EU lahko na kratko 
rečemo, da na stanje na trgu dela v Sloveniji določajo in označujejo 
predvsem naslednji problemi: 

velika dolgotrajna brezposelnost, 
velik obseg brezposelnih v skupinah, kot so npr., mladi brez 
ustrezne izobrazbe, starejši od 50 let, osebe z zmanjšano 
stopnjo zaposljivosti zaradi zdravstvenih in drugih razlogov, 
invalidi in druge prizadete skupine, delež teh skupin je skoraj 
polovica brezposelnih, 
nizka stopnja aktivnosti starejših od 50 let, 
previsok priliv nekvalificiranega aktivnega prebivalstva iz 
šolskega sistema, kot posledica velikega obsega izpada iz 

sistema poklicnega izobraževanja, 
velika izobrazbena, poklicna in regionalna neskladja, 
velik obseg zaposlovanja in dela na'črno, 
pomanjkanje ustreznih institucij, ki bi v zadostnem obsegu 
omogočale sodobne pristope na področju usposabljanja in 
preusposabljanja aktivnega prebivalstva oziroma pridobivanja 
certifikatov o poklicni/strokovni usposobljenosti, 
nezadostna vključenost odraslih v programe izobraževanja 
in usposabljanja, 
prevelike ovire za nastanek in razvoj malih in srednjih podjetij, 
prevlada pasivnih ukrepov politike zaposlovanja (neugodno 
razmerje med porabo sredstev za pasivne in aktivne ukrepe), 
premajhna vključenost vseh socialnih partnerjev pri 
razreševanju brezposelnosti, 
pomanjkanje programov in spodbud za razvoj socialne 
ekonomije, 
premajhna fleksibilnost aktivnega prebivalstva. 

Po vzoru novega evropskega modela pričujoča strategija 
zaposlovanja uvaja celostni pristop k zmanjševanju 
brezposelnosti in spodbujanju zaposlovanja, ki predpostavlja 
aktivno in usklajeno sodelovanje gospodarskega, šolskega, in 
finančnega področja pri uresničevanju ciljev zastavljene politike. 
Strategija prav tako predpostavlja večnivojsko aktivno socialno 
partnerstvo, ki se bo kazalo pri načrtovanju, izvajanju in 
financiranju politike zaposlovanja, ki jo oblikujejo naslednji štirje 
stebri: 

povečevanje zaposljivosti prebivalstva, 
pospeševanje podjetništva, 
povečanje prilagodljivosti podjetij in zaposlenih, 

- zagotavljanje enakih možnosti. 

2. Strategija razvoja trga dela in zaposlovanja v 
obdobju 2000-2006 

2.1 Širši makroekonomski okvir gospodarskega 
razvoja in trga dela 

Rast zaposlenosti bo odvisna od ustvarjanja domačih razmer za 
pospešen gospodarski razvoj, uspešnosti vključevanja v EU in 
dogajanj v mednarodnem okolju, še posebej pa gospodarskega 
razvoja v državah EU, kjer je slovensko gospodarstvo že v zadnjih 
letih prodalo okoli 65 % svojega izvoza. Gospodarski razvoj in s 
tem povezano tudi zaposlovanje in dogajanje na trgu dela pa ne 
bodo odvisni samo od pripravljenosti Slovenije za vstop, ampak 
tudi od pripravljenosti EU za širitev notranjega trga. 

Razvoj Slovenije bo v prihodnjih letih zaznamovan s približevanjem 
EU. Osnovni makroekonomski cilji ekonomske politike pa bodo 
ob prilagajanju EU in nadaljnjem zniževanju inflacije pospešena 
gospodarska rast, ki bi aktivni politiki zaposlovanja omogočila 
tudi rast zaposlenosti, zmanjševanje zaostanka v gospodarski 
razvitosti in povečanje splošne blaginje prebivalstva. Uspešno 
vključevanje, uresničitev predpostavk o pozitivnih gospodarskih 
gibanjih v mednarodnem okolju, uspešen preboj na višjo raven 
mednarodne konkurenčnosti bi namreč Sloveniji predvidoma 
prineslo pospešitev gospodarske rasti v prihodnji letih. 

2.2 Izhodišča strategije razvoja trga dela in 
zaposlovanja 

Stanje na trgu dela je odvisno od gospodarskih, demografskih in 
socialnih gibanj. Politika zaposlovanja s svojimi ukrepi vpliva na 
prilagajanje udeležencev na trgu novim dejavnikom in izzivom v 

poročevalec, št. 76 92 21. september 2001 



okolju. Strateške usmeritve trga dela in zaposlovanja izhajajo iz 
okvirjev strategije gospodarskega razvoja Slovenije, upoštevane 
pa so tudi usmeritve že sprejetih razvojnih programov za 
posamezna področja, stanja na trgu dela in Skupne ocene 
srednjeročnih prioritetnih nalog na področju zaposlovanja, ki ju je 
Slovenija pripravila v sodelovanju z Evropsko komisijo. 

Politika zaposlovanja v Sloveniji bo ob upoštevanju 
nacionalnih posebnosti že v obdobju pred vstopom sledila 
usmeritvam skupne politike zaposlovanja v EU, ki bodo s 
polnopravnim članstvom postale obvezujoče. Skupna 
politika zaposlovanja ob zagotavljanju stabilnega 
makroekonomskega okolja temelji na štirih stebrih evropske 
zaposiovalne politike. Ukrepi se bodo letno dopolnjevali s 
sprotnim sistemom spremljanja In vrednotenja njenih 
učinkov v akcijskih programih zaposlovanja. 

Učinkovitost politike zaposlovanja in uresničevanje strategije trga 
dela in zaposlovanja bomo zagotavljali: 

z aktiviranjem in povezovanjem vseh komponent ekonomske 
politike s politiko zaposlovanja, 
z aktivno politiko zaposlovanja, s poudarkom na programih 
izobraževanja in spodbujanja vseživljenjskega učenja, ki bo 
pripomogla k večji zaposljivosti prebivalstva v razmerah 
demografsko starajoče se družbe, 
z izboljšanim in izpolnjenim sistemom infrastrukture delovanja 
mrež institucij, ki izvajajo posamezne programe, na nacionalni 
in regionalni ravni, 
z zagotavljanjem sprotnega sistema spremljanja ter 
poglobljenih evalvacij programov, 
z vsestranskim vključevanjem socialnih partnerjev v 
načrtovanje in izvajanje politike zaposlovanja. 

2. 3 Strateški cilji razvoja trga dela in zaposlovanja 
do leta 2006 

Glavna usmeritev politike zaposlovanja bo spodbujanje aktivnih 
oblik povečevanja zaposlenosti in reševanja problema 
brezposelnosti. V ta namen se bodo v prihodnjih letih z ustreznimi 
zakonskimi podlagami še naprej zaostrovali pogoji za pridobitev 
in pravice iz pasivnih oblik pomoči, s čimer se bodo sredstva in 
napori namenjali predvsem vzpodbujanju brezposelnih oseb k 
aktivnemu iskanju zaposlitve. 

Strateški cilji razvoja trga dela in zaposlovanja v Sloveniji v 
obdobju 2000-2006 so naslednji: 

1. dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva in njene 
usposobljenosti, 

2. zmanjševanje strukturnih neskladij, ki bi se kazalo v 
zmanjšanju deleža dolgotrajno brezposelnih na okoli 40 % in 
deleža brezposelnih brez poklicne izobrazbe na okoli 25 %, 

3. zagotovitev vključenosti v aktivne programe vseh mladih 
brezposelnih, ki v 6 mesecih po nastopu brezposelnosti niso 
našli nove zaposlitve, oziroma za vse ostale, ki se v roku 12 
niso zaposlili, 

4. zmanjševanje regijskih neskladij na trgu dela, 
5. rast zaposlenosti, ki bo v povprečju v obdobju 2000-2006 

presegala 1 % letno ob pospešeni gospodarski rasti, kar bo 
omogočilo zmanjšanje stopnje brezposelnosti na okoli 5 % 
po mednarodni metodologiji oziroma registrirane stopnje na 
okoli 8 % do konca leta 2006, 

6. nadaljnji razvoj socialnega partnerstva na področju 
razreševanja problema brezposelnosti in povečevanja 
zaposlovanja. 

Za doseganje prvega cilja bo potrebno povečati število 
vključenih odraslih v izobraževanje, saj je po vključenosti odraslih 
Slovenija šele na začetku uveljavljanja koncepta vseživljenjskega 
učenja. Pri oblikovanju spodbud za povečanje udeležbe zaposlenih 
in brezposelnih, v programih izobraževanja in pridobivanju 
certifikatov o poklicni oziroma strokovni usposobljenosti, bomo 
izboljšali sodelovanje z delodajalci, spodbujali večjo kakovost pri 
izvajanju izobraževalnih programov, pripravi predlogov katalogov 
standardov strokovnih znanj in spretnosti, postopkih potrjevanja 
in preverjanja strokovnih znanj in spretnost. Država bo bolj 
intenzivno spodbujala delodajalce za večja vlaganja in večje 
vključevanje v izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih 
ter k ustvarjanju novih delovnih mest, ki bodo zagotavljala 
možnosti za uporabo in nadaljnje razvijanje znanja in 
usposobljenosti in s tem vsestranski razvoj človeških virov in 
njihovo optimalno uporabo. Za dvigovanje izobrazbene ravni 
aktivnega prebivalstva pa je pomemben tudi nadaljnji razvoj 
certifikatnega sistema in izvedba načrtovanih sprememb v 
sistemu poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

Za uresničevanje drugega cilja bo ob ukrepih in programih za 
uresničevanje prvega cilja potrebno razviti še posebne programe 
za zagotavljanje socialne vključenosti za brezposelne s težjimi 
omejitvami pri zaposlovanju in druge prizadete skupine 
prebivalstva. 

Za doseganje tretjega cilja je nujno potrebna preusmeritev 
politike zaposlovanja od pasivne k aktivni politiki. Zato je nujno, da 
se ponovno poveča obseg sredstev za aktivno politiko 
zaposlovanja. 

Predpogoj za doseganje četrtega cilja, tj. zmanjševanje 
regionalnih razlik oziroma neskladij na trgu dela, bosta uspešna 
regionalna politika zagotavljanja skladnejšega regionalnega 
razvoja, in večja mobilnost aktivnega prebivalstva, ki je na eni 
strani odvisna od povečane ponudbe zasebnih najemnih in 
socialnih stanovanj, na drugi pa od izgradnje prometne 
infrastrukture in učinkovitejšega izvajanja javnega prevoza, ki 
lahko omogoča še večje dnevne migracije. 

Rast zaposlenosti, kot peti cilj, bo dosegljiva le ob stabilni 
gospodarski rasti, ki bo temeljila na pospeševanju tehnološke 
prenove industrije, povečanih investicijah v znanje in inovativnost, 
oblikovanju podjetniških mrež, pospeševanju podjetništva, 
oblikovanju spodbudnega okolja za naložbe, tako domače kot 
tuje neposredne naložbe, spodbujanju rasti malih in srednjih podjetij, 
razvoja storitvenih dejavnosti in podjetniški prenovi podeželja. 

Rast zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti v prihodnjih letih 
v Sloveniji bo uresničena le, če bomo uspeli ustvariti spodbudno 
okolje za nastajanje novih in rast malih in srednjih podjetij, hitrejšo 
rast podjetniških naložb, hitrejši tehnološki razvoj in večja vlaganja 
v človeški kapital. 

S takšnim pristopom pa problem brezposelnosti in politika 
zaposlovanja nista v domeni samo Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve, temveč sta prisotna pri oblikovanju vseh 
ukrepov ekonomske politike, ki jih sprejema vlada. Hkrati pa 
reševanje brezposelnosti ni več zgolj v domeni vlade, temveč v 
rokah vseh socialnih partnerjev bodisi na nacionalni bodisi na 
regionalnih ravneh. Nadaljnji razvoj socialnega partnerstva je tako 
zelo pomemben, da je posebej opredeljen kot šesti cilj za 
uresničevanje strategije. 
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2. 4 Prednostni ukrepi za doseganje strateških ciljev 
do leta 2006 

2.4.1. Pravni okvir za doseganje strateških ciljev do 
leta 2006 

Pri oblikovanju politike zaposlovanja je potrebno konceptualizirati 
ustrezen pravni okvir ter zagotoviti uveljavitev ustreznih ukrepov 
za realizacijo načrtovane politike. Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, ki je odgovorno za izvajanje politike 
zaposlovanja, spremlja in usklajuje ustreznost in vplive celotne 
delovnopravne zakonodaje k realizaciji posameznih strateških 
ciljev politike zaposlovanja. 

Zato bo predčasno in/ali sočasno z nalogami, usmerjenimi na 
doseganje posameznih ciljev, potrebno (pre)oblikovati in prilagajati 
številne pravne predpise, vključno s kodeksi dobre prakse in 
kodeksi etike ter dobrimi poslovnimi običaji, standardi kvalitete in 
podobno. 

Temeljni sistemski zakon je zakon o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti. V letu 2002 bo pripravljen nov zakon o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki bo v 
celoti prilagojen usmeritvam EU na področju prostega pretoka 
oseb. Novi zakon bo posodobil postopke pospeševanja 
zaposlovanja in priprave na zaposlitev, ravno tako pa bo prispeval 
humanizaciji delovnopravnih odnosov v funkciji gospodarske rasti. 

Nov zakon o delovnih razmerjih je še vedno v postopku 
sprejemanja. Ta zakon bo s poenostavitvijo postopkov in stroškov 
najemanja in odpuščanja pripomogel k večji prožnosti v delovnih 
razmerjih in prinesel dodatne poenostavitve najemanja in 
odpuščanja za male delodajalce. Istočasno bo uvedel bolj 
fleksibilne oblike zaposlitve kot so zaposlitev za skrajšani delovni 
čas, delo na domu.. 

Področje zaposlovanja je sedaj direktno ali indirektno urejeno z 
obsežno delovnopravno zakonodajo, kjer je potrebno upoštevati 
in obravnavati tako še vedno veljavne zakone sprejete pred 
osamosvojitvijo Republike Slovenije (zakon o temeljnih pravicah 
iz delovnega razmerja, zakon o stavki in omenjeni zakon o delovnih 
razmerjih, ki je v postopku sprejemanja), kot tudi novo sprejete 
zakone o sodelovanju delavcev pri upravljanju, o 
reprezentativnosti sindikatov, o delovnih in socialnih sodiščih, o 
inšpekciji dela, o varnosti in zdravju pri delu). Obstoječe predpise 
bo potrebno dopolniti s tistimi, ki jih so prilagojeni in primerljivi z 
Evropsko zakonodajo (npr.: zakon o kolektivnih pogodbah). 

V letu 2000 je bil sprejet zakon o zaposlovanju in delu tujcev. 
Vlada na podlagi resolucije o migracijski politiki ter gibanj in razmer 
na trgu dela letno določa najvišje število kvot za zaposlovanje 
tujcev. Stalno zaposlovanje tujcev se nadomešča z občasnimi, 
časovno omejenimi oblikami dela in zaposlovanja. 

Na področju usposabljanja in izobraževanja je v letu 2000 Državni 
zbor sprejel Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki ureja 
postopke ocenjevanja in formalno priznavanje poklicnih kvalifikacij 
v certifikatnem sistemu. Zakon je odpravil številne pomanjkljivosti, 
zapolnil pravno praznino in celovito uredil to področje z 
upoštevanjem sprejetih načel za izvajanje politike izobraževanja 
in zaposlovanja v državah članicah Evropske unije. 

V letu 2001 se bo pripravil predlog zakona o postopku priznavanj 
kvalifikacij državljanom držav članic EU in nekaterih držav članic 
EFTA za opravljanje reguliranih poklicev v Republiki Sloveniji in 
dopolnil zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Odpravljanje zaposlovanja na črno ustvarja ugodnejše pogoje na 
trgu dela in zaposlovanja. Negativne posledice zaposlovanja na 
črno, kot so izguba državnih prihodkov, povečanje odliva za 
različne oblike socialnih transferov prebivalstvu, povečanje 
obremenitev davkoplačevalcev, se tako za delojemalce in 
delodajalce odpravljajo s Programom odkrivanja in preprečevanja 
dela in zaposlovanja na črno, ki ga je sprejela Vlada Republike 
Slovenije v letu 1997 in Zakonom o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno. 

Nov koncept politike zaposlovanja daje pomembno vlogo 
socialnim partnerjem, saj je uresničevanje smernic na področju 
spodbujanja prilagodljivosti podjetij in posameznikov odvisna 
predvsem od dogovora med socialnimi partnerji. Raven socialnega 
dialoga na vseh nivojih še ne omogoča uspešne modernizacije 
dela, ki je predpogoj za razvoj podjetij in socialno varnost 
zaposlenih. Usklajeni cilji in interesi vseh socialnih partnerjev glede 
na predvideno gospodarsko rast omogočajo doseganje 
sporazuma o načinih delovanja vsakega posameznega partnerja, 
tudi pri doseganju strateških ciljev zaposlovanja. Zato bo potrebno 
spodbujati socialne dialog na državni in lokalnih ravneh ter 
opredeliti nova področja, kjer je zaželen partnerski dogovor in 
ustvariti nove formalne okvirje, v katerih se bodo socialni partnerji 
dogovarjali. 

Za uspešno vodenje dialogov je potrebna usposobljenost vseh 
socialnih partnerjev, zato bo posebna pozornost usmerjena na 
dvig nivoja znanja, usposobljenosti in dostopa do potrebnih 
informacij vseh socialnih partnerjev, tudi ob tehnični pomoči tujih 
partnerjev in sredstev EU. 

2.4.2 Ključne usmeritve in ukrepi 

Ključne usmeritve in ukrepi uresničevanja strateških ciljev sledijo 
globalnim usmeritvam evropske zaposlovalne politike, zato bomo 
razvijali naslednje prioritetne ukrepe na posameznem področju 
uresničevanja politike zaposlovanja. 

2.4.2.1 Aktivno reševanje brezposelnosti 

Znižali bomo obseg dolgotrajne brezposelnosti, tako da se 
bo delež dolgotrajno brezposelnih postopoma znižal na 
okoli 40%. To bomo dosegli z naslednjimi ukrepi: 

povečanje obsega sredstev za aktivno politiko zaposlovanja, 
tako da bodo sredstva v primerjavi z bruto domačim 
proizvodom namenjena temu področju, primerljiva s 
poprečjem EU. Sedanje razmerje med sredstvi namenjenimi 
za aktivne in pasivne ukrepe bo spremenjeno v smeri 
povečanja deleža za aktivne ukrepe s hkratnim postopnim 
zniževanjem za pasivne ukrepe. To bomo dosegali z 
restriktivnim pristopom na področju obsega in višine pasivnih 
pravic in s pomočjo promocije pomena in prednosti aktivnih 
programov pri razreševanju problema brezposelnosti, 
povečevanje stopnje aktivnega iskanja zaposlitve oziroma 
vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, s 
pomočjo programov osveščanja, nadzora in sankcioniranja. 
S tem se bosta približati stopnja registrirane in anketne 
brezposelnosti (brezposelnost po anketi o delovni sili), 
zagotovitev vključevanja mladih najkasneje v šestih mesecih, 
ostalih brezposelnih pa najkasneje v dvanajstih mesecih po 
nastopu brezposelnosti, 
razvijanje posebnih programov in specializiranih izvajalcev 
za delo s posameznimi ciljnimi skupinami brezposelnih s 
specifičnimi problemi (starejši, mladi, marginalne skupine), 
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- razvijanje in vzpostavljanje integralnega informacijskega 
sistema za ugotavljanje potreb po programih, zagotavljanje 
sprotnega merjenja učinkovitosti posameznih ukrepov kol 
celotne politike zaposlovanja (Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, Center(i) za socialno delo, Davčni urad 
republike Slovenije, izvajalska mreža), 
razširjanje mreže svetovalcev za delo z brezposelnimi, 
organizacij za razvoj človeških virov in razvili mrežo 
koncesionarjev - zasebnih agencij, 
krepitev socialnega dialoga s ciljem doseganja konsenza in 
povezovanja vseh socialnih partnerjev pri zboljšanju 
zaposljivost tako zaposlenih kot brezposelnih in pri reševanju 
problemov brezposelnosti in razvoju modernih odnosov na 
trgu dela, 
razvijanje instrumentov za preprečevanje nelegalnih oblik dela 
in sistem odkrivanja dela na črno. 

V ta namen bomo socialni partnerji zagotovili aktiven socialni 
dialog in aktivno strokovno in finančno participacijo socialnih 
partnerjev pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju strategije in 
Akcijskega programa zaposlovanja. Za trdnejšo povezanost bomo 
socialni partnerji krepili večnivojsko socialno partnerstvo, ki se 
bo odrazilo v vzpostavljanju in upravljanju skupnih instrumentov 
in ustanov tudi na regionalnem nivoju. 

2.4.2.2 Razvoj kulture vseživljenskega učenja 

Za starajočo se družbo kot je Slovenija je razvoj kulture 
vseživljenskega učenja ključnega pomena za ohranjanje 
zaposljivosti aktivnega prebivalstva in s tem ohranjanja 
konkurenčnosti gospodarstva, hkrati pa se bo s tem zmanjšal 
tudi pritisk na zgodnje upokojevanje. Razvoj vseživljenskega 
učenja bomo pospeševali z naslednjimi ukrepi: 

razvoj novih programov, ki bodo omogočili pridobivanje znanja 
za zviševanje kvalitete življenja, informiranosti, kulturne in 
civilizacijske ravni, za ohranjanje kulturne tradicije in narodne 
identitete, za sobivanje različnih kultur in za varovanje okolja, 
omogočili možnosti za izobraževanje za zviševanje 
izobrazbene ravni na vseh stopnjah; srednješolska izobrazba 
bo osnovni izobrazbeni standard, 
zagotovitev, v sodelovanju s socialnimi partnerji, različnih oblik 
in možnosti izobraževanja zaposlenim in brezposelnim, 
prednostno pa tistim, ki so slabše izobraženi in usposobljeni 
za zviševanje dosežene ravni formalne izobrazbe in 
kvalifikacije; za ohranjanje, posodabljanje, poglabljanje znanja 
in usposobljenosti; za razvijanje in uporabo vrhunskega 
znanja. 
uvajanje različnih motivacijskih dejavnikov za povečevanje 
izobraženosti in usposobljenosti, 
razvoj neformalnih oblik pridobivanja znanja in potrjevanj znanj 
pridobljenih po neformalnih poteh (certifikati o poklicni oziroma 
strokovni usposobljenosti), 
povečanje kakovosti izobraževanja odraslih, 
spodbujanje motiviranost in vlaganja v izobraževanje pri 
posameznikih, v podjetjih, 

-■ spodbujanje lokalne ravni za načrtovanje razvoja in vlaganje 
v izobraževanje, 
usklajevanje spodbud in ukrepov za uresničevanje 
nacionalnega programa izobraževanja odraslih. 

2.4.2.3 Dvig izobrazbene ravni in zniževanje 
strukturnega neskladja na trgu dela 

Cilj na tem področju je dvig izobrazbene ravni prebivalstva tako 
da bo delež aktivnega prebivalstva brez dokončane poklicne 
šole padel pod 25%. Uresničitev tega cilja bomo dosegli z 
naslednjimi ukrepi: 

širjenje in izboljšanje ponudb programov poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja in njihove kvalitete glede na 
potrebe trga s ciljem zmanjšanja strukturnega neskladja in 
dviga izobrazbene ravni in usposobljenosti, 
povečanje števila izobraževalnih mest namenjenih odraslim, 
razvoj in razširitev programov osebnostnega razvoja z 
elementi predpoklicnega izobraževanja in usposabljanja za 
ciljno skupino mladih, posebej tistih, ki potrebujejo prilagojene 
poklicne in delovne programe. 
dograjevanje in prilagajanje dualnega sistema za brezposelne 
oziroma odrasle, število brezposelnih vključenih v to obliko 
izobraževanja se bo povečalo, 
nadaljnji razvoj certifikatnega sistema in načrtovane 
spremembe sistema poklicnega izobraževanja, 
povečanje ponudbe katalogov standardov strokovnih znanj 
in spretnosti. 

2.4.2.4 Zniževanje osipa iz poklicnega, srednjega in 
visokega šolstva 

Zmanjšali bomo število osipnikov iz poklicnega, srednjega in 
visokega šolstva, ter delež mladih, ki po osnovni šoli ne nadaljujejo 
šolanje, tako da bo delež tistih mladih, ki ne pridobijo poklicne 
izobrazbe padel pod 5%. To bomo zagotovili z naslednjimi ukrepi: 
- posodabljanje programov izobraževanja in zagotovitvijo 

njihovega prestrukturiranja, da bodo programi izobraževanja 
povezani s potrebami na trgu dela, 
zagotavljaje ustreznejšega sistema poklicnega svetovanja in 
učne pomoči mladim s težavami pri učenju, 
krepitev dualnega sistema izobraževanja. 

2.4.2.5 Izboljšanje položaja mladih na trgu dela 

Olajšali bomo prehod med šolo in delom in s tem zagotovili, da 
trajanje brezposelnosti mladih ne bo daljše od največ 6 mesecev. 
Zaposlovanje mladih bomo pospeševali z naslednjimi ukrepi: 

izvajanje programov za usposabljanje za uspešen nastop na 
trgu dela, 

- kreiranje delovnih mest, 
- spodbujanje delodajalcev, da bodo razvijali dualni sistem 

izobraževanja in programe usposabljanje na delovnem mestu, 
razvoj novih instrumentov na področju kadrovskega 
štipendiranja, 
razvoj podjetniške ustvarjalnost mladih, 
vzpostavitev pogojev sodelovanja med delodajalci in mladimi 
vključenimi v izobraževalne programe in programe 
usposabljanja na vseh nivojih, 
razvoj novih ukrepov. 

2.4.2.6 Razvoj podjetniške kulture 

Pospešili bomo razvoj ustvarjalne podjetniške kulture. Zavest 
o pomenu ustvarjalnega podjetništva bomo razvijali z naslednjimi 
ukrepi: 

izvajanjem izobraževalnih programov, 
promocijo potreb in interesov podjetnikov, 

- s seznanjanjem o možnostih razvijanja podjetniških priložnosti, 
pospeševanjem podjetništva med ženskami, mladimi, in na 
podeželju. 

Posebno pozornost bomo posvetili prenovi izobraževalnega 
sistema tako, da bodo znanja in sposobnosti kadrov bolj 
prilagojena potrebam razvoja malih podjetij. 
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2.4.2.7 Izboljšanje pogojev za ustvarjanje delovnih 
mest v podjetjih 

Pospešili bomo razvoj novih mikro podjetij in omogočili bolj 
fleksibilno organiziranje dela v okviru obstoječih podjetij. V ta namen 
bomo ustrezno proučili zakonodajo, ki trenutno ureja pogoje za 
ustanavljanje in poslovanje podjetij in jo preuredili tako, da bo 
primerljiva z najbolj naprednimi zakonodajami na tem področju. V 
ta namen bomo izvajali naslednje ukrepe: 

odprava vseh nepotrebnih adminstrativnih ovir za 
ustanavljanje novih podjetij in poslovanje malih podjetij nasploh, 
in s tem občutno skrajšanje časa potrebnega za ustanavljanje, 
razvoj ustreznejših finančnih instrumentov za razvoj novih 
malih podjetij ter ustrezne podporne institucije za razvoj dela 
na domu, dela na daljavo samozaposlovanja, na podeželju 
itd., 
oblikovanje programov rizičnega sklada, ki bi prevzemal 
stroške odpuščanja v malih podjetjih z do 10 zaposlenimi. 

Razvoj tehnološko in inovativno usmerjenih podjetij, bomo 
spodbujali z naslednjimi ukrepi: 

pomoč pri vstopu na tuje trge, 
razvoj učinkovitejše svetovalne mreže za pomoč malim in 
srednjim podjetjem, 
večje spodbude in druge vrste pomoči pri odpiranju delovnih 
mest na območjih z visokimi stopnjami brezposelnosti, 
sofinanciranje stroškov usposabljanja v malih podjetjih, 
razvoj garancijskih instrumentov pri bančnih posojilih za nova 
podjetja, ki bodo odpirala nova delovna mesta, 
spodbujanje skupnih medpodjetniških aktivnosti na področju 
razvoja skupnih kadrovskih servisov in medpodjetniških 
izobraževalnih centrov, učnih delavnic in učnih podjetij za 
mala podjetja, ki bodo omogočili bolj urejeno in načrtnejšo 
kadrovsko izobraževalno politiko malih podjetij, 
razvoj skupnih tehnološko-inovacijskih centrov, ki bodo 
omogočili lažji dostop malih in srednjih podjetij do informacijske 
tehnologije. 

Proučili bomo regionalne razlike v dinamičnosti razvoja malih 
podjetij in razvili regionalne instrumente za postopno izenačevanje 
podjetniške dinamičnosti. 

2.4.2.8 Partnerstvo pri zagotavljanju trajnostnega 
razvoja in kreiranju delovnih mest v okviru 
lokalnih zaposlitvenih iniciativ 

Skladen regionalni razvoj bomo dosegli s krepitvijo partnerstva 
med državo in lokalnim nivojem s posebno pozornostjo pri alokaciji 
državnih spodbud. 

Za Slovenijo kot deželo z izjemno naravno raznolikostjo, ki mora 
postati njena jasna mednarodna komparativna prednost in 
prepoznavnost, je ključnega pomena zagotavljanje trajnostnega, 
okolju in ljudem prijaznega razvoja. Okolje varstvene in socialno 
varstvene storitve bodo pri tem odigrale ključno vlogo. Te storitve 
v povezavi s storitvami na področju kulture,športa, turizma, 
komunikacij In informacij bodo predstavljale temeljno osnovo 
ustvarjanju možnosti za kreiranje novih delovnih mest na lokalnem 
nivoju tako v profitnem kot v neprofitnem sektorju. 

Zaposlitvene potenciale na teh področjih bomo še bolj okrepili z 
naslednjimi ukrepi: 

spodbujanje razvojnih partnerstev na funkcionalno 
zaključenih območjih in zagotavljanje strokovno pomoči pri 
pripravi integralnih razvojnih programov, s poudarkom na 
aktiviranju zaposlitvenih potencialov in razvoju človeških virov, 
spodbujanje povezovanja zasebnih in javnih sredstev za 
razvoj in financiranje projektov za izboljšanje kvalitete življenja 

lokalnih skupnosti ter odpiranja novih zaposlitvenih možnosti 
na tem področju, 

- zagotavljanje promocije podjetniške prenove podeželja 
prilagojeno posebnostim Slovenije z razvojem dopolnilnih 
dejavnosti in kooperativnih oblik zaposlovanja s čimer bo 
preprečen nadaljnji pričakovan odliv aktivnega prebivalstva 
s podeželja zaradi zmanjšanja obsega primarne kmetijske 
dejavnosti, hkrati bo na s tem omogočena ohranjenost 
ponaseljenosti in revitalizacija podeželja in s tem zmanjšan 
pritisk na priseljevanje v mesta in pritisk na večanje 
brezposelnosti v mestih. 

Vsi nacionalni ukrepi se bodo izvajali preko horizontalnih ukrepov 
zaposlovanja in v povezavi s posebnimi programi, ki jih bodo 
regije predvidele v svojih regionalnih programih. Regionalna 
neskladja bomo zmanjševali tako, da bodo za ukrepe v regijah, ki 
po stopnjah registrirane brezposelnosti za več kot 20% negativno 
odstopajo od državnega povprečja, zagotovljeni ugodnejši pogoji 
dodeljevanja sredstev. 

2.4.2.9 Zmanjševanje obsega dela in zaposlovanja na 
črno 

S sprejemom in izvajanjem zakona se zagotavlja preprečevanje 
dela in zaposlovanja na črno. Delo in zaposlovanje na črno je 
potrebno po eni strani ustrezno sankcionirati in po drugi razvijati 
spodbujevalne ukrepe, ki naj bodo usmerjeni v legalizacijo dela in 
zaposlovanja, ki se sedaj opravlja na črno, zato bomo uvajali 
naslednje ukrepe: 

izboljšanje legalnih zaposlitvene možnosti, 
poenostavitev ter skrajševanje postopkov za pridobitev 
ustreznih dovoljenj in vpisov v legalne oblike dela oziroma 
opravljanja posameznih dejavnosti. 

2.4.2.10 Sprotno preverjanje vpliva davčnih 
obremenitev in spodbud na zaposlovanje 

V okviru spodbujanja podjetništva in primernega okolja za razvoj 
podjetništva bomo preverili možnosti zmanjševanja davčne 
obremenitve povezane s plačami zaposlenih. V ta namen se bomo 
osredotočili na naslednje ukrepe: 

preverjanje možnost znižanj osnovne najnižje davčne stopnje 
za dohodnino in višino praga za odmero dohodnine, 
proučevanje ustreznosti in mednarodne primerljivosti davčnih 
in drugih razbremenitev ter subvencij s ciljem pospeševanja 
skrajševanje delovnega časa, ohranjanja zaposlenosti v 
delovno intenzivnih panogah, 
spodbujanje part-time zaposlovanja in samozaposlovanja in 

- zagotavljanje olajšav in subvencij s ciljem pozitivne 
diskriminacije pri zaposlovanju invalidov, starejših in iskalcev 
prve zaposlitve. 

2.4.2.11 Povečanje fleksibilnosti in konkurenčnosti 
gospodarstva 

Glavni cilj strategije gospodarskega razvoja je povečanje blaginje 
vseh prebivalcev ob povečevanju globalne konkurenčne 
sposobnosti gospodarstva, ki se kaže v večji prilagodljivosti in 
sposobnosti odzivanja na spreminjajoče se razmere okolja. Večja 
prilagodljivost podjetij je pogojena s stopnjo usposobljenosti kadrov 
in organizacijo dela, ki podpira prilagajanje potrebnim strukturnim 
spremembam gospodarstva na področju trga dela 
(usposobljenost, fleksibilnost, stroški dela), tehnološkega razvoja 
(vlaganja v raziskovanje in razvoj, razvoj modernih tehnologij, 
povezovanje podjetij in raziskovalnih institucij), trženja (dostop 
do trgov, konkurenca) in razvoja produktov (uvajanja standardov 
kvalitete, produktivnost). 
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Razvoj bo prinesel nadaljnje zniževanje števila zaposlenih v 
industriji in potrebo po razvoju novih zaposlitvenih priložnostih na 
področju storitvenih dejavnosti. Povečanje fleksibilnosti in 
konkurenčnosti je odvisna tudi od aktivne vloge socialnih partnerjev. 
Za povečevanje konkurenčnosti je pomembno ohranjanje 
pozitivnih trendov na področju rasti plač, ki morajo tudi v bodoče 
zaostajati za rastjo produktivnosti. 

Večja fleksibilnost posameznika je pogojena z višjo stopnjo 
njegove usposobljenosti, zato bo gospodarska modernizacija, 
poleg modernizacije organizacije dela, pogojena predvsem s 
povečanimi investicijami v razvoj človeških virov. To sta prednostni 
področji, ki morata postati skupna skrb socialnih partnerjev v 
prihodnjem obdobju, če želimo povečati družbeni proizvod, in 
zagotoviti višjo blaginjo aktivnega prebivalstva ter hkratno znižanje 
stopnje brezposelnosti. Zato bomo spodbujali naslednje ukrepe: 

modernizacijo organizacije dela za uvajanje bolj 
fleksibilnega trga dela. Uspešnost razvoja partnerstva bo v 
Sloveniji odločilno vplivala na možnost uvajanja novih oblik 
organizacije dela, kot so npr.: zaposlovanje s krajšim delovnim 
časom od polnega, začasna prekinitev zaradi razvoja kariere, 
delitev delovnega mesta, družini prijaznega zaposlovanja, 
uvajanje dela na domu, skrajševanje delovnega časa, 
spodbujanje inovacijskih procesov in uvajanje informacijske 
tehnologije, povezovanja v mreže podjetij, izločanje dejavnosti 
itd. 

naložbe v razvoj človeških virov za zagotavljanje 
nacionalne konkurenčnosti. Ob izvajanju koncepta 
vseživljenjskega učenja in programov usposabljanja in 
izobraževanja odraslih bomo dvignili usposobljenost 
zaposlenih. Še posebej veliko pomanjkanje ustreznih znanj in 
sposobnosti je prisotno pri vseh ravneh managementa. 
Spremenili bomo smer negativnega trenda obsega investicij 
v permanenten strokoven in osebnostni razvoj zaposlenih. 
Tudi modernizacija organizacije dela je v tesni povezavi z 
izobraževanjem in usposabljanjem, ki tako predstavljata 
vzporeden ukrep za povečanje fleksibilnost in konkurenčnost 
podjetij in njihovih zaposlenih. Za spodbujanje investicij v razvoj 
človeških virov bomo zato uporabili naslednje ukrepe: 

davčne in druge vzpodbude za naložbe v razvoj človeških 
virov v podjetjih in posameznikov, 
razvoj kreditnega sistema štipendiranja (prenova sistema 
štipendiranja), 

- razvoj ustrezne mreže institucij za izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih, 
uveljavitev zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, 
povečanje fleksibilnosti bomo dosegli tudi z deregulacijo 
poklicev, 
vzpostavitev institucije za nadzor in spremljanje postopkov 
pridobivanja certifikatov o poklicni oz.strokovni 
usposobljenosti, 
vzpostavitev mreže komisij za potrjevanja in preverjanja 
strokovnih znanj in spretnosti, 

- spodbujanje internacionalnega povezovanja na področju 
programov usposabljanja in izobraževanja ključnih 
kadrov, 
oblikovanje novih instrumentov za spodbujanje 
izobraževanja z ustavljanjem regijskih skladov za razvoj 
človeških virov, ki bodo ustanovljeni in upravljani kot 
skupne institucije socialnih partnerjev. 

Na področju razvoja človeških virov pričakujemo v prihodnjih 
letih tudi pomoč s strani Evropskega socialnega sklada, saj sicer 
Slovenija ne bo mogla zagotoviti stabilnega trga delovne sile, kot 
enega ključnih pogojev za vstop v EU. 

2.4.2.12 Zagotovitev enake dostopnosti do trga dela 

Tranzicijski procesi, so povzročili večji obseg segmentacije na 
trgu dela in s tem slabšanje dostopa posameznih ciljnih skupin do 
dela. Ti se kažejo v naraščajočem deležu brezposelnosti žensk, 
dolgotrajno brezposelnih, invalidov in drugih prizadetih skupin. 
Osnoven cilj je zagotavljanje enakih možnosti in aktiviranja ljudi. 

Zagotavljanje enakih možnosti med spoloma in usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja bo zagotovljena z naslednjimi 
ukrepi: 

povečanje enakih možnosti za zaposlitev ali aktivnosti v 
vseh poklicih in dejavnostih, 

- zagotovitev posebne podpore ženskam pri ustanavljanju 
lastnih podjetij, 

- zagotovitev povečanja udeležbe žensk v programih 
izobraževanja in usposabljanja in 
zmanjševanje segregacije na trgu dela in plačne neenakosti 
med ženskami in moškimi. 
razvijanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in 
odpravljanje vseh oblik diskriminacij pri iskanju zaposlitve in 
vstopu v zaposlitev, ohranjanju in napredovanju v zaposlitvi, 
dostopu do pravic in ugodnosti iz delovnega razmerja. 

Pomoč dolgotrajno brezposelnim pri ponovnem 
vključevanju na trg dela, bo zagotovljena z naslednjimi ukrepi: 

razvoj posebnih zaposlitvenih programov, namenjenih 
posameznim podskupinam težko zaposljivih oseb za njihovo 
trajno vključitev v delovne procese 

- razvoj specializiranih izobraževalnih institucij, 
spodbujanje novih storitvenih programov na socialno 
varstvenem področju, 
razvoj socialne ekonomije, kot vmesne ali trajne oblike 
aktiviranja teh ciljnih skupin in 
razvoj drugih lokalnih zaposlitvenih iniciativ, ki bodo usmerjene 
v njihovo postopno reintegracijo. 

Ukrepi pospeševanja vključevanja Invalidnih oseb na trg 
dela, bodo postopoma prilagojeni novi Mednarodni klasifikaciji 
okvar, prizadetosti in oviranosti (v originalu: ICIDH - International 
Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps) oziroma 
nastajajoči Mednarodni klasifikacijo ICIDH2 (v originalu: Interna- 
tional Classification of Functioning, Disability and Health). Nova 
klasifikacija narekuje kvalitativno spremenjene pristope pri 
sistemskih opredelitvah na področjih zaposlovanja oziroma 
izobraževanja, usposabljanja in priprave za delo in zaposlitev 
invalidov. Pri opredelitvah delazmožnosti nova klasifikacija ne 
izhaja iz telesnih in/ali duševnih okvar in prizadetosti, temveč iz 
preostalih (delovnih) zmožnosti (aktivnost, participacija). 

Poleg že obstoječih programov, ki se bodo nadaljevali oziroma 
(pre)oblikovali glede na njihove ugotovljene učinke, se bodo na 
področju zaposlovanja posebej razvijale dejavnosti in ukrepi, ki 
izhajajo iz veljavnih mednarodnih dokumentov in predpisov, kot 
so Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov 
(Organizacija združenih narodov), mednarodni dokumenti o 
(splošnih) pravicah invalidov, predpisi EU, dokumenti Mednarodne 
organizacije dela in itd. 

Za pospeševanje vključevanja invalidnih oseb na trg dela se bodo 
razvijali naslednji ukrepi: 

uvajanje sodobne metodologije ugotavljanja sposobnosti 
oziroma invalidnosti in na tej podlagi zagotovitev delovno 
zaposlitvenega razvoja invalidov. Enotno in sodobno 
ocenjevanje invalidnosti je podlaga za določitev ustreznih 
socialnih transferjev, 
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razvoj standardov za varno in zdravo delo z namenom 
preprečevati invalidnost, ki nastaja v delovnem razmerju in/ 
ali je posledica specifičnih poklicnih bolezni , 
zagotovitev pravočasnega in kvalitetnega usposabljanja vseh 
invalidom, ne glede na spol, starost, naravo ali stopnjo 
invalidnosti, 
uvajanje kvotnega sistema vklječevanja invalidov v vse 
programe usposabljanja in zaposlovanja in ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja ter pri določenih skupinah delodajalcev 
na odprtem trgu, 
oblikovanje in izvajanje posebnih programov in akcije 
popularizacije načela integracije na vse nivoje izobraževanja 
in usposabljanja invalidov; 
razvoj instrumentov, ki bodo spodbujali solidarnostne pristope 
delodajalcev do tržno manj zanimivih kategorij oseb s 
prizadetostmni, 
uvajanje novih oblik podpornih, zavarovanih delovnih mest 
in/ali delovnih organizacij, namenjenim predvsem tistim 
skupinam, ki ne dosegajo 50%ga učinka (vmesne delavnice, 
učna podjetja, integracijska podjetja, pestrejše oblike 
invalidskih podjetij, socialnih podjetij itd.), 
eksperimentalno izvajanje vmesnih oblik zaposlovanja za 
mejno populacijo invalidov, ki je sedaj vključena v varstveno 
delovne centre, po delovnih sposobnostih ter po sposobnostih 
za skrb o samemu sebi pa ne potrebuje izrazite varstvene 
dejavnosti teh centrov, 
razvoj novih oblik usposabljanja za delo (delovno mesto, 
zaposlitev) pri delodajalcu ali v posebnih oblikah učnih delavnic 
in učnih podjetij, 
razvoj novih oblik svetovalne, strokovne in/ali finančne pomoči 
delodajalcem, ki zaposlujejo večje število invalidov ter 
potrebujejo posebne kadre za delo z njimi (asistenti, mentorji, 
rehabilitacijski svetovalci), 
nadaljevanje spodbujanja delovanja in razvoja invalidskih 
podjetij. 

Za Integracijo Romske populacije In drugih težko zaposl|lv!h 
skupin bomo razvijali naslednje ukrepe: 

priprava posebnih projektov za zaposlovanje Romov, 
- uvajanje prilagojenih oblik priprave na zaposlitev, 

izdaje publikacije ob položaju Romov na trgu dela. 

3. Izvajalska infrastruktura za uresničevanje ciljev 

Uspešno uresničevanje strategije bo zagotovljeno s kvalitetnim 
izvajanjem ukrepov na posameznih področjih in s stalnim 
sodelovanjem Ministrstva za delo,družino in socialne zadeve z 
Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvom za šolstvo, znanost 
in šport, Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvom za finance in 
institucijami socialnih partnerjev. Za učinkovito koordinacijo in 
usklajevanje ter spremljanje uresničevanja ciljev strategije je 
vzpostavljena posebna Usmerjevalna skupina vlade in socialnih 
partnerjev. Usmerjevalna skupina spremlja, prilagaja, koordinira 
in usklajuje programe v akcijskih programih zaposlovanja. 
Strategija se izvaja preko akcijskih programov zaposlovanja, ki 
jih sprejema Vlada Republike Slovenije za posamezno plansko 
obdobje. Naloga usmerjevalne skupine je tudi sprotno usklajevanje 
politik in ciljev s usmeritvami in predpisi Evropske komisije in 
sodelovanje njenih predstavnikov v ustreznih telesih Evropske 
komisije. 

Uspešno uresničevanje ciljev zahteva postavitev indikatorjev za 
spremljanje uresničevanja ciljev in zagotovitev informacijskega 
sistema, ki bo omogočal njihovo spremljanje. Zato bo v okviru 
obstoječih institucij (Urad Republike Slovenije za makroekonomske 
analize in razvoj, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanja) 

potrebno zagotavljati analitično in strokovno podporo. 
Uresničevanje ciljev zahteva tudi spremenjeno vlogo nosilcev in 
posameznih obstoječih izvajalskih institucij na nacionalnem nivoju, 
kakor tudi ustrezno krepitev iniciativ na regionalni in lokalni ravni. 

Najpomembnejša institucija za izvajanje ukrepov na področju 
zaposlovanja je Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje (v 
nadaljevanjem besedilu Zavod). Temeljna dejavnost je 
posredovanje zaposlitev, zaposlitveno in poklicno svetovanje za 
brezposelne in mlade, izvajanje programov aktivne politike 
zaposlovanja ter izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti. 
Poleg tega je Zavod odgovoren tudi za izvajanje zakona o 
zaposlovanju in delu tujcev in za izvajanje sistema republiškega 
štipendiranja. 

S ciljem dviga kakovosti posredovanja zaposlitev, večjo 
učinkovitostjo in usposobljenostjo za izvajanje nalog po vstopu v 
EU bo Zavod zagotovil dvig strokovne usposobljenosti kadrov, 
izboljšal učinkovitost in racionaliziral postopke dela. 

Potrebno je krepiti strokovne in tehnične zmogljivosti Zavoda, da 
bi izboljšali kakovost in posredovanja zaposlitev. Krepitev 
individualnega pristopa pri obravnavi strank, timska obravnava 
strank ter intenzivno povezovanje z delodajalci so prednostne so 
prednostne naloge, ki jih bo Zavod razvijal v naslednjih letih. Te 
razvojne usmeritve zahtevajo krepitev vloge lokalnih uradov za 
delo, povečanje števila svetovalcev zaposlitve, večje povezovanje 
z delodajalci na lokalnem in regionalnem nivoju, racionalizacijo 
postopkov dela zaradi zmanjšanja administriranja, vzpostavljanje 
še učinkovitejšega sistema spremljanja obveznosti brezposelnih 
in zunanjih izvajalcev programov zaposlovanja, razvijanje 
samopostrežnega dostopa do informacij o trgu dela za stranke 
ter dvig kvalitete dela. Za izboljšanje učinkov izvajanja programov 
zaposlovanja bo Zavod upošteval regijske posebnosti trga dela 
ter tudi na regijski ravni sodeloval s socialnimi partnerji ter se 
povezoval z regijskimi razvojnimi institucijami. Za večjo 
učinkovitost dela Zavoda se bodo naloge, ki ne sodijo v okvir 
običajnih nalog javnih zavodov za zaposlovanje, prenesle na druge 
institucije (izvajanje republiškega štipendiranja, subvencioniranje 
študentske prehrane). 

Pri izvajanje nalog na področju zaposlovanja bodo v večji meri 
kot doslej vključeni koncesionarji - zasebne agencije za 
posredovanje in pospeševanje zaposlovanja. 

Na področju povečevan|a zaposljlvostl prebivalstva, bosta 
ključna nosilca Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, ključne izvajalske 
institucije pa so Zavod republike za zaposlovanje, Center 
Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški center 
Slovenije, Republiški izpitni center, Inšpektorat Republike Slovenije 
za poklicne kvalifikacije in Urad Republike Slovenije za priznavanje 
kvalifikacij. Za uspešno izvajanje nalog povečevanja zaposljivosti 
bodo vse institucije ustrezno kadrovsko usposobljene. Ob javnih 
institucijah, bo potrebno spodbuditi tudi nadaljnji razvoj sodobne 
mreže specializiranih nevladnih institucij, ki bodo pridobile delno 
ali celotno koncesijo za izvajanje zaposlovalne politike. 

Na področju pospeševanja podjetništva bodo ob sodelovanju 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ključni nosilci 
predvsem Ministrstvo za gospodarstvo, med nacionalnimi 
izvajalskimi institucijami pa Pospeševalni center za malo 
gospodarstvo, ki koordinira delo pospeševalne mreže in spodbuja 
razvoj programov, ki jih pospeševalna mreža izvaja. Uspešno 
uresničevanje ciljev na tem področju bo možno z vključitvijo 
združenj delodajalcev, posebej pa še sistema Obrtnih zbornic s 
svojimi območnimi enotami ter regionalne mreže Gospodarske 
zbornice Slovenije. 
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Pri zagotavljanju ustreznih razvojnih naložbenih sredstev za 
področje podjetništva bosta imela ključno vlogo Sklad za regionalni 
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in Sklad 
za razvoj malega gospodarstva. 

Na področju pospeševan|a prilagodljivosti podjetij In 
zaposlenih, bo ključno vlogo odigral razvoj aktivnega socialnega 
partnerstva, ki bo zagotavljalo, na podjetniškem, panožnem kot 
tudi nacionalnem nivoju ter regionalnem in lokalnem nivoju, 
ustrezno ravnovesje med potrebo podjetij po uvajanju sodobne 
organizacije dela in fleksibilnih odnosov med delodajalci in 
delojemalci ter potrebo zagotovitvi ustrezne stopnje varnosti 
delojemalcev. Ključni nosilci so Ministrstvo za gospodarstvo, 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za 
šolstvo, znanost in šport in Ministrstvo za delo družino in socialne 
zadeve. 

Na področju Izenačevanja možnosti za zaposlovanje bo ključni 
nosilec aktivnosti Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 
ključne izvajalske institucije pa Zavod republike Slovenije za 
zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
ter specializirane institucije za usposabljanje in zaposlovanje 
invalidov. Pomembno vlogo na tem področju mora odigrati Urad 
za invalide pri vladi. Urad za enake možnosti bo ključen na 
področju ženske politike in z vidika zagotavljanja načel enakih 
možnosti, in odpiranja novih in prijaznejših zaposlitvenih možnosti 
za ženske. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pristojno in 
odgovorno za izvajanje nalog, ki bodo potrebna za črpanje 
sredstev iz Evropskega socialnega sklada. Zato bo to ministrstvo 
v letu 2001 vzpostavilo vse strokovne podlage ter potrebno 
infrastrukturo za izvajanje, programiranje, vodenje, spremljanje, 
nadzor in evalvacijo ter koordinacijo programov Evropskega 
socialnega sklada v Sloveniji. S tem namenom bo Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve zagotovilo tudi informacijski 
sistem za spremljanje izvajanja programov. S pomočjo 
strokovnjakov EU bodo posebej usposobljeni strokovni kadri, ki 
bodo izvajali naloge na področju Evropskega socialnega sklada 
v Sloveniji. 

4. Viri za uresničevanje ciljev strategije 

Za izvajanje načrtovanih ukrepov doseganja opredeljenih 
strateških ciljev bo potrebno zagotoviti transparenten in evropsko 
primerljiv sistem razvojnih spodbud: kombinacijo subvencij, 
ugodnih posojil in kapitalskih vložkov, ki jih bodo v skladu s politiko 
konkurence in pravili državne pomoči dodeljevala država. 

V letih 2001 2002 bo Slovenija upravičena do različnih oblik 
predpristopnih pomoči v višini okoli 59 milijonov Evrov v okviru 
Phare, ki jih lahko med drugim sistematično uporabi tudi za 
uresničevanje ciljev strategije zaposlovanja. Za namene 
uresničevanja ciljev politike zaposlovanja se bo iz sredstev Phare 
ekonomska in socialna kohezija v letu 2001 namenjalo 55% 
sredstev. Po vključitvi pa bo Slovenija (ali njene regije) za namene 
razvoja človeških virov predvideva letno najmanj 40% vseh 
sredstev evropskih strukturnih skladov. 

Za učinkovito izvajanje evropske strukturne politike po vstopu v 
EU, je potrebno že v letih do 2003 zagotoviti zadostne domače 
vire za izvedbo razvojnih programov. Strukturo in oblike razvojnih 
instrumentov je potrebno preoblikovati tako, da bodo tako po 
deležih za posamezna področja, kot tudi po načinu in vsebini 
financiranja čimbolj primerljivi s politiko strukturnih skladov. 

V prihodnjih letih bi se sredstva za izvajanje programov aktivne 
politike zaposlovanja postopno povečevala tako da bodo dosegla 
povprečje EU. Ob vse večjem pomenu razvoja človeškega 
kapitala bo v prihodnjih letih potrebno zagotoviti dodatna javna in 
zasebna sredstva za vlaganje v človeške vire. Pomembno vlogo 
pri uresničevanju strategije zaposlovanja v smislu odpiranja 
možnosti za razvoj novih delovnih mest bosta s svojimi ukrepi 
prispevali tudi programi socialnega varstva in varstva okolja. 

Pomembno vlogo bodo pri uresničevanju strategije odigrala tudi 
sredstva socialnih partnerjev in lokalnih skupnosti, njihova 
udeležba ne bi smela biti nižja od 30% vrednosti vseh razvojnih 
sredstev. 

Načrtovan obseg domačih virov, bo možno zagotoviti s pomočjo 
prestrukturiranja sedanjih oblik državnih pomoči. Del sredstev za 
izvajanje politike trga dela bo izhajal iz preusmerjanja sredstev za 
pasivne ukrepe v za izvajanje aktivnih programov. Kot dodaten 
možen vir (predvsem na ravni lokalnih skupnosti) pa predstavlja 
tudi uvedbo davka na nepremičnine. 

Za vzpostavitev in modernizacijo razvojne in implementacijske 
infrastrukture se bodo zagotavljali viri iz sredstev posameznih 
resorjev, deloma pa bomo zagotovili tudi sredstva v okviru 
predpristopne pomoči PHARE in drugih programov EU, kakor 
tudi ugodna posojila Banke za socialni razvoj pri Svetu Evrope 

5. Spremljanje, nadzor in evalvacija 

V treh mesecih po sprejemu te strategije sprejme Vlada Republike 
Slovenije na predlog Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve organigram aktivnosti, ki jih mora izvesti posamezno 
ministrstvo in zajemajo pripravo zakonov ter drugih predpisov, ki 
so nujno potrebni za izvajanje in uresničevanje strategije. 
Organigram mora vsebovati tudi terminski plan priprave in 
sprejema vseh teh aktov. 

Uresničevanje strategije bo spremljala Vlada Republika Slovenija. 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo pripravljalo 
poročila o izvajanju strategije na podlagi polletnih poročil vključenih 
posameznih ministrstev in drugih izvajalskih institucij. Poročila 
bosta obravnavala Usmerjevalna skupina vlade in socialnih 
partnerjev in Ekonomsko socialen svet ter jo predložila v sprejem 
Vladi Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije bo o 
uresničevanju ciljev enkrat letno poročala Državnemu zboru. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo zagotovilo 
izvajanje nadzora nad uresničevanjem strategije ter v sodelovanju 
z drugimi ministrstvi in institucijami razvilo enoten sistem evalvacij 
posameznih ukrepov. 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 7. redniseji, dne21.6.2001 
ob drugi obravnavi predloga Strateških ciljev razvoja trga dela do 
leta 2006, politike zaposlovanja in programov za njeno 
uresničevanje sprejel sklepa, da je 

1. Predlog Strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politike 
zaposlovanja in programov za njeno uresničevanje za tretjo 
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga akta se opravi v skladu z drugim 
dostavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

K predlaganemu besedilu za drugo obravnavo so bili poleg 
amandmajev, ki jih je predlagala Vlada RS k poglavju 3 In 4, 
ter amandmaja za spremembo naslova predlagane 
strategije; sprejeta tudi amandmaja matičnega odbora 
državnega zbora za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko In Invalide In sicer amandma na amandma vlade k 4. 
poglavju ter amandma k 5. poglavju. 

Prav tako je bil sprejet tudi predlog skupnih amandmajev 
Poslanskih skupin SLS+SKD, LDS, ZLSD, DeSUS, ki jih Je 
podprl tudi matičen odbor. TI amandmaji so bili oblikovani 
glede na pripombe Sekretariata za zakonodajo In pravne 
zadeve Državnega zbora RS. 

Vlada Republike Slovenije Je na 35. seji, dne 5.7.2001 določila 
besedilo predloga Strategije razvoja trga dela In 
zaposlovanja do leta 2006 - tretja obravnava 

Sekretariat za zakonodajo In pravne zadeve Državnega zbora 
Republike Slovenije Je podal mnenje, da pripombe sprejete 
na drugI obravnavi niso bile v celoti upoštevane In ob tem 
podal še nekatere druge pripombe. 

V predloženem besedilu smo v ta namen upoštevali 
pripombe Sekretariata za zakonodajo In pravne zadeve 
Državnega zbora Republike Slovenije In sicer: 

1. Redakcijsko smo popravili nenatančno vnesene sprejete 
amandmaje na drugI obravnavi v Državnem zboru. 
Natančneje smo upoštevali amandma poslancev k razdelku 
2.3, točka 1, kjer Je namesto besede »In« bila uporabljena 

beseda »oziroma«. Popravili In natančno vnesli smo 
amandma k 4. poglavju, kjer niso bili natančno črtani stavki 
v zadnjem odstavku. Zadnji odstavek 4. poglavja se tako 
glasi: »Za vzpostavitev In modernizacijo razvojne In 
ImplementacIJske Infrastrukture se bodo zagotavljali viri Iz 
sredstev posameznih resorjev, deloma pa bomo zagotovili 
tudi sredstva v okviru predprlstopne pomoči PHARE In 
drugih programov EU, kakor tudi ugodna posojila Banke 
za socialni razvoj pri Svetu Evrope« 

Popravek amandmaja k 5. poglavju: zadnji odstavek smo 
uvrstili kot prvi odstavek. 

2. V razdelku 2.4.2.1 smo ponovno črtali naslednji alinei, ki 
smo Jih upoštevali Iz razprave poslancev Državnega zbora 
Republike Slovenije na drugI obravnavi: 

- nadaljnji razvoj skladov dela, kot Instrument 
preventivnega preprečevanja brezposelnosti In 
reševanja presežnih delavcev pri prestrukturiranju 
podjetij, 
Izvajanje programov za zaposlovanje staršev. 

3. Sekretariat za zakonodajo In pravne zadeve Državnega 
zbora Republike Slovenije Je podal mnenje, da Je potrebno 
vsebinsko oceniti ali gre v razdelku 2.1, kjer Je v drugem 
odstavku Izpuščena navedba povprečne letne gospodarske 
rasti okoli 5% ter v razdelku 2.3, v petem odstavku navedba 
v zvezi s povečanjem obsega sredstev za aktivno politiko 
zaposlovanja s številčnim prikazom In sicer »na okoli 1,2% 
bruto domačega proizvoda«. Predlagatelj Je proučil ali gre v 
zgoraj navedenih razdelkih za spremembe redakcijskega 
značaja In ugotovil, da sta bili tako navedba povprečne letne 
gospodarske rasti kot navedba sredstev za aktivno politiko 
zaposlovanja navedeni v oklepajih in opredeljeni kot 
približek. Višina sredstev namenjenih za aktivno politiko 
zaposlovanja bo predmet akcijskega programa 
zaposlovanja. Na podlagi tega ocenjujemo, da je črtanje le- 
teh, sprememba redakcijskega značaja. 

Glede na omenjene spremembe predlagamo nadomestitev 
besedila zaradi tehničnih In proceduralnih popravkov. 
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Poslovnik 

RAČUNSKEGA SODIŠČA REPUBLIKE 

SLOVENIJE (OdPoRacS) 

- EPA 275 - III 

RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 3101-4/01-5 
Datum: 17. september 2001 

Računsko sodišče RS pošilja na podlagi 3. člena Zakona o 
računskem sodišču (Uradni list RS št. 11/2001) v prilogi v 
soglasje novo besedilo Poslovnika Računskega sodišča 

Republike Slovenije št. 3101-4/01-4, ki ga je sprejel senat 
računskega sodišča na seji dne 14. septembra 2001. S 
priloženim novim besedilom poslovnika nadomešča besedilo 
(št. 3101-4/01-1), ki ga je poslalo v soglasje državnemu zboru 
dne 24. julija 2001. 

dr. Vojko A. Antončič, l.r. 
predsednik računskega sodišča 
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© 

RAČUNSKO SODIŠČE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 3. in 11. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01; v na- 
daljevanju ZRacS-1) je senat Računskega sodišča Republike Slovenije na seji dne 14. 
septembra 2001 sprejel 

POSLOVNIK 

RAČUNSKEGA SODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(predmet poslovnika) 

Ta poslovnik podrobno ureja način in postopek, po katerem Računsko sodišče Republi- 
ke Slovenije (v nadaljevanju računsko sodišče) izvršuje svojo revizijsko pristojnost. Poleg 
tega ureja svetovanje uporabnikom javnih sredstev in določa način zagotavljanja javno- 
sti dela računskega sodišča. 

2. člen 

(pisanja računskega sodišča) 

(1) Vsa pisanja računskega sodišča morajo biti opremljena s polnim imenom in naslovom 
računskega sodišča, številko, datumom, podpisom in pečatom. 

(2) Računsko sodišče lahko pošilja pisanja državnim organom in drugim uporabnikom 
javnih sredstev tudi v elektronski obliki. Pri tem upošteva predpise, ki urejajo elektron- 
sko poslovanje in elektronski podpis. Pisanje, ki je poslano v elektronski obliki, ima 
enako veljavo kot pisanje, poslano v tiskani obliki. 

poročevalec, št. 76 102 21. september2001 



3. člen 

(pečat računskega sodišča) 

Računsko sodišče ima pečat okrogle oblike. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, v 
zunanjem krogu pečata je napis Republika Slovenija Računsko sodišče. 

4. člen 

(akti za izvrševanje revizijske pristojnosti) 

(1) Osnovni akti, s katerimi računsko sodišče izvršuje revizijsko pristojnost, so: 
1. zahteva za predložitev podatkov; 
2. sklep o izvedbi revizije; 
3. sklep o ugovoru zoper sklep o izvedbi revizije; 
4. sklep o ustavitvi revizijskega postopka; 
5. revizijsko pooblastilo; 
6. potrdilo o odvzemu listin; 
7. nalog za predložitev listin; 
8. osnutek revizijskega poročila; 
9. predlog revizijskega poročila; 
10. zaprosilo izvedencu računskega sodišča; 
11. sklep o spornem revizijskem razkritju; 
12. odgovor na ugovor zoper revizijsko razkritje; 
13. revizijsko poročilo; 
14. poziv za ukrepanje; 
15. obvestilo državnemu zboru; 
16. poziv za razrešitev odgovorne osebe; 
17. sporočilo za javnost;. 
18. predlog za razrešitev nadzornega odbora lokalne skupnosti. 

(2) Akt iz 1. točke prejšnjega odstavka tega člena je akt za predrcvizijsko poizvedbo. 

(3) Akti iz 2. do 13. točke prvega odstavka tega člena so akti za izvrševanje pristojnosti 
računskega sodišča v revizijskem postopku. 

(4) Akti iz 14. do 18. točke prvega odstavka tega člena so akti za izvrševanje pristojno- 
sti računskega sodišča v porevizijskem postopku. 

5. člen 

(odločanje senata) 

(1) Senat odloča na sejah. Praviloma odloča v polni sestavi. V okrnjeni sestavi (brez 
enega člana) lahko odloča samo v naslednjih primerih: 
1. če je eden od članov odsoten iz razlogov, na katere ne more vplivati (višja sila); 
2. če je za enega od Članov podan izločitveni razlog (obstoj okoliščin iz tretjega odstavka 

17. člena ZRacS-1). 
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(2) Kadar senat odloča v polni sestavi, sprejema odločitve z večino glasov, če ta poslov- 
nik ne določa drugače. Kadar odloča v okrnjeni sestavi, sprejema odločitve soglasno. 

(3) Senat uredi način svojega dela s poslovnikom, ki ga sprejme soglasno v polni sestavi. 

6. člen 

(pooblaščenci računskega sodišča) 

Pooblaščenci računskega sodišča so: 
1. pristojni namestnik predsednika; 
2. pristojni vrhovni državni revizor; 
3. pooblaščeni izvajalec revizije. 

7. člen 

(pristojni namestnik predsednika in pristojni vrhovni državni revizor) 

(1) Namestnik predsednika je pristojen za revizijske primere, za katere ga pooblasti pred- 
sednik. Enako velja za vrhovnega državnega revizorja. 

(2) Za posamezen revizijski primer predsednik pooblasti ali prvega ali drugega namest- 
nika predsednika in enega od vrhovnih državnih revizorjev. 

(3) Pristojnost namestnika predsednika in pristojnost vrhovnega državnega revizorja v 
revizijskem primeru, za katerega sta pooblaščena, določa ta poslovnik po načelu delitve 
pristojnosti. 

8. člen 

(pomen nekaterih izrazov) 

V tem poslovniku: 
1. izraz nepravilnost v poslovanju označuje neskladnost poslovanja s predpisi ali usme- 

ritvami, kijih mora upoštevati uporabnik javnih sredstev pri svojem poslovanju; 
2. izraz nesmotrnost v poslovanju je zbirni izraz za negospodamost, neučinkovitost in 

neuspešnost poslovanja (nesmotrnost je negospodamost, neučinkovitost ali neuspe- 
šnost); 

3. izraz popravljalni ukrep označuje ukrep, ki ga uporabnik javnih sredstev uvede zato, 
da odpravi določeno nepravilnost ali nesmotrnost v svojem preteklem poslovanju ali 
zato, da zmanjša tveganje za pojavljanje določene nepravilnosti ali nesmotrnosti v 
svojem prihodnjem poslovanju; 

4. izraz revizijsko razkritje označuje skupek ugotovitvenih in presojevalnih navedb o 
določenem delu revidirančevega poslovanja. 
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USMERJANJE IZVRŠEVANJA REVIZIJSKE PRISTOJNOSTI 

9. člen 

(program dela za izvrševanje revizijske pristojnosti) 

(1) Pred iztekom tekočega koledarskega leta predsednik določi program dela za izvrše- 
vanje revizijske pristojnosti računskega sodišča v naslednjem koledarskem letu. Med le- 
tom ga lahko spremeni ali dopolni. 

(2) Vrhovni državni revizor poda predsedniku predloge za uvedbo revizij na revizijskem 
področju, za katero je zadolžena revizijska enota, ki jo vodi. Podati mora več predlogov, 
kot se jih lahko upošteva v programu iz prejšnjega odstavka. 

(3) V predlogu za uvedbo revizije se revizijo opredeli in utemelji ter poda okvirni načrt za- 
njo. Vsebino predloga za uvedbo revizije, podrobno določa smernica, ki jo izda predsednik. 

(4) Pri oblikovanju predlogov za uvedbo revizij se upošteva obveznosti računskega so- 
dišča iz drugega in četrtega odstavka 25. člena ZRacS-1, obveznosti računskega sodišča 
po zakonu, ki ureja javne finance, kakor tudi obveznosti po drugih zakonih in morebitne 
revizijske prioritete ali revizijske strategije, ki jih določi predsednik. 

(5) Če predsednik sodi, da v predlogih za uvedbo revizij niso dovolj dobro upoštevane 
obveznosti, prioritete ali strategije iz prejšnjega odstavka, lahko zahteva od vrhovnih dr- 
žavnih revizorjev dodatne predloge. 

(6) Predsednik lahko tudi zahteva, da vrhovni državni revizor sestavi okvirni načrt za do- 
ločeno revizijo (revizija na zahtevo predsednika). 

(7) Namestnika predsednika podata svoje mnenje o predlogih za uvedbo revizij, ki so 
jih predložili vrhovni državni revizorji in lahko dodata svoje predloge. 

(8) Izmed podanih predlogov za uvedbo revizij predsednik izbere predloge, ki jih uvrsti 
v letni program dela za izvrševanje revizijske pristojnosti računskega sodišča. 

PREDREVIZIJSKA POIZVEDBA 

10. člen 

(zahteva za predložitev podatkov) 

(1) Pristojni vrhovni državni revizor lahko pred uvedbo revizije izda uporabniku javnih 
sredstev zahtevo za predložitev podatkov, ki'jih potrebuje pri načrtovanju ali izvajanju 
revizije. 
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(2) Zahteva za predložitev podatkov vsebuje: 
1. ime in naslov uporabnika javnih sredstev; . 
2. navedbo podatkov, obvestil, listin ali druge dokumentacije, ki jo je treba predložiti; 
3. rok za predložitev podatkov; 
4. opozorilo, da se odgovorna oseba kaznuje za prekršek, če prejemnik zahteve za pred- 

ložitev podatkov zahteve ne izvrši pravočasno (prvi odstavek 38. člena ZRacS-1). 

(3) Pristojni vrhovni državni revizor lahko pridobi podatke, ki jih potrebuje pri načrto- 
vanju revizije, tudi tako da sam ali njegov pooblaščenec opravi poizvedbo pri uporabni- 
ku javnih sredstev. 

REVIZIJSKI POSTOPEK 

11. člen 

(sklep o izvedbi revizije) 

(1) Revizijski postopek se začne z izdajo sklepa o izvedbi revizije. Izda ga pristojni vr- 
hovni državni revizor na podlagi programa dela za izvrševanje revizijske pristojnosti ra- 
čunskega sodišča. 

(2) V sklepu o izvedbi revizije se navede: 
1. ime in naslov uporabnika javnih sredstev; če bo revizija potekala pri več uporabni- 

kih javnih sredstev, se navedejo imena in naslovi vseh, pri katerih bo potekala; 
2. cilje revizije; 
3. datum začetka izvajanja in predviden čas trajanja revizije pri uporabniku javnih sred- 

stev, na katerega se nanaša sklep o izvedbi revizije; 
4. pravni pouk o možnosti ugovora zoper sklep o izvedbi revizije. 

(3) V sklepu o izvedbi revizije se lahko navede kot cilje revizije splošne cilje: 
1. izrek mnenja o aktu o poslovanju; 
2. izrek mnenj a o pravilnosti poslovanj a; 
3. izrek mnenja o gospodarnosti, učinkovitosti ali uspešnosti poslovanja. 

(4) Iz navedb v sklepu o izvedbi revizije mora biti razvidno, katero obdobje poslovanja bo 
upoštevano v reviziji. 

(5) Če je cilj ali eden od ciljev revizije izrek mnenja o aktu o poslovanju, se v sklepu o iz- 
vedbi revizije navede, kateri akt o poslovanju bo revidiran: akt o preteklem ali akt o na- 
črtovanem poslovanju uporabnika javnih sredstev; akt, ki ga predpisuje zakon ali pose- 
ben računovodski izkaz oziroma posebno poročilo, ki ga mora uporabnik javnih sredstev 
sestaviti na zahtevo računskega sodišča. 

(6) Členitev iz 3. točke tretjega odstavka tega člena v sklepu o izvedbi revizije ni obvez- 
na; v sklepu o izvedbi revizije se lahko navede, daje cilj revizije izrek mnenja o smotrno- 
sti poslovanja. 
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(7) Med revizijskim postopkom lahko pristojni vrhovni državni revizor izda dopolnitev 
sklepa o izvedbi revizije, vendar šele po dopolnitvi programa za izvrševanje revizijske 
pristojnosti računskega sodišča. 

12. člen 

(ugovor zoper sklep o izvedbi revizije) 

(1) Zoper sklep o izvedbi revizije je dopusten ugovor pri računskem sodišču. Rok za ugo- 
vor je 8 dni in začne teči naslednji dan po vročitvi sklepa o izvedbi revizije. 

(2) Ugovor zoper sklep o izvedbi revizije mora vsebovati: 
1. navedbo sklepa o izvedbi revizije, zoper katerega prejemnik sklepa vlaga ugovor; 
2. razloge za ugovor. 

(3) Ugovor zoper sklep o izvedbi revizije zadrži izvajanje revizije. 

13. člen 

(sklep o ugovoru zoper sklep o izvedbi revizije) 

(1) O ugovoru zoper sklep o izvedbi revizije odloči senat s sklepom tako, da ga zavrže, 
zavrne ali pa sprejme kot utemeljenega. 

(2) Ugovor zoper sklep o izvedbi revizije se zavrže, če gaje vložila neupravičena oseba, 
če je bil vložen prepozno, če v ugovoru ni naveden noben razlog za ugovor ali če vložnik 
ugovora ne izpodbija revizijske pristojnosti računskega sodišča. 

(3) Ugovor zoper sklep o izvedbi revizije se zavrne, če ni dvoma, daje izpodbijani sklep 
izdan uporabniku javnih sredstev po ZRacS-1 ali subjektu, pri katerem sme računsko 
sodišče izvajati revizijo na enak način in po enakem postopku kot pri uporabniku javnih 
sredstev po ZRacS-1 in če ni dvoma, da so cilji revizije, ki so navedeni v izpodbijanem 
sklepu, v mejah revizijske pristojnosti računskega sodišča. 

(4) Sklep o ugovoru mora biti vročen vložniku ugovora in vsebuje: 
1. ime in naslov vložnika ugovora; 
2. navedbo izpodbijanega sklepa o izvedbi revizije; 
3. izrek; 
4. obrazložitev; 
5. pravni pouk, da zoper sklep o zavrženju ali zavrnitvi ugovora ni dopusten ugovor. 

14. člen 

(sklep o ustavitvi revizijskega postopka) 

(1) Če je ugovor zoper sklep o izvedbi revizije utemeljen, senat s sklepom ustavi revizij- 
ski postopek. 
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(2) Senat lahko tudi med revizijskim postopkom sprejme sklep, da se postopek ustavi, 
če se izkaže, da revizija ni v pristojnosti računskega sodišča. 

(3) Po izdaji sklepa o ustavitvi revizijskega postopka prejemnik sklepa o izvedbi revizije 
nima več statusa revidiranca, ki sicer preneha z izdajo revizijskega poročila. 

15. člen 

(revizijsko pooblastilo) 

(1) Pristojni vrhovni državni revizor izda revizijska pooblastila, s katerimi določi poobla- 
ščene izvajalce revizije. 

(2) Pooblaščeni izvajalci revizije pridobivajo ustrezne in zadostne podatke za izrek mne- 
nja, kije cilj revizije. 

(3) Za pridobitev podatkov iz prejšnjega odstavka pooblaščeni izvajalci revizije poda- 
jajo revidirancu zaprosila za pregled sistema ali nekaterih podsistemov poslovanja in ra- 
čunovodstva, zaprosila za pregled knjigovodskih listin in drugih dokumentov o poslova- 
nju, zaprosila za posamezna pojasnila in zaprosila za dostop do drugih virov podatkov o 
revidirančevem poslovanju. Zaprosila lahko podajajo ustno ali pisno. 

16. člen 

(potrdilo o odvzemu listin) 

Če pooblaščeni izvajalec revizije meni, da so podane okoliščine iz sedmega odstavka 27. 
člena ZRacS-1 in zato revidirancu odvzame listine o poslovanju, izda potrdilo o odvzemu 
listin. 

17. člen 

(nalog za predložitev listin) 

(1) Če na podlagi dokazil, ki mu jih predložijo pooblaščeni izvajalci revizije, pristojni 
vrhovni državni revizor presodi, da se revidiranec ne odziva na zaprosila iz tretjega od- 
stavka 15. člena tega poslovnika ali da se nanje ne odziva na primeren način, lahko izda 
revidirancu nalog za predložitev listin in dopolnitve naloga za predložitev listin. 

(2) Nalog oziroma dopolnitev naloga za predložitev listin vsebuje: 
1. ime in naslov revidiranca; 
2. navedbo knjigovodskih listin ali drugih dokumentov o poslovanju, ki jih mora revi- 

diranec predložiti računskemu sodišču; 
3. rok za izvršitev naloga oziroma dopolnitve naloga; 
4. opQzorilo, da se odgovorna oseba kaznuje za prekršek, če revidiranec ne predloži pra- 

vočasno računskemu sodišču vseh dokumentov, ki so navedeni v nalogu oziroma do- 
polnitvi naloga za predložitev listin (drugi odstavek 38. člena ZRacS-1). 
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18. člen 

(pismo predstojniku oziroma pismo poslovodstvu) 

(1) V skladu z revizijskimi standardi, po katerih računsko sodišče izvaja revizije, lahko 
pristojni vrhovni državni revizor izda pismo predstojniku oziroma pismo poslovodstvu 
revidiranca (v nadaljevanju pismo). Izda ga v soglasju s pristojnim namestnikom pred- 
sednika. 

(2) Če pristojni namestnik predsednika in pristojni vrhovni državni revizor ne dosežeta 
soglasja o vsebini pisma, odloči o sporni vsebini pisma predsednik. 

(3) Pismo vsebuje: 
1. navedbo revizije, na katero se nanaša; 
2. predstavitev pomanjkljivosti v notranjem kontroliranju in druge slabosti v poslovanju 

revidiranca, ki so bile razkrite z revizijo; 
3. morebitna priporočila revidirancu. 

(4) Pismo se praviloma izda pred osnutkom ali hkrati z osnutkom revizijskega poročila. 

(5) V pismu se lahko poda poziv za odgovor predstojnika oziroma odgovor poslovod- 
stva (v nadaljevanju odgovor), v katerem naj bodo izkazani ukrepi, uvedeni zaradi sla- 
bosti v poslovanju, ki so predstavljene v pismu. 

(6) Če je bilo izdano pismo, vendar v njem ni bil podan poziv za odgovor ali če je bil 
podan poziv za odgovor, vendar do izdaje revizijskega poročila odgovor ni vročen ra- 
čunskemu sodišču ali če je odgovor vročen računskemu sodišču pred izdajo revizijskega 
poročila, vendar ni zadovoljiv, se lahko zahteva od revidiranca, da v odzivnem poročilu 
izkaže popravljalne ukrepe, uvedene zaradi slabosti v poslovanju, ki so predstavljene v 
pismu. 

19. člen 

(revizijsko poročilo) 

(1) Revizijsko poročilo vsebuje: 
1. podatke o reviziji (številko, podlago za uvedbo, cilje); 
2. podatke o revidirancu, njegovi odgovorni osebi med izvajanjem revizije in odgovor- 

ni osebi v času, na katerega se nanaša revizija; 
3. revizijska razkritja; 
4. mnenje o poslovanju revidiranca; 
5. morebitna priporočila revidirancu; 
6. ugotovitev, da odzivno poročilo ni potrebno oziroma, če je potrebno, rok za predlo- 

žitev odzivnega poročila, zahteve, kaj mora obvezno vsebovati odzivno poročilo (dru- 
gi odstavek 35. člena tega poslovnika) in opozorilo, da se odgovorna oseba kaznuje 
za prekršek, če uporabnik javnih sredstev ne predloži pravočasno računskemu sodiš- 
ču odzivnega poročila, ki ga je potrdila odgovorna oseba (tretji odstavek 38. člena 
ZRacS-1). 

21. september 2001 109 poročevalec, št. 76 



(2) Če je revizija potekala pri več revidirancih, se izda eno revizijsko poročilo, v kate- 
rem se smiselno upošteva določila o vsebini, navedena v prejšnjem odstavku. 

(3) Vsebino revizijskega poročila podrobno določa smernica o poročanju, ki jo izda pred- 
sednik. 

20. člen 

(postopek od priprave osnutka do izdaje revizijskega poročila) 

Postopek od priprave osnutka do izdaje revizijskega poročila sestavljajo naslednja dejanja: 
1. revidirancu se vroči osnutek revizijskega poročila; če je revizija potekala pri več re- 

vidirancih, se posameznemu revidirancu vroči pripadajoči del osnutka revizijskega 
poročila; 

2. ob vročitvi osnutka revizijskega poročila se vroči revidirancu tudi vabilo na razčiš- 
čevalni sestanek; razčiščevalnih sestankov je lahko več, prvi je najmanj 8 dni in zad- 
nji največ 30 dni po vročitvi osnutka revizijskega poročila revidirancu; 

3. po zadnjem razčiščevalnem sestanku ali po pisnem sporočilu revidiranca, da ne izpod- 
bija nobenega razkritja v osnutku revizijskega poročila, se vroči revidirancu predlog 
revizijskega poročila; 

4. revidiranec lahko vloži ugovor zoper revizijsko razkritje v predlogu revizijskega po- 
ročila; 

5. ugovor zoper revizijsko razkritje v predlogu revizijskega poročila lahko vloži tudi 
odgovorna oseba revidiranca v času, na katerega se nanaša opravljena revizija (v 
nadaljevanju prejšnja odgovorna oseba); 

6. predsednik lahko odredi, da se o delu predloga ali o celotnem predlogu revizijskega 
poročila pridobi mnenje izvedenca računskega sodišča; 

7. če je revizijsko razkritje izpodbijano z ugovorom ali če je v mnenju izvedenca izra- 
žen dvom o strokovni pravilnosti revizijskega razkritja, se šteje, daje revizijsko raz- 
kritje sporno; o spornem razkritju v predlogu revizijskega poročila odloči senat. 

21. člen 

(izdaja osnutka revizijskega poročila) 

(1) Osnutek revizijskega poročila izda pristojni vrhovni državni revizor v soglasju s pri- 
stojnim namestnikom predsednika. 

(2) Če pristojni namestnik predsednika in pristojni vrhovni državni revizor ne dosežeta 
soglasja o osnutku revizijskega poročila, odloči o spornostih v osnutku revizijskega po- 
ročila predsednik. 

22. člen 

(namen razčiščevalnega sestanka) 
• ' 

(1) Na razčiščevalnih sestankih se poskuša odpraviti nesoglasja z revidirancem. 

(2) Na razčiščevalnih sestankih predstavnik revidiranca lahko poda pojasnila k posame- 
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znim razkritjem v osnutku revizijskega poročila. Njegova pojasnila se lahko vključi v 
predlog revizijskega poročila. 

23. člen 

(vabilo na razčiščevalni sestanek) 

(1) Vabilo na razčiščevalni sestanek pošlje pristojni vrhovni državni revizor revidirancu 
in pristojnemu namestniku predsednika. 

(2) V vabilu na razčiščevalni sestanek se navede: 
1. namen sestanka z navedbo revizije, zaradi katere se sestanek sklicuje; 
2. datum, uro in kraj sestanka; 
3. ime vodje razčiščevalnega sestanka; 
4. pojasnilo, da na razčiščevalnem sestanku revidiranec lahko izpodbija revizijska raz- 

kritja in daje pojasnila k revizijskim razkritjem; 
5. pojasnilo, da razčiščevalnega sestanka ne bo, če revidiranec v roku 8 dni po vročitvi 

vabila in osnutka revizijskega poročila pisno sporoči računskemu sodišču, da ne iz- 
podbija nobenega razkritja v osnutku revizijskega poročila; 

6. opozorilo, da se mora udeležiti sestanka zastopnik ali pooblaščenec revidiranca (v na- 
daljevanju predstavnik revidiranca); 

7. opozorilo, kaj bo pomenil morebitni izostanek revidirančevega predstavnika (šesti od- 
stavek 28. člena ZRacS-1). 

24. člen 

(vodenje in udeleževanje razčiščevalnih sestankov) 

(1) Razčiščevalni sestanek praviloma vodi pristojni vrhovni državni revizor. Predsednik 
lahko pooblasti koga drugega za vodenje razčiščevalnega sestanka. 

(2) Razčiščevalnega sestanka se lahko po svojem preudarku udeleži tudi pristojni name- 
stnik predsednika ali njegov pooblaščenec. 

(3) Če se predstavnik revidiranca ni udeležil razčiščevalnega sestanka, lahko dokazuje 
opravičenost izostanka. To lahko opravi v roku 3 dni po dnevu, za katerega je bil skli- 
can razčiščevalni sestanek, ki se ga ni udeležil. 

(4) Če vodja razčiščevalnega sestanka presodi, da je predstavnik revidiranca dokazal 
opravičenost svojega izostanka, ponovno skliče razčiščevalni sestanek. 

(5) Če vodja razčiščevalnega sestanka ugotovi, da je predstavnik revidiranca zamudil 
rok za dokazovanje opravičenosti izostanka, ali če presodi, da ni navedel ustreznega do- 
kaza za opravičenost izostanka, ga o tem obvesti in opozori na posledice po šestem od- 
stavku 28. člena ZRacS-1. 
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25. člen 

(zapisnik o razčiščevalnem sestanku) 

(1) Na razčiščevalnem sestanku se piše zapisnik. V zapisnik se vpiše: 
1. datum, uro in kraj sestanka; 
2. imena prisotnih in imena vabljenih, ki se niso udeležili sestanka; 
3. pregled izpodbijanih revizijskih razkritij; 
4. poj asnila predstavnika revidiranca k revizij skim razkritj em; 
5. pregled revizijskih razkritij, pri katerih niso bila odpravljena nesoglasja s predstav- 

nikom revidiranca; 
6. seznam dokumentov, ki jih je predstavnik revidiranca predložil na sestanku; 
7. datum, uro in kraj naslednjega sestanka, če je potreben še en sestanek. 

(2) Zapisnik o razčiščevalnem sestanku podpišejo vodja razčiščevalnega sestanka, pred- 
stavnik revidiranca in zapisnikar. 

26. člen 

(izdaja predloga revizijskega poročila) 

(1) Predlog revizijskega poročila izda pristojni vrhovni državni revizor v soglasju s pri- 
stojnim namestnikom predsednika, razen v primeru iz tretjega odstavka tega člena. 

(2) Če pristojni namestnik predsednika in pristojni vrhovni državni revizor ne dosežeta 
soglasja o predlogu revizijskega poročila, odloči o spornostih v predlogu revizijskega po- 
ročila predsednik. 

(3) Če računsko sodišče prejme od revidiranca pisno sporočilo, da ne izpodbija nobene- 
ga razkritja v osnutku revizijskega poročila, izda predlog revizijskega poročila pristojni 
namestnik predsednika. 

(4) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora biti predlog revizijskega poročila iz- 
dan v roku 15 dni po dnevu, za katerega je bil nazadnje sklican razčiščevalni sestanek. 
V primeru iz prejšnjega odstavka mora biti predlog revizijskega poročila izdan v roku 
10 dni od dneva prejema revidirančevega sporočila. 

(5) Predlog revizijskega poročila se vroči revidirancu in prejšnji odgovorni osebi. Pred- 
loži se ga tudi članom senata. 

27. člen 

(ugovor zoper revizijsko razkritje) 

(1) Revidiranec in prejšnja odgovorna oseba lahko vložita ugovor zoper revizijsko raz- 
kritje v predlogu revizijskega poročila. Vložita ga pri računskem sodišču. Rok za ugo- 
vor je 8-dni, šteje se posebej za revidiranca in posebej za prejšnjo odgovorno osebo, teči 
pa začne naslednji dan po vročitvi predloga revizijskega poročila. 

poročevalec, št. 76 112 21. september2001 



(2) Ugovor zoper revizijsko razkritje mora vsebovati: 
1. navedbo predloga revizijskega poročila, v katerem je podano revizijsko razkritje, ki 

ga vložnik ugovora izpodbija; 
2. navedbo revizijskega razkritja, ki ga vložnik ugovora izpodbija; 
3. razloge za izpodbijanje revizijskega razkritja. 

(3) Če prejšnja odgovorna oseba vloži ugovor zoper revizijsko razkritje, pristojni name- 
stnik predsednika vroči njen ugovor revidirancu in ga pozove, naj v roku 8 dni po pre- 
jemu ugovora predloži računskemu sodišču svoj odgovor na ugovor prejšnje odgovorne 
osebe. 

28. člen 

(zaprosilo izvedencu računskega sodišča) 

(1) Zaprosilo izvedencu računskega sodišča (v nadaljevanju zaprosilo izvedencu) lahko 
izda predsednik. 

(2) Zaprosilo izvedencu je lahko: 
1. zaprosilo za mnenje o revizijskih razkritjih v predlogu revizijskega poročila; 
2. zaprosilo za izvid ali mnenje o vprašanju, ki nastopi v revizijskem postopku pred iz- 

dajo predloga revizijskega poročila. 

(3) Predsednik sme izdati zaprosila za izvid ali mnenje o istem vprašanju več izveden- 
cem in v istem revizijskem postopku več zaprosil istemu izvedencu. 

(4) Izdajo zaprosila iz 1. točke drugega odstavka tega člena lahko predsedniku predlaga 
namestnik predsednika, ki pri izdaji predloga revizijskega poročila ni imel pristojnosti. 

(5) Zaprosilo iz 1. točke drugega odstavka tega člena mora biti predloženo v vednost čla- 
noma senata. 

(6) Izdajo zaprosila iz 2. točke drugega odstavka tega člena lahko predsedniku predla- 
gata pristojni namestnik predsednika in pristojni vrhovni državni revizor. 

(7) Zaprosilo iz 2. točke drugega odstavka tega člena mora biti predloženo v vednost 
pristojnemu namestniku predsednika in pristojnemu vrhovnemu državnemu revizorju. 

(8) Izvedenec lahko poda izvid in mnenje ustno na zapisnik ali pisno. 

(9) Zaprosilo izvedencu vsebuje: 
1. ime izvedenca; 
2. opredelitev o čem naj izvedenec poda izvid ali mnenje (o revizijskih razkritjih v pre- 

dlogu revizijskega poročila ali o drugem vprašanju v revizijskem postopku); 
3. navodilo izvedencu kako lahko poda izvid oziroma mnenje (ustno ali pisno) in če je 

zaprošen za mnenje o revizijskem razkritju^ navodilo da mora izraziti mnenje tako, da 
bo razvidno, ali dvomi ali ne dvomi v strokovno pravilnost revizijskega razkritja; 

4. rok, v katerem naj izvedenec poda izvid ali mnenje; 
5. znesek, ki ga računsko sodišče lahko plača izvedencu za njegovo izvedensko delo, po- 
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jasnilo, da mu bo računsko sodišče povrnilo stroške, ki jih bo imel v zvezi z izveden- 
skim delom in opozorilo, da mu računsko sodišče lahko odreče pravico do plačila za 
delo in povrnitve stroškov, če ne poda izvida ali mnenja v roku iz prejšnje točke; 

6. dostavek, da je računsko sodišče odgovorno za revizijske ugotovitve tudi, ko se opira 
na izvid ali mnenje izvedenca, da pa si v primeru, ko izvedenec prejme plačilo, pridr- 
žuje pravico javno navajati ime izvedenca in mnenje, ki gaje podal. 

(10) Plačilo izvedencu za njegovo izvedensko delo lahko znaša od 1 do 15 obračunskih 
enot, pri čemer je obračunska enota znesek, ki je osnova za obračun plač zaposlenih na 
računskem sodišču. Znesek plačila je odvisen od časa, ki je potreben za izvid in obliko- 
vanje mnenja. 

(11) Senat lahko s sklepom poveča zgornjo mejo plačila iz prejšnjega odstavka, vendar 
največ za 5 obračunskih enot. 

29. člen * 

(sklep o spornem revizijskem razkritju) 

(1)0 spornem revizijskem razkritju sprejme senat enega od naslednjih sklepov: 
1. sporno razkritje se izloči iz revizijskega poročila; 
2. spomo razkritje se obdrži v revizijskem poročilu v nespremenjeni obliki; 
3. sporno razkritje se obdrži v revizijskem poročilu v taki obliki, kot jo določi senat. 

(2) Senat sprejme sklep iz 1. točke prejšnjega odstavka samo v naslednjih primerih: 
1. če je ugovor revidiranca ali ugovor prejšnje odgovorne osebe zoper revizijsko razkrit- 

je v celoti utemeljen; 
2. če se strinja z izvedenčevim mnenjem, v katerem je izražen dvom o strokovni pravil- 

nosti revizijskega razkritja. 

(3) O revizijskem razkritju, ki je izpodbijano z ugovorom, senat odloči v roku 15 dni po 
prejemu ugovora zoper revizijsko razkritje oziroma v roku 15 dni po prejemu zadnjega 
ugovora, če sta ugovor vložila revidiranec in prejšnja odgovorna oseba. 

(4) O revizijskem razkritju, ki ni izpodbijano z ugovorom, je pa po mnenju izvedenca 
strokovno dvomljivo, senat odloči v roku 8 dni po prejemu mnenja, v katerem je izve- 
denec izrazil dvom o strokovni pravilnosti revizijskega razkritja. V primeru, ko izvede- 
nec poda mnenje ustno, lahko senat odloči na seji, na kateri izvedenec poda mnenje; če 
to ni mogoče, pa v roku 3 dni po seji, na kateri je izvedenec podal mnenje. 

(5) Če mnenje izvedenca o revizijskem razkritju v predlogu revizijskega poročila ni po- 
dano pravočasno, ni upoštevno, kar ugotovi senat s sklepom. Mnenje izvedenca o revi- 
zijskem razkritju, ki je izpodbijano z ugovorom, ni podano pravočasno, če ni podano v 
roku iz tretjega odstavka tega člena. Mnenje izvedenca o revizijskem razkritju, ki ni iz- 
podbijano z ugovorom, ni podano pravočasno, če ni podano v roku 30 dni po izdaji pre- 
dloga revizijskega poročila. 
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30. člen 

(odgovor na ugovor zoper revizijsko razkritje) 

(1) Če je revidiranec ugovarjal zoper revizijsko razkritje, se mu ob vročitvi revizijskega 
poročila vroči tudi odgovor na ugovor. Določi ga senat. Enako velja za prejšnjo odgovor- 
no osebo. 

(2) Odgovor na ugovor zoper revizijsko razkritje vsebuje: 
1. obvestilo, daje senat ugovor zavrgel, zavrnil ali ga sprejel kot utemeljenega; 
2. pojasnilo, kako je senat upošteval ugovor pri odločanju o izpodbijanem razkritju; 
3. pravni pouk, da zoper odgovor na ugovor ni pravnega sredstva. 

31. člen 

(ponovno odločanje senata o spornem revizijskem razkritju) 

(1) Do odpravka revizijskega poročila lahko vsak'član senata pisno predlaga ponovno 
odločanje (revotacijo) o revizijskem razkritju. 

(2) Predlog za revotacijo zadrži odpravek revizijskega poročila in odgovora na ugovor. 

(3) Če je podan predlog za revotacijo, predsednik takoj skliče sejo senata. Senat najprej 
odloči o predlogu za revotacijo in če ga sprejme, ponovno glasuje o že sprejeti odločitvi; 
če to ni mogoče, se ponovno glasovanje odloži, vendar največ za 3 dni. 

32. člen 

(izdaja revizijskega poročila) 

(1) Revizijsko poročilo izda predsednik. 

(2) Pred izdajo revizijskega poročila se opravi redakcijo besedila. Opravi jo komisija, ki 
jo imenuje predsednik. 

(3) Revizijskih razkritij, ki niso bila predstavljena v osnutku niti v predlogu revizijskega 
poročila, ni dopustno vnesti v revizijsko poročilo. 

33. člen 

(odredba o popravku pomot) 

(1) Če se po odpravku revizijskega poročila ugotovi, da so v besedilu pomote v imenih 
ali številkah, pisne, računske ali druge očitne pomote, izda predsednik odredbo o poprav- 
ku pomot v revizijskem poročilu. 

(2) Odredbo o popravku pomot se vpiše na koncu izvirnika in vsem, ki jim je bilo vročeno 
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revizijsko poročilo, se vroči prepis odredbe. 

(3) Če mora uporabnik javnih sredstev, ki mu je bilo vročeno revizijsko poročilo, pred- 
ložiti odzivno poročilo in če je zanj odredba o popravku pomot v revizijskem poročilu 
neugodna, mu začne teči rok za predložitev odzivnega poročila naslednji dan po vročitvi 
odredbe o popravku pomot. 

34. člen 

(prekrški in kazniva dejanja) 

(1) Če pooblaščeni izvajalec revizije, pristojni vrhovni državni revizor ali pristojni na- 
mestnik predsednika meni, daje bil pri revidirancu storjen prekršek ali kaznivo dejanje, 
o tem brez odlašanja obvesti predsednika in mu predloži dokazila za navedbe v svojem 
obvestilu. 

(2) Če predsednik presodi, da dokazila iz prejšnjega odstavka utemeljujejo sum, da je bil 
pri revidirancu storjen prekršek ali kaznivo dejanje, vloži predlog za uvedbo postopka za- 
radi prekrška ali ovadbo. 

(3) Pooblaščeni izvajalec revizije, pristojni vrhovni državni revizor in pristojni namest- 
nik predsednika morajo po uradni dolžnosti paziti na dejanja iz prvega odstavka tega 
člena ves čas med revizijskim postopkom. 

POREVIZIJSKI POSTOPEK 

35. člen 

(odzivno poročilo) 

(1) Če so bile v poslovanju uporabnika javnih sredstev razkrite nepravilnosti ali nesmo- 
trnosti in če niso bili že med revizijskim postopkom sprejeti ustrezni popravljalni ukrepi, 
mora uporabnik javnih sredstev predložiti računskemu sodišču odzivno poročilo. 

(2) Odzivno poročilo vsebuje: 
1. navedbo revizije, na katero se nanaša; 
2. kratek opis nepravilnosti ali nesmotrnosti v poslovanju, ki so bile razkrite z revizijo; 
3. izkaz popravljalnih ukrepov. 

(3) Odzivno poročilo potrdi odgovorna oseba uporabnika javnih sredstev s svojim pod- 
pisom in pečatom. 

36. člen 

(preizkus verodostojnosti odzivnega poročila) 

(1) Preizkus verodostojnosti odzivnega poročila je preizkus resničnosti navedb o poprav- 
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ljalnih ukrepih uporabnika javnih sredstev, kije predložil odzivno poročilo. 

(2) V roku 8 dni po prejemu odzivnega poročila pristojni vrhovni državni revizor poda 
predsedniku opisno oceno verodostojnosti odzivnega poročila. Poda jo v soglasju s pri- 
stojnim namestnikom predsednika. 

(3) Če pristojni vrhovni državni revizor in pristojni namestnik predsednika ne dosežeta 
soglasja o verodostojnosti odzivnega poročila, podata predsedniku vsak svojo opisno 
oceno. 

(4) Takoj po prejemu ocene iz drugega odstavka tega člena oziroma ocen iz prejšnjega 
odstavka predsednik odloči, ali naj se revidira odzivno poročilo. 

(5) Revizijo odzivnega poročila se izvede po enakem postopku kot druge revizije. Cilj 
revizije je pridobitev ustreznih in zadostnih dokazov za izrek mnenja o verodostojnosti 
odzivnega poročila. 

(6) Če odzivno poročilo ni bilo revidirano ali če je bilo in niso bili pridobljeni zadostni 
dokazi za izrek mnenja, da odzivno poročilo ni verodostojno, se v nadaljnjem postopku 
šteje, daje odzivno poročilo verodostojno. 

(7) Če so bili z revizijo odzivnega poročila pridobljeni zadostni dokazi za izrek mnenja, 
da odzivno poročilo ni verodostojno, predsednik vloži ovadbo zoper odgovorno osebo 
uporabnika javnih sredstev zaradi suma, da je s potrditvijo odzivnega poročila storila kaz- 
nivo dejanje. 

37. člen 

(kršitev obveznosti dobrega poslovanja) 

(1) Kršitev obveznosti dobrega poslovanja je podana v naslednjih primerih: 
1. če v odzivnem poročilu niso izkazani zadovoljivi popravljalni ukrepi; 
2. če odzivno poročilo, ki ga je predložil uporabnik javnih sredstev, ni verodostojno; 
3. če uporabnik javnih sredstev, ki bi moral predložiti odzivno poročilo, niti v roku 15 

dni po izteku roka za predložitev odzivnega poročila ni predložil računskemu sodiš- 
ču odzivnega poročila. 

(2) Če so v porevizijskem postopku obravnavane pomembne nepravilnosti ali nesmotr- 
nosti v poslovanju uporabnika javnih sredstev, je v primerih iz prejšnjega odstavka po- 
dana huda kršitev obveznosti dobrega poslovanja. 

38. člen 

(porevizijsko poročilo) 

(1) Če je odzivno poročilo verodostojno, pristojni vrhovni državni revizor v soglasju s 
pristojnim namestnikom predsednika predloži predsedniku v odobritev porevizijsko po- 
ročilo. Predloži ga v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila predsednika, da odzivno 
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poročilo ne bo revidirano oziroma v roku 15 dni po izdaji poročila o reviziji odzivnega 
poročila. 

(2) Če pristojni vrhovni državni revizor in pristojni namestnik predsednika ne dosežeta so- 
glasja o porevizijskem poročilu, odloči o spornostih v porevizijskem poročilu predsednik. 

(3) Porevizijsko poročilo vsebuje: 
1. navedbo revizije, na katero se nanaša; 
2. kratek opis nepravilnosti ali nesmotrnosti v poslovanju zaradi katerih je moral upo- 

rabnik javnih sredstev poročati računskemu sodišču o popravljalnih ukrepih; 
3. ovrednotenje nepravilnosti oziroma nesmotrnosti iz prejšnje točke; 
4. povzetek popravljalnih ukrepov, ki so izkazani v odzivnem poročilu; 
5. mnenje ali so popravljalni ukrepi, ki so izkazani v odzivnem poročilu, zadovoljivi; 
6. sklep ali je podana kršitev oziroma huda kršitev obveznosti dobrega poslovanja. 

(4) Porevizijsko poročilo se vroči v vednost uporabniku javnih sredstev, na katerega se na- 
naša. 

39. člen 

(poziv za ukrepanje) 

(1) Če uporabnik javnih sredstev krši obveznost dobrega poslovanja, lahko predsednik iz- 
da poziv za ukrepanje. Izda ga organu, za katerega oceni, da lahko v mejah svojih pristoj- 
nosti ukrepa zoper uporabnika javnih sredstev, ki krši obveznost dobrega poslovanja. 

(2) Poziv za ukrepanje vsebuje: 
1. ime in naslov uporabnika javnih sredstev, ki krši obveznost dobrega poslovanja; 
2. imena in položaje odgovornih oseb; 
3. navedbo revizije, s katero so bile razkrite nepravilnosti ali nesmotrnosti v poslovanju 

zaradi katerih se šteje, daje podana kršitev obveznosti dobrega poslovanja; 
4. zahtevo, da mora organ, ki mu je izdan poziv, v 30 dneh po vročitvi poziva predloži- 

ti računskemu sodišču poročilo o ukrepanju ali obrazložitev opustitve ukrepov; 
5. opozorilo, da se odgovorna oseba kaznuje za prekršek, če organ ne predloži pravočas- 

no računskemu sodišču poročila o ukrepanju niti obrazložitve opustitve ukrepov (peti 
odstavek 38. člena ZRacS-1). 

(3) Pozivu za ukrepanje se priloži revizijsko, odzivno in porevizijsko poročilo oziroma 
poročilo o reviziji odzivnega poročila. 

(4) Poziv za ukrepanje se vroči v vednost uporabniku javnih sredstev, ki krši obveznost 
dobrega poslovanja. 

40. člen 

(obvestilo državnemu zboru) 

(1) Če uporabnik javnih sredstev hudo krši obveznost dobrega poslovanja, predsednik o 
tem obvesti državni zbor. 
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(2) Obvestilo državnemu zboru vsebuje: 
1. ime in naslov uporabnika javnih sredstev, ki hudo krši obveznost dobrega poslovanja; 
2. imena in položaje odgovornih oseb; 
3. navedbo revizije, s katero so bile razkrite nepravilnosti ali nesmotrnosti v poslovanju 

zaradi katerih se šteje, daje podana huda kršitev obveznosti dobrega poslovanja. 

(3) Obvestilu državnemu zboru se priloži odzivno in porevizijsko poročilo oziroma po- 
ročilo o reviziji odzivnega poročila. 

(4) Obvestilo državnemu zboru se vroči v vednost uporabniku javnih sredstev, ki hudo 
krši obveznost dobrega poslovanja. 

41. člen 

(poziv za razrešitev odgovorne osebe) 

(1) Če je pri uporabniku javnih sredstev podana huda kršitev obveznosti dobrega poslo- 
vanja ali kršitev določbe osmega in devetega odstavka 27. člena ZRacS-1, predsednik 
izda poziv za razrešitev odgovorne osebe uporabnika javnih sredstev. Izda ga organu, za 
katerega oceni, da lahko izvede ali začne postopek razrešitve. 

(2) V primeru, ko je razlog za izdajo poziva za razrešitev odgovorne osebe huda kršitev 
obveznosti dobrega poslovanja, poziv za razrešitev odgovorne osebe vsebuje: 
1. ime in naslov uporabnika javnih sredstev, ki hudo krši obveznost dobrega poslovanja; 
2. imena in položaje odgovornih oseb, ki naj bi bile razrešene; 
3. navedbo revizije, s katero so bile razkrite nepravilnosti ali nesmotrnosti v poslovanju 

zaradi katerih se šteje, daje podana huda kršitev obveznosti dobrega poslovanja; 
4. zahtevo, da mora organ, ki mu je izdan poziv, odločiti o pozivu in svojo odločitev pis- 

no sporočiti računskemu sodišču v 15 dneh po vročitvi poziva; 
5. opozorilo, da se odgovorna oseba kaznuje za prekršek, če organ ne odloči pravočasno 

o pozivu ali če ne sporoči pravočasno računskemu sodišču, kako je odločil (šesti od- 
stavek 38. člena ZRacS-1). 

(3) Pozivu iz prejšnjega odstavka se priloži revizijsko, odzivno in porevizijsko poročilo 
oziroma poročilo o reviziji odzivnega poročila. 

(4) V primeru, ko je razlog za izdajo poziva za razrešitev odgovorne osebe kršitev določ- 
be osmega in devetega odstavka 27. člena ZRacS-1, poziv za razrešitev odgovorne osebe 
vsebuje: 
1. ime in naslov uporabnika javnih sredstev, pri katerem je podana kršitev določbe os- 

mega oziroma devetega odstavka 27. člena ZRacS-1; 
2. imena in položaje odgovornih oseb, ki naj bi bile razrešene; 
3. navedbo revizije, med katero je bila kršena določba osmega oziroma devetega od- 

stavka 27. člena ZRacS-1; 
4. zahtevo, da mora organ, ki mu je izdan poziv, odločiti o pozivu in svojo odločitev pis- 

no sporočiti računskemu sodišču v 15 dneh po vročitvi poziva; 
5. opozorilo, da se odgovorna oseba kaznuje za prekršek, če organ ne odloči pravočasno 

o pozivu ali če ne sporoči pravočasno računskemu sodišču, kako je odločil (šesti od- 
stavek 38. člena ZRacS-1). 
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(5) Poziv za razrešitev odgovorne osebe se vroči v vednost osebi, ki naj bi bila razrešena. 

42. člen 

(sporočilo za javnost) 

(1) Če je pri uporabniku javnih sredstev podana huda kršitev obveznosti dobrega poslo- 
vanja ali kršitev določbe osmega in devetega odstavka 27. člena ZRacS-1, izda predsed- 
nik sporočilo za javnost. 

(2) Sporočilo za javnost vsebuje: 
1. ime in naslov uporabnika javnih sredstev, ki hudo krši obveznost dobrega poslovanja; 
2. imena in položaje odgovornih oseb; 
3. navedbo revizije, s katero so bile razkrite nepravilnosti ali nesmotrnosti v poslovanju 

zaradi katerih se šteje, daje podana huda kršitev obveznosti dobrega poslovanja; 
4. kratek opis nepravilnosti ali nesmotrnosti v poslovanju zaradi katerih se šteje, da je 

podana huda kršitev obveznosti dobrega poslovanja; 
5. opis ravnanja uporabnika javnih sredstev po končani reviziji; 
6. ukrepanje računskega sodišča in organov, ki jim je računsko sodišče izdalo poziv za 

ukrepanje ali poziv za razrešitev odgovorne osebe. 

(3) Sporočilo za javnost se objavi v medijih, kijih določi predsednik. 

43. člen 

(predlog za razrešitev nadzornega odbora lokalne skupnosti) 

(1) Predlog za razrešitev nadzornega odbora lokalne skupnosti izda predsednik. Izda ga 
svetu lokalne skupnosti. 

(2) Predsedniku predloži predlog za razrešitev nadzornega odbora lokalne skupnosti vr- 
hovni državni revizor za področje revidiranja lokalne samouprave (v nadaljevanju vrho- 
vni državni revizor za lokalno samoupravo) ali pristojni namestnik predsednika, če me- 
nita, da opravljena revizija razkriva, da nadzorni odbor lokalne skupnosti ne opravlja 
svojih nalog ali jih ne opravlja ustrezno. 

(3) Predlog za razrešitev nadzornega odbora lokalne skupnosti vsebuje: 
1. ime lokalne skupnosti; 
2. navedbo revizije, ki razkriva, da nadzorni odbor lokalne skupnosti ne opravlja svojih 

nalog ali jih ne opravlja ustrezno; 
3. navedbo nalog, ki jih nadzorni odbor lokalne skupnosti ne opravlja ali jih ne oprav- 

lja ustrezno. 

(4) Če mu je predložil predlog za razrešitev nadzornega odbora lokalne skupnosti vrhovni 
državni" revizor za lokalno samoupravo, predsednik zahteva od pristojnega namestnika 
predsednika, da mu v roku 8 dni poda svoje mnenje o predlogu. 

poročevalec, št. 76 120 21. september 2001 



(5) Če mu je predložil predlog za razrešitev nadzornega odbora lokalne skupnosti pristoj- 
ni namestnik predsednika, predsednik zahteva od vrhovnega državnega revizorja za lo- 
kalno samoupravo, da mu v roku 8 dni poda svoje mnenje o predlogu. 

(6) V roku 15 dni po prejemu predloga za razrešitev nadzornega odbora lokalne skupno- 
sti predsednik odloči, ali bo predlog izdal. Svojo odločitev pisno sporoči pristojnemu na- 
mestniku predsednika in vrhovnemu državnemu revizorju za lokalno samoupravo. 

(7) Predlog za razrešitev nadzornega odbora lokalne skupnosti se vroči v vednost pred- 
sedniku nadzornega odbora. 

SVETOVANJE UPORABNIKOM JAVNIH SREDSTEV 

44. člen 

(skrb za neodvisnost) 

Pri svetovanju uporabnikom javnih sredstev računsko sodišče pazi na svojo revizijsko 
neodvisnost. 

45. člen 

(mnenje o javnofinančnem vprašanju) 

(1) Kadar se mnenje o javnofinančnem vprašanju lahko opre na že opravljene revizije, 
lahko poda mnenje član računskega sodišča ali vrhovni državni revizor. 

(2) Če gre za mnenje o javnofinančnem vprašanju, ki presega izkušnje računskega sodi- 
šča, pridobljene z že opravljenimi revizijami, poda mnenje senat. 

(3) Mnenje o javnofinančnem vprašanju, ki ga poda senat, se obvezno upošteva pri iz- 
vajanju revizij. 

46. člen 

(mnenje člana računskega sodišča ali vrhovnega državnega revizorja) 

Član računskega sodišča in vrhovni državni revizor lahko svetuje uporabniku javnih 
sredstev tudi tako, da poda svoje osebno strokovno mnenje o določenem javnofinanč- 
nem vprašanju s pojasnilom, da se računsko sodišče o vprašanju še ni opredelilo in da 
njegovo mnenje ne zavezuje računskega sodišča. 
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47. člen 

(način svetovanja) 

(1) Svetovanja se ne sme izraziti kot komentiranje ali ocenjevanje izdanih revizijskih 
poročil. 

(2) Prejšnji odstavek ne posega v pravico do izražanja mnenja v strokovnem, znanstve- 
nem, raziskovalnem ali pedagoškem delu. 

JAVNOST DELA RAČUNSKEGA SODIŠČA 

48. člen 

(zagotavljanje javnosti dela računskega sodišča) 

(1) Računsko sodišče zagotavlja javnost svojega dela: 
1. s poročilom o delu, ki ga predloži Državnemu zboru; 
2. s tiskovnimi konferencami in drugimi načini obveščanja medijev; 
3. z objavljanjem revizijskih poročil v elektronskih publikacijah; 
4. z rednimi objavami o poteku dela v elektronskih publikacijah; 
5. z izdajanjem sporočil za javnost; 
6. z objavljanjem pomembnejših mnenj o vprašanjih iz svoje pristojnosti. 

(2) Informacije o poteku revizijskih in porevizijskih postopkov lahko dajejo člani račun- 
skega sodišča in osebe, pooblaščene za stike z javnostjo. 

(3) O reviziji, ki je v postopku izvajanja, se lahko javno navaja, v kateri fazi izvajanja je 
in kdaj bo predvidoma končana. 

49. člen 

(varovanje zaupnosti) 

(1) Program dela za izvrševanje revizijske pristojnosti računskega sodišča, osebne po- 
datke, pridobljene s predrevizijskimi poizvedbami, osnutke in predloge revizijskih po- 
ročil morajo zaposleni na računskem sodišču varovati kot zaupne. 

(2) Program dela za izvrševanje revizijske pristojnosti računskega sodišča mora biti va- 
rovan kot zaupen do izteka koledarskega leta, na katero se nanaša. 

(3) Za zaposlene na računskem sodišču obveznost iz prvega odstavka tega člena ne pre- 
neha po prenehanju zaposlitve na računskem sodišču. 

(4) Od osebnih podatkov se v revizijskih poročilih navaja samo imena in priimke ter 
položaje odgovornih oseb revidiranca. 
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KONČNA DOLOČBA 

50. člen 

(uveljavitev) 

Ta poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije potem, ko da nanj soglasje 
Državni zbor Republike Slovenije. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem li- 
stu Republike Slovenije. 

Št. 3101-4/01-4 

Ljubljana, dne 14. septembra 2001. 
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naročilnica 

Ime in priimek: 

Naslov: 

Telefon:. 

Podjetje: 

Davčna številka:. 

naročam  

Datum:   

Poštna številka: 

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) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(llr.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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