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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 :
davčna številka :
račun
:

5022924
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

DODATNA

SKLEPA

10. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije
DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o igrah na srečo - EPA 293 - III
Državni zbor Republike Slovenije je na 10. izredni seji, dne
16.10.2001 ob obravnavi predloga zakona o spremembah In
dopolnitvah zakona o igrah na srečo (ZIS-A) - hitri postopek,
na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednja

koncesionarjem, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnicah
med odhodke, ki se štejejo kot odhodki, ki so neposreden
pogoj za opravljanje dejavnosti ali posledica opravljanja te
dejavnosti, šteli tudi stroški storitev, pogostitev in obdarovanja
igralniških gostov; in sicer do največ 7,5% prihodka od
prirejanja posebnih iger na srečo.

DODATNA SKLEPA

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da ministrstvo, pristojno za turizem, redifinira kriterije
za določitev zaokroženih turistični območij in na podlagi
spremenjenih kriterijev ponovno določi zaokrožena turistična
območja in lokalne skupnosti, ki so vanje vključena.

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije da pri spremembah Zakona o davku od dobička
pravnih oseb v zakon vključi tudi določbo, s katero bi se

26. oktober2001
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Predlog zakona o

IZVRŠEVANJU

REPUBLIKE

IN

2003

PRORAČUNA

SLOVENIJE

ZA

LETO

2002

(ZIPRS0203)

- hitri postopek - EPA 337 - III

neposredni pogoj za uveljavitev in za izvrševanje državnih
proračunov.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-1611-0217
Številka: 400-20/2001-2
Ljubljana, 18.10.2001

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 in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 46. seji dne 18.10.2001 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2002 IN 2003,

- mag. Anton Rop, minister za finance,
- mag. Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Igor Kušar, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Goran Bizjak, državni podsekretar v Ministrstvu za finance
in
- Petra Zemljič, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. in 219. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem
postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 obravnava
po hitrem postopku, ker gre za izredne potrebe države. Predlog
zakona je treba obravnavati hkrati s predlogoma državnega
proračuna za leto 2002 in za leto 2003 ter ga sprejeti takoj po
sprejetju proračunov. Uveljavitev tega zakona je namreč

26. oktober2001

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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zaključnega računa državnega in občinskih proračunov ter
metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS,
št. 12/01), ki ureja metodologijo poročanja o doseženih ciljih in
rezultatih.

I. UVOD
1.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Zakon je nastajal tudi pod vplivom priporočil Računskega sodišča
Republike Slovenije iz revizijskih poročil o izvrševanju proračuna,
pozitivnih izkušenj vlade pri izvrševanju proračuna v preteklih
letih ter napotil državnega zbora. Zato je v zakonu opaziti
zmanjšanje izjem od določenih temeljnih pravil finančnega
poslovanja države (npr. omejevanje, prerazporejanja pravic
porabe, ukinitev podaljšanega proračunskega leta).

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00 in 79/01:
v nadaljnjem besedilu: ZJF) postavlja temelje sistema upravljanja
z javnofinančnimi in ožjimi proračunskimi izdatki, saj ureja sestavo,
pripravo in izvrševanje proračuna Republike Slovenije, upravljanje
s premoženjem države, zadolževanje države, poroštva,
računovodstvo in proračunski nadzor. Vendar že ZJF predvideva,
da bo hkrati s proračunom uveljavljen tudi letni zakon, ki bo, glede
na posebnosti načrtovanja in strukture proračuna določenega
leta, urejal iz tega izhajajoče posebnosti izvrševanja proračuna
posameznega leta. Tako ZJF v 5. členu predvideva, da bo takšen
zakon urejal obseg zadolževanja države, poroštev države in
obseg zadolžitve javnega sektorja na ravni države v
posameznem letu ter druge elemente, ki jih določa ZJF. Ta zakon
lahko uredi tudi druga posebna pooblastila vladi in ministrstvu,
pristojnemu za finance, pri izvrševanju proračuna za posamezno
leto.

Ključna novost zakona je ta, da je pripravljen za dve prihodnji leti,
saj sta tudi predloga državnih proračunov pripravljena in
predložena za dve prihodnji leti. Zato je predlog zakona pripravljen
tako, da bodo zakonske določbe načeloma veljale za dve prihodnji
leti, rešitve, ki urejajo vsebine, ki zadevajo točno določeno leto,
pa so prikazane v ločenih odstavkih. Če se bi izkazalo za potrebno
bo v septembru prihodnjega leta, ko bo vlada predložila spremembe
proračuna za leto 2003, pripravila tudi ustrezne korekcije v obliki
sprememb in dopolnitev tega zakona. Pričakovanje, da bosta
sprejeta in uveljavljena oba proračuna je na oblikovanje tega
zakona vplivalo tudi tako, da so v zakon vključene določene
rešitve, ki omogočajo bolj fleksibilno izvrševanje proračuna. Tako
se bodo lahko neporabljene pravice porabe slovenske soudeležbe
pri izvajanju programov predpristopne pomoči Evropske unije na
koncu leta 2002, prenesle v proračun za leto 2003. Prav tako pa
so v večjem obsegu dovoljene predobremenitve proračuna za
leto 2003 oziroma 2004. Črtana je tudi določba, ki je omogočala
vladi, da vključuje v proračun tekočega leta tudi prihodke od
trošarin in od davka na dodano vrednost iz januarja prihodnjega
leta. S tem je ukinjeno t.i. zamaknjeno proračunsko leto.

Ker je Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) že
pripravila in posredovala predloga proračunov Republike Slovenije
za leto 2002 in 2003' Državnemu zboru Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: državni zbor), je potrebno posredovati
državnemu zboru tudi predlog zakona, ki bo uredil izvrševanje
proračunov za ti dve leti. Izhajajoč iz pravne narave državnega
proračuna v našem pravnem sistemu je namreč uveljavitev
letnega zakona o izvrševanju državnega proračuna nujen in
neposredni pogoj za uveljavitev proračuna in s tem za njegovo
izvrševanje.
Predlagatelj je pri pripravi zakona izhajal iz okvirov, ki jih postavlja
ZJF in prvenstveno v zakonu uredil vprašanja, na katera napotuje
le-ta. Prav tako so v zakonu urejena vprašanja za katera zakon
o financiranju občin in zakon o javnih naročilih določata, da jih je
potrebno urediti v letnem zakonu, ki se sprejema ob proračunu.
Poleg tega zakon vključuje nekatere druge rešitve, ki so povezane
z izvrševanjem proračuna letošnjega leta ali razvoja sistema
upravljanja z javnofinančnimi izdatki in premoženjem države.

Predlog zakona temelji na številnih rešitvah iz zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001, ki so se
v letošnjem letu izkazale za ustrezne (npr. režim prerazporejanja
pravic porabe). Tudi to vnaša v sistem financiranja neposrednih
uporabnikov državnega proračuna določeno stabilnost in
predvidljivost. Nadgraditev teh določb je podana predvsem glede
na nove okoliščine, ki so že nastale ali bodo po predvidevanjih
nastale v prihodnjih dveh letih in se nanašajo na: način zagotavljanja
sredstev v proračunu, privatizacijo državnega finančnega
premoženja, spremembe plačilnega prometa v državi,
vzpostavljanje sistema enotnega zakladniškega računa države
in računa občin ter druge predvidene spremembe zakonodaje, ki
bodo zahtevale izdatke proračuna ali pa bodo zahtevale
spremembe v finančnem poslovanju države, občin in posrednih
uporabnikov njihovih proračunov.

Na oblikovanje zakonskih rešitev je vplivalo tudi dejstvo, da
državna poračuna za leto 2002 in 2003 temeljita na programskem
načrtovanju proračuna, tako kot to velja za letošnji proračun.
Programsko načrtovanje države zagotavlja usmerjenost k
rezultatom, kar je podlaga za doseganje večje uspešnosti in
učinkovitosti izvajanja nalog državnih organov in širše javne
uprave, programski pristop načrtovanja proračuna pa preusmerja
nadzor nad viri sredstev (inputi) k nadzoru nad doseženimi
rezultati. Za dosego le-tega je vzpostavljeno poročanje o doseženih
ciljih in rezultatih ter spremljanje in ocenjevanje izvajanja
uspešnosti delovanja vseh proračunskih uporabnikov.
Programsko načrtovanje in poročanje je podrobneje urejeno z
naslednjimi predpisi: (i) uredbo o podlagah in postopkih za pripravo
predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 56/00 in 56/
01), ki ureja tako postopke, dokumente in metodologije za pripravo
državnega proračuna in njegovih obrazložitev, (ii) odredbo o
funkcionalno-programski klasifikaciji izdatkov državnega
proračuna (Uradni list RS, št. 43/00) ter (iii) navodilom o pripravi

2.

CILJI IN NAČELA ZAKONA TER POGLAVITNE
REŠITVE

Vlada bo preko rešitev v zakonu, ki bo urejal financiranje države
v letu 2002 in 2003, zasledovala uresničitev makroekonomskih
in javnofinančnih ciljev, ki so opredeljeni že v proračunskem
memorandumu za leta 2002-2005. Prav tako je cilj tega zakona,
da se v čim večji meri uresničujejo cilji in temeljna proračunska
načela, ki jih v 2. členu predpisuje ZJF.

' Objavljena sta v Poročevalcih Državnega zbora Republike Slovenije
št. 81/2001.
poročevalec, št. 86
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100% obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračunski
postavki proračuna za leto 2003. Podobno velja po
sprejemu predloga proračuna za leto 2004, saj lahko v
letu 2003 sklene pogodbo do višin 80% pravic porabe,
zagotovljenih na proračunski postavki proračuna za leto
2004. Zgoraj navedeno izhaja iz novih okoliščinah, ki
pomembno vplivajo na režim prevzemanja obveznosti
za prihodnja leta, kot ga predpisuje ta zakon. Te nove
okoliščine so, dejstvo, da sta pripravljena predloga
državnega proračuna za dve prihodnji leti, ki bosta
verjetno tudi sprejeta ter kvalitetno pripravljen načrt
razvojnih programov za leta 2002 do 2005, ki je del
proračuna;
upoštevaje povedano pod prejšnjo točko je predpisano,
da lahko neposredni uporabnik v letu 2002 za odhodke
za investicije in investicijske transfere razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov za leta 2002 do 2005, če so
za ta namen že načrtovane pravice porabe na ustrezni
proračunski, postavki proračuna za leto 2002;
načrt razvojnih programov za leta 2002 do 2005 je del
proračuna, zato mora ta zakon opredeljevati tudi pravila
njegovega spreminjanja. Neposredni uporabnik lahko
samostojno spreminja projekt oziroma investicijo v načrtu
razvojnih programov največ do 15% obsega zagotovljenih
pravic porabe za posamezni projekt, ki so določeni s
šifro projekta v načrtu razvojnih programov. V primeru,
da spremembe po posameznih projektih predstavljajo več
kot 15% obsega zagotovljenih sredstev za projekt, odloča
o spremembi načrta razvojnih programov vlada.

Poleg tega je cilj zakona je vzpostaviti takšne postopke in
inštrumente, ki bi omogočali namensko, gospodarno in učinkovito
izvrševanje proračuna ter s tem porabo proračunskih sredstev
in v končni posledici tudi uspešnejše delovanje države. Tako so
cilji tega zakona podobni kot so bili cilji zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2001 in so naslednji:
1. okrepitev programskega pristopa pri pripravi, sprejemanju in
izvrševanju proračuna. Ta zakon želi doseči, da programska
struktura zaživi tudi v postopkih izvrševanja proračuna tudi
kot kriterij pri prerazporejanju pravic porabe. Vsak
podprogram, glavni program in področje proračunske porabe
namreč predstavljajo vsebinsko zaokroženo celoto, v okviru
katere je utemeljeno prerazporejati pravice porabe.
Prerazporejanje med temi enotami že predstavlja poseg v
strukturo proračuna, kot ga je sprejel državni zbor, zato so
pooblastila vladi pri prerazporejanju pravic porabe omejena;
2. izboljšanje koordinacije dela med neposrednimi uporabniki in
sicer na dveh ravneh:
zakon želi izboljšati finančno in vsebinsko koordinacijo
dela znotraj skupine proračunskih uporabnikov. Zato daje
zakon pri prerazporejanju pravic porabe predpisanemu
koordinatorju te skupine (npr. ministrstvo in organi v njegovi
sestavi, vladne službe, upravne enote) pravico odločati
o prerazporeditvah znotraj skupine uporabnikov. Ta je
namreč odgovoren za pripravo in posredovanje finančnih
načrtov ter njihovo usklajevanje na vladi, zato mora tudi v
fazi izvrševanja proračuna skrbeti, da lahko uporabniki
nemoteno finančno poslujejo;
zakon ponovno poskuša vzpostaviti vlogo koordinatorjev
področij proračunske porabe in glavnih programov, da bi
kasneje lahko uspešno izvajali svojo vlogo tudi pri pripravi
programov, ki zahtevajo sodelovanje in koordinacijo
različnih ministrstev ali drugih uporabnikov;
3. izboljšati kakovost proračunskega načrtovanja in
programiranja ter doseči doslednost pri izvrševanju sprejetega
proračuna. Pomemben mehanizem za dosego tega cilj je
omejevanje prerazporejanja pravic porabe v proračunu. Zakon
v skladu s priporočili Računskega sodišča Republike
Slovenije, ki izhajajo iz revizijskih poročil o izvrševanju
proračuna, postavlja omejitve obsega prerazporeditev pravic
porabe med različnimi področji proračunske porabe, glavnimi
programi in podprogrami. Omejitve pri prerazporejanju so
bistveno strožje kot v preteklem letu;
4. racionalizacija in bolj učinkovito poslovanje države. V ta namen
so v zakon vključene rešitve, ki neposredne uporabnike
stimulirajo k bolj gospodarnemu obnašanju, predvsem v smislu
znižanja stroškov njihovega delovanja.Te rešitve so naslednje:
zneski za oddajo javnih naročil so isti kot v letu 2001.
Tako se kot najvišje vrednosti, do katerih se javno naročilo
lahko oddaja po pravilih za oddajo naročil malih vrednosti
določajo 8,000.000 tolarjev - za oddajo naročila za blago
in storitve in 15,000.000 tolarjev - za oddajo naročila za
gradnje;
v zvezi z oddajo javnega naročila ta zakon zaradi večje
jasnosti pri tolmačenju zakona o javnih naročilih določa,
da v primeru oddaje javnega naročila po omejenem
postopku na podlagi 19. člena ZJN-1, za začetek in
izvedbo prve faze omejenega postopka ni potrebno, da
bi imel naročnik zagotovljena sredstva za celotno
obdobje, na katero se prva faza tega postopka nanaša;
novost je tudi, da lahko neposredni uporabnik v letu 2002
za odhodke za investicije in investicijske transfere, ki so
vključeni v načrt razvojih programov, sklene pogodbe in
s tem predobremeni proračune do 100% obsega pravic
porabe, zagotovljenih na proračunski postavki proračuna
za leto 2002 in do 80% obsega pravic porabe,
zagotovljenih na proračunski postavki proračuna za leto
2003. Pri tem lahko uporabniki po sprejemu sprememb
proračuna za leto 2003 z aneksom dopolni pogodbo do
26. oktober2001

Da bi lahko nemoteno potekali predvideni postopki prodaje
državnega finančnega premoženja ta zakon, do sprejema
ustreznih sprememb zakona o javnih financah, opredeljuje
temeljna pravila postopkov in osnovne metode prodaje državnega
stvarnega in finančnega premoženja. Na tak način se zagotavlja
transparentnost postopkov prodaje, kar je osnova za
uresničevanje privatizacije državnega premoženja in njenih ciljev
(poglavje 4.3. Prodaja stvarnega in finančnega premoženja
države).
Zaradi prenosa plačilnega prometa na banke je treba za potrebe
širšega sektorja države vzpostaviti inštitucijo (Upravo za javne
prihodke), ki bo zagotavljala informacije o prihodkih in odhodkih
države, občin ter posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov torej pravnih oseb sektorja države. Ta se bo na podlagi
zakona o plačilnem prometu preoblikovala iz Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet. Postopno preoblikovanje Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet in vzpostavitev enotnega
zakladniškega računa za državo in za občine pri Banki Slovenije
sta cilja te vlade, ki ju je treba doseči čimprej, saj bosta prispevala
k znižanju javnofinančnih odhodkov. S tem zakonom v prehodnih
določbah vzpostavljamo prehodno obdobje do vzpostavitve
opisanega stanja, ki ga bo vzpostavil predlog zakona o plačilnem
prometu, ki je v drugem branju v državnem zboru oziroma ga
ureja že ZJF z zadnjimi spremembami. Hkrati s tem je potrebno
reševati druge kadrovska in premoženjska vprašanja, ki nastajajo
pri tem procesu.

3.

FINANČNE POSLEDICE ZAKONA

Predlog zakona ima finančne posledice, ki so skladne s
proračunoma Republike Slovenije za leti 2002 in 2003. Z njegovo
uveljavitvijo se bo omogočilo izvrševanje proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 in proračuna za leto 2003, torej financiranje
države v prihodnjih dveh letih.
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RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA PO HITREM
POSTOPKU

3. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA

Ta zakon je potrebno obravnavati hkrati s predlogoma državnega
proračuna za leto 2002 in za leto 2003 ter ga sprejeti takoj po
sprejetju proračunov. Uveljavitev tega zakona je namreč
neposredni pogoj za uveljavitev in za izvrševanje državnih
proračunov. Zato je potrebno ta zakon obravnavati v državnem
zboru v skladu s 201. oziroma 219. členom Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije. Slednji določa, da se za obravnavo in
sprejem tega zakona uporabljajo določbe o obravnavi zakona po
hitrem postopku.

3.1. Splošno

4.

4. člen
(Izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na nivoju proračunske postavke-konto.
3.2. Namenski prejemki in izdatki proračuna
5. člen
(Namenski prihodki in odhodki proračuna)

II. BESEDILO ČLENOV

Namenski prihodki proračuna za leto 2002 in 2003 so poleg
prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/
01: v nadaljnjem besedilu: ZJF), tudi naslednji prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, ki se uporabijo za odhodke bilanci
prihodkov in odhodkov ali za izdatke v računu financiranja:
1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93), ki se po kriterijih vlade
uporabijo za namene, določene v navedem zakonu;
2. prihodki posebnega prispevka iz 6. člena zakona o popotresni
obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list
RS, št. 45/98, 67/98, 110/99 in 59/01), ki se po programih
vlade uporabijo za namene, določene v navedem zakonu;
3. prihodki po zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine
za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe
premoženja (Uradni list RS, št. 49/98), ki se uporabijo za
namene, določene v navedenem zakonu;
4. prihodki iz naslova takse za odpadna motorna olja po posebni
uredbi, ki se do višine pravic porabe, zagotovljenih v finančnem
načrtu ministrstva, pristojnega za okolje, v sprejetem
proračunu uporabijo za namene, določene v tej uredbi;
5. prihodki, ki jih lastniki oziroma uporabniki kmetijskih zemljišč
po 95. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
59/96) vplačujejo v državni proračun, ki se do višine pravic
porabe, zagotovljenih v finančnem načrtu ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo, v sprejetem proračunu uporabijo
za namene, določene v navedenem zakonu;
5. prihodki sklada za telekomunikacije po 116. členu zakonu o
telekomunikacijah (Uradni list RS, št.30/01), ki se do višine
pravic porabe, zagotovljenih v finančnem načrtu ministrstva,
pristojnega za informatiko, v sprejetem proračunu uporabijo
za namene, določene v navedenem zakonu;
6. prihodki sklada za rudarstvo po 38. členu po zakonu o
rudarstvu (Uradni list RS, št.56/99), ki se do višine pravic
porabe, zagotovljenih v finančnem načrtu ministrstva,
pristojnega za okolje, v sprejetem proračunu uporabijo za
namene, določene v navedenem zakonu;
7. prihodki od pristojbin za registracijo motornih koles po zakonu
o varnosti cestnega prometa, ki se do višine pravic porabe,
zagotovljenih na proračunski postavki 2146-Nakup
helikopterja v finančnem načrtu ministrstva, pristojnega za
notranje zadeve, v sprejetem proračunu uporabijo za nakup
helikopterja.
8. prihodki sklada za avdiovizualne medije po 110. členu po
zakonu o medijih (Uradni list RS, št.35/01), ki se do višine

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Vsebina zakona)
(1) S tem zakonom se za proračuna Republike Slovenije za leto
2002 in 2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo struktura
posebnega dela proračuna, postopki izvrševanja proračuna,
posebnosti upravljanja s premoženjem države, obseg
zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na ravni
države in posebnosti finančnega poslovanja občin.
(2) Določbe tega zakona se uporabljajo v letu 2002 in 2003,
razen če ni v posameznem členu drugače zapisano.
2. člen
(Pomen uporabljenih pojmov)
S tem zakonom opredeljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. pravica porabe je pravica neposrednega uporabnika, da
prevzema in plačuje obveznosti v breme sredstev na določeni
proračunski postavki-konto in
2. koordinator področja proračunske porabe oziroma glavnega
programa je neposredni uporabnik državnega proračuna (v
nadaljnjem besedilu: neposredni uporabnik), ki je pristojen za
programiranje, spremljanje izvrševanja proračuna in
poročanje o izvrševanju proračuna po področjih proračunske
porabe in glavnih programih. Koordinatorja področja
proračunske porabe oziroma glavnega programa določi Vlada
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

2. STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
3. člen
(Spremembe institucionalne strukture proračuna)
Nov državni organ, ki se ustanovi po sprejemu proračuna, se
lahko vključi v proračun kot neposredni uporabnik šele s
proračunom naslednjega leta.

poročevalec, št. 86
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izvajanje programa podpore gospodarskim družbam in
samostojnim podjetnikom skladno s 2. in 3. členom zakona o
podpori gospodarskim družbam pri razvoju novih tehnologij
in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih enot v obdobju
od leta 2000 do 2003 (Uradni list RS, št. 99/99) do višine
1.000,000.000 tolarjev;
povečanje namenskega premoženja in izvajanje programa
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega
gospodarstva do višine 500.000,000.000 tolarjev in
razvoj turizma do višine 500,000.000 tolarjev;
2. kupnina od kapitalskih naložb države v podjetjih
elektrogospodarstva se do višine 21.000,000.000 tolarjev v
skladu s prvim odstavkom 122. člena energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 79/99) uporabi za namene, določne v
navedenem zakonu.

pravic porabe, zagotovljenih na proračunski postavki 2489 Izvajanje zakona o medijih v finančnem načrtu ministrstva,
pristojnega za kulturo, v sprejetem proračunu uporabijo za
namene, določene v navedenem zakonu in
9. prihodki vodnega sklada po posebnem zakonu in sicer:
- v letu 2002: vodna povračila do višine 500,000.000 tolarjev
in plačila za pridobitev vodne pravice do višine 300,000.000
tolarjev, ki se uporabijo za namene, določene v navedem
zakonu in
v letu 2003: vodna povračila do višine 890,000.000 tolarjev
in plačila za pridobitev vodne pravice do višine 535,000.000
tolarjev, ki se uporabijo za namene, določene v navedem
zakonu.
6. člen
(Namenski prejemki in izdatki proračuna)

(4) Namenski prejemki v računu finančnih terjatev in naložb za
leto 2002 in 2003 so v skladu s drugim odstavkom 74. člena ZJF
anuitete vrnjenih posojil, danih na podlagi zakona o uporabi
sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij, ki bodo v skladu s 7. in 7.a
členom navedenega zakona v letu 2002 in 2003 nakazane na
posebni račun pri ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo. Ti
prejemki se do višine pravic porabe, načrtovanih v sprejetem
proračunu na ustrezni proračunski postavki uporabijo za dajanje
posojil v letu 2002 in 2003.

(1) Namenski prejemki v računu finančnih terjatev in naložb za
leto 2002 in 2003 so v skladu s drugim odstavkom 74. člena ZJF
kupnine od prodaje kapitalskih naložb, ki se v proračun vplačajo
na podlagi zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
(Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99, 22/00 in 67/01) in se
uporabijo za namene, določene v navedenem zakonu.
(2) Namenski prejemki v računu finančnih terjatev in naložb za
leto 2002 so v skladu s drugim odstavkom 74. člena ZJF naslednji
prejemki, ki se uporabijo za izdatke v računu finančnih terjatev in
naložb:
1. kupnina od kapitalskih naložb v Talumu, d.d., ki se največ do
višine 13.000,000.000 tolarjev in v naslednjem vrstnem redu
uporabi za:
povečanje namenskega premoženja Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javni sklad, do višine
2.500,000.000 tolarjev;
povečanje kapitalskih naložb v podjetjih, ki so izvajalci
dejavnosti proizvodnje električne energije oziroma holdinga
teh podjetij, do višine 6.000,000.000 tolarjev;
povečanje kapitalskih naložb iz investicijskega sklada za
jugovzhodne trge do višine 1.250,000.000 tolarjev;
izvajanje programa podpore gospodarskim družbam in
samostojnim podjetnikom skladno s 2. in 3. členom
zakona o podpori gospodarskim družbam pri razvoju
novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih
razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do 2003 (Uradni
list RS, št. 99/99) do višine 2.000,000.000 tolarjev;
povečanje namenskega premoženja in izvajanje
programa Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
malega gospodarstva do višine 500,000.000 tolarjev in
- razvoj turizma do višine 750,000.000 tolarjev;
2. kupnina od kapitalskih naložb v Industriji usnja Vrhnika, d.d.,
ki se do višine 740,000.000 tolarjev in v naslednjem vrstnem
redu uporabi za:
razvoj turizma do višine 240,000.000 tolarjev in
povečanje namenskega premoženja Javnega sklada
Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja do višine 500,000.000
tolarjev za izvajanje ukrepov kmetijske strukturne politike.

(5) Namenski prejemki v računu finančnih terjatev in naložb za
leto 2002 in 2003 so v skladu s drugim odstavkom 74. člena ZJF
naslednji prejemki, ki se uporabijo za izdatke v računu financiranja:
1. prejemki iz prejšnjega odstavka, ki presegajo obseg pravic
porabe, določen na proračunski postavki iz prejšnjega
odstavka ter prihodki od upravljanja s temi prostimi sredstvi
in
2. prejemki iz naslova državi predčasno odplačanih posojil, ki
niso zajeti v prejšnjem odstavku in dolžniških vrednostnih
papirjev.
7. člen
(Prenos neporabljenih pravic porabe med leti)
(1) Neporabljene pravice porabe slovenske soudeležbe pri
izvajanju programov predpristopne pomoči Evropske unije na
koncu leta 2002, ki so zagotovljene na posebnih proračunskih
postavkah, se lahko prenesejo iz proračuna za leto 2002 v
proračun za leto 2003 za iste namene. Za znesek prenesenih
pravice porabe se povečajo finančni načrti pristojnih neposrednih
uporabnikov ter skupni obseg izdatkov proračuna za leto 2003,
izdatki pa se financirajo iz denarnih sredstev na računih proračuna.
(2) Prerazporejanje pravic porabe s proračunskih postavk iz
prejšnjega odstavka ni dovoljeno.
(3) Na način in pod pogoji iz prvega odstavka tega člena se
neporabljene pravice porabe slovenske soudeležbe pri izvajanju
programov predpristopne pomoči Evropske unije na koncu leta
2003 prenesejo v proračun za leto 2004.
3.3. Prerazporejanje pravic porabe

(3) Namenski prejemki v računu finančnih terjatev in naložb za
leto 2003 so v skladu s drugim odstavkom 74. člena ZJF naslednji
prejemki, ki se uporabijo za izdatke v računu finančnih terjatev in
naložb:
1. kupnina od kapitalskih naložb države v Luki Koper, d.d., se
do višine 3.000,000.000 tolarjev v naslednjem vrstnem redu
uporabi za:
povečanje kapitalskih naložb iz investicijskega sklada za
jugovzhodne trge do višine 1.000,000.000 tolarjev;
26. oktober2001

8. člen
(Prerazporeditve pravic porabe o katerih odločajo
neposredni uporabniki)
(1) V okviru istega podprograma lahko neposredni uporabnik
samostojno izvaja prerazporeditve pravice porabe (v nadaljnjem
besedilu: prerazporeditev) med proračunskimi postavkami, pri
9
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prejemkov ali povečanih izdatkov poračuna, nastalih zaradi
bistveno spremenjenih gospodarskih gibanj iz 40. člena ZJF ali
naravnih ali drugih nesreč iz 48. člena ZJF. O prerazporeditvah
po tem odstavku odloča vlada in sproti obvešča Državni zbor
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor).

čemer prerazporeditve ne smejo presegati 20% obsega
proračunske postavke v sprejetem proračunu.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ne sme neposredni
uporabnik samostojno izvajati prerazporeditev s postavk za plače
v svojem finančnem načrtu.

11. člen
(Prerazporeditve o katerih odloča ministrstvo,
pristojno za finance)

9. člen
(Prerazporeditve pravic porabe o katerih odločajo
predlagatelji finančnih načrtov iz drugega odstavka
19. člena ZJF)

(1) Ministrstvo, pristojno za finance, lahko samostojno in brez
omejitev po 8., 9. in 10. členu tega zakona izvaja prerazporeditve
znotraj finančnega načrta ministrstva in organov v njegovi sestavi,
ki so potrebne za plačila obveznosti s področja porabe 22 Servisiranje javnega dolga.

Predlagatelj iz drugega odstavka 19. člena ZJF odloča o
prerazporeditvah pravic porabe med neposrednimi uporabniki iz
njegove pristojnosti in sicer med:
1. proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma, ki
ne presegajo 10 % obsega proračunske postavke v sprejetem
proračunu;
2. podprogrami znotraj glavnega programa, pri čemer
prerazporeditve ne smejo presegati 5 % obsega podprograma
v sprejetem proračunu; .
3. glavnimi programi znotraj področja proračunske porabe, pri
čemer prerazporeditve ne smejo presegati 2,5 % obsega
glavnega programa v sprejetem proračunu;
4. področji proračunske porabe, pri čemer prerazporeditve ne
smejo presegati 1,5 % obsega področja porabe v sprejetem
proračunu in
5. postavkami za plače neposrednih uporabnikov iz njegove
pristojnosti, pri čemer se prerazporeditve po tej točki vštevajo
v izračun omejitev po prejšnjih točkah tega člena.

(2) Ko nastanejo stroški, ker neposredni uporabnik v predpisanem
roku ni obvestil ministrstva, pristojnega za finance, o spremembi
likvidnostnega načrta, izvaja ministrstvo, pristojno za finance
prerazporeditve pravic porabe iz finančnega načrta pristojnega
neposrednega uporabnika na proračunsko postavko obresti
kratkoročnega zadolževanja pri ministrstvu, pristojnem za finance.
Prerazporeditev se izvrši v višini celotnih stroškov in sicer iz
proračunskih postavk izdatkov za blago in storitve pristojnega
neposrednega uporabnika ter v dogovoru z njim. Minister, pristojen
za finance izda navodilo, kjer podrobneje uredi izvajanje tega
odstavka.

3.4. Prevzemanje obveznosti in roki plačil v breme
proračuna

10. člen
(Prerazporeditve o katerih odloča vlada)

12. člen
(Pravice porabe za realizacijo nacionalnih programov
in zakonov, s katerimi je določen poseben način
financiranja posameznih javnih potreb)

(1) Vlada odloča o prerazporeditvah, ki presegajo omejitve iz
prejšnjega člena in sicer:
1. med podprogrami znotraj glavnega programa, pri čemer
prerazporeditve ne smejo presegati 20 % obsega
podprograma v sprejetem proračunu;
2. med glavnimi programi znotraj področja proračunske porabe,
pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 10 % obsega
glavnega programa v sprejetem proračunu;
3. med področji proračunske porabe, pri čemer prerazporeditve
ne smejo presegati 5 % obsega področja porabe v sprejetem
proračunu;
4. iz finančnega načrta Statističnega urada Republike Slovenije
v finančne načrte upravnih enot, ki so potrebne za zagotovitev
pravic porabe za izvedbo popisa prebivalstva v letu 2002;
5. s proračunske postavke 1094 - Ureditev bodoče zunanje
meje Evropske unije pri Servisu skupnih služb Vlade Republike
Slovenije;
6. na in s proračunske postavke 2340 - Odprava posledic suše
in plazenja tal 2000 - ZZSO 2000 pri ministrstvu, pristojnem
za okolje in
7. na in s proračunske postavke 2238 - Odprava posledic neurij
in poplav 98 - ZZSO 98 pri ministrstvu, pristojnem za okolje.

(1) Pravice porabe za realizacijo nacionalnih programov in
zakonov, s katerimi je opredeljen obseg sredstev za financiranje
posameznih izdatkov proračuna, se v letu 2002 in 2003
zagotavljajo v znesku, določenem s proračunom, ne glede na
znesek, ki je predviden z nacionalnim programom ali posebnim
zakonom.
(2) Do nove zakonske ureditve zagotavljanja namenskih sredstev
za graditev državnih cest določenih v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96
in 41/98) se namenska sredstva za realizacijo tega nacionalnega
programa v letu 2002 in 2003 zagotavljajo največ do višine
določene v proračunu.
13. člen
(Določbe vezane na zakon o javnih naročilih)
(1) Za oddajo javnih naročil v letu 2002 in 2003 se v skladu s 124.
členom zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00; v
nadaljnjem besedilu: ZJN-1), kot najvišje vrednosti, do katerih se
javno naročilo lahko oddaja po pravilih za oddajo naročil malih
vrednosti, določajo naslednje vrednosti:
1. 8,000.000 tolarjev - za oddajo naročila za blago in storitve in
2. 15,000.000 tolarjev - za oddajo naročila za gradnje..

(2) O prerazporeditvah po prejšnjem odstavku praviloma odloča
vlada šele po tem, ko so izčrpane možnosti iz 8. in 9. člena tega
zakona in sicer na podlagi usklajenega predloga ministrstva,
pristojnega za finance, in predlagatelja iz drugega odstavka 19.
člena ZJF ali samostojnega neposrednega uporabnika, ki ni zajet
v navedenem členu ZJF. O teh prerazporeditvah mora biti
obveščen tudi koordinator področja porabe oziroma glavnega
programa.

(2) Naročnik mora opraviti predhodno objavo po 67. členu ZJN-1,
če ocenjena vrednost naročila v letu 2002 in 2003 presega
165,000.000 tolarjev.

(3) Omejitve iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena ne
veljajo v primeru prerazporeditev, potrebnih zaradi zmanjšanih
poročevalec, št. 86
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(3) Naročnik mora v letu 2002 in 2003 v postopkih javnega
naročanja po petem odstavku 23. člena ZJN-1 zahtevati od
ponudnika kot zavarovanje za izpolnitev svojih obveznosti bančno
garancijo za resnost ponudbe, bančno garancijo za izpolnitev
pogodbenih obveznosti, bančno garancijo ali drugo obliko
zavarovanja (jamstvene garancije zavarovalnic) za odpravo
napak v garancijski dobi, če vrednost naročila presega:
1. 30,000.000 tolarjev - za blago in storitve in
2. 50,000.000 tolarjev - za gradnje.

finančnem načrtu na ustreznih proračunskih postavkah
zagotovljenih pravic porabe.
(2) Neposredni uporabnik lahko samostojno spreminja projekte
investicijskega značaja iz načrta razvojnih programov največ do
15% predvidenih sredstev za posamezni projekt. V primeru, da
sprememba posameznega projekta investicijskega značaja
predstavlja več kot 15% obsega predvidenih sredstev za projekt,
odloča o spremembi načrta razvojnih programov vlada. Vlada
odloča na podlagi usklajenega predloga predlagatelja ter
ministrstva, pristojnega za finance, ter na podlagi novelacije
investicijske dokumentacije, ki jo je sprejel predlagatelj.

(4) V primeru oddaje javnega naročila po omejenem postopku na
podlagi 19. člena ZJN-1, za začetek in izvedbo prve faze
omejenega postopka ni potrebno, da bi imel naročnik zagotovljena
sredstva za celotno obdobje, na katero se prva faza tega postopka
nanaša.

(3) Neposredni uporabnik lahko samostojno spreminja projekte
oziroma programe državnih pomoči iz načrta razvojnih programov
največ do 15% predvidenih sredstev za posamezni projekt
oziroma program. V primeru, da sprememba posameznega
projekti oziroma programa državnih pomoči predstavlja več kot
15% predvidenih sredstev za projekt oziroma program, odloča o
spremembi načrta razvojnih programov vlada.

14. člen
(Največji dovoljeni obseg obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih
letih)
(1) Neposredni uporabnik lahko v letu 2002 za odhodke za
investicije in investicijske transfere razpiše javno naročilo za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov za leta 2002 do 2005, če so za ta namen že načrtovane
pravice porabe na ustrezni proračunski postavki proračuna za
leto 2002.

16. člen
(Plačilni roki v breme državnega proračuna)
(1) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov so plačilni
roki neposrednih uporabnikov v breme proračuna naslednji in
sicer za plačilo:
1. obveznosti iz naslova investicij in investicijskega vzdrževanja,
ki se plačujejo po posameznih situacijah, najmanj 60 dni in
2. vseh ostalih obveznosti najmanj 30 dni.
Plačilni roki praviloma ne smejo presegati 90 dni.

(2) Neposredni uporabnik lahko v letu 2002 za odhodke za
investicije in investicijske transfere sklene pogodbe iz prejšnjega
odstavka in s tem predobremeni proračune do:
1. 100% obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračunski
postavki proračuna za leto 2002;
2. 80% obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračunski
postavki proračuna za leto 2003. Po sprejemu sprememb
proračuna za leto 2003 lahko v skladu s pogoji iz javnega
razpisa z aneksom dopolni že sklenjeno pogodbo do 100%
obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračunski postavki
proračuna za leto 2003.

(2) Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni uporabnik prejme
listino, ki je podlaga za izplačilo.
(3) Plačilni roki, določeni v prvem odstavku tega člena, se ne
uporabljajo za plačila:
1. plač, drugih osebnih prejemkov in povračila stroškov delavcev
in funkcionarjev, zaposlenih pri neposrednih uporabnikih;
2. pravnomočnih sodnih ali dokončnih upravnih odločb in
poravnav;
3. v breme sredstev donacij, če donator tako zahteva in iz
sredstev lastne udeležbe pri sofinanciranju programov, ki se
financirajo iz donacij;
4. druge tekoče domače transfere;
5. transfere posameznikom in gospodinjstvom ter subvencije in
6. v drugih primerih, ki jih lahko določi minister, pristojen za
finance, kadar je to potrebno zaradi zagotovitve
gospodarnega in učinkovitega razpolaganja s proračunskimi
sredstvi, da se tako prepreči gospodarska škoda, če se
plačilo ne izvrši v krajših rokih.

(3) Neposredni uporabnik lahko v letu 2003, če je proračun
Republike Slovenije za leto 2004 sprejet, prevzame obveznosti iz
naslova investicij in investicijskih transferov, ki izpolnjujejo pogoje
iz prvega odstavka tega člena, do 80% obsega pravic porabe,
načrtovanih na proračunski postavki proračuna za leto 2004.
(4) Neposredni uporabnik lahko v letu 2002 za blago in storitve ali
za tekoče transfere sklene pogodbe do 80% obsege pravic
porabe, zagotovljenih na proračunskih postavkah proračuna za
leto 2003. Po sprejemu sprememb proračuna za leto 2003 lahko
neposredni uporabnik z aneksom dopolni pogodbo za blago in
storitve in za tekoče transfere do 100% obsega pravic porabe,
zagotovljenih na proračunski postavki proračuna za leto 2003.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2003, če je proračun Republike
Slovenije za leto 2004 sprejet, prevzame obveznosti za blago in
storitve in za tekoče transfere do 80% obsega pravic porabe,
načrtovanih na proračunski postavki proračuna za leto 2004.

17. člen
(Uporaba splošne proračunske rezervacije)
Predvidena sredstva splošne proračunske rezervacije se poleg
namenov, določenih v 42. členu ZJF, uporabljajo tudi za:
1. plače novozaposlenih delavcev in funkcionarjev pri nevladnih
in pravosodnih neposrednih uporabnikih v skladu z njihovimi
sprejetimi načrti delovnih mest. Pravice porabe iz splošne
proračunske rezervacije se razporedijo navedenim
uporabnikom za plače le v primeru, če sredstev za plače
novozaposlenim ni mogoče zagotoviti s prerazporeditvami v
okviru finančnega načrta neposrednega uporabnika ali skupine
uporabnikov, v katero je uporabnik uvrščen in
2. zaračunljive tiskovine, ki jih potrebuje upravna enota, če pravic
porabe za zaračunljive tiskovine, ni mogoče zagotoviti v
finančnem načrtu upravne enote ali vseh upravnih enot.

(5) Omejitve iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka
tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, iz prihodkov donacij ter iz sredstev lastne udeležbe
pri sofinanciranju programov, ki se financirajo iz donacij.
15. člen
(Spreminjanje načrta razvojnih programov)
(1) Neposredni uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti
za realizacijo načrta razvojih programov samo v breme v njegovem
26. oktober2001
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18. člen
(Investicije in investicijsko vzdrževanje)

(3) Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini
16.132,908.000 tolarjev.

(1) Neposredni uporabnik lahko nabavlja osnovna sredstva,
naroča gradnje in izvaja investicijsko vzdrževanje, samo če je to
načrtovano v načrtu nabav in gradenj iz 25. člena ZJF oziroma v
načrtu razvojnih programov.

3.6. Spremljanje izvrševanja proračuna
21. člen
(Poročanje ministru, pristojnemu za finance)

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko neposredni
uporabnik nabavlja osnovna sredstva in izvaja investicijsko
vzdrževanje, če je tovrsten izdatek nujen za izvedbo
nepredvidenih popravil, nabavo blaga ali izvedbo drugih storitev,
ki so potrebne za zagotovitev njegovega nemotenega delovanja.

Minister, pristojen za finance, lahko zahteva da mu:
1. neposredni uporabniki posredujejo podrobnejše podatke, ki
so potrebni za spremljanje in ocenjevanje izvrševanja
proračuna;
2. neposredni uporabniki, za katere računovodstva ne vodi
ministrstvo, pristojno za finance, poročajo na način in v rokih,
kot jih on predpiše in
3. posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov
posredujejo podrobnejše podatke, ki so potrebni za
spremljanje izvrševanja njihovih finančnih načrtov.

(3) Skupni obseg pravic porabe, ki jih neposredni uporabnik v
letu 2002 lahko uporabi skladno s prejšnjim odstavkom, ne sme
presegati 45.000 tolarjev na zaposlenega pri neposrednem
uporabniku na dan 31. december 2001.
(4) Skupni obseg pravic porabe, ki jih neposredni uporabnik v
letu 2003 lahko uporabi skladno s drugim odstavkom tega člena,
ne sme presegati 50.000 tolarjev na zaposlenega pri
neposrednem uporabniku na dan 31. december 2002.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
DRŽAVE

19. člen
(Plačilo pravnomočnih sodnih in dokončnih upravnih
odločb ter poravnav)

4.1. Pogoji za pridobitev likvidnostnega posojila iz
sredstev državnega proračuna

Obveznosti na podlagi pravnomočnih sodnih ali dokončnih
upravnih odločb ter poravnav se plačujejo v breme sredstev
neposrednega uporabnika, v čigar pristojnost spada zadeva, ki
je predmet odločbe oziroma poravnave. Če je med izvajanjem
proračuna izdana sodna ali upravna odločba, ki nalaga plačilo
obveznosti, za katere v proračunu niso planirana sredstva, se
za plačilo teh obveznosti odpre nova proračunska postavkakonto, na katero se skladno s predpisanimi postopki
prerazporedijo pravice porabe neposrednega uporabnika.

22. člen
(Pridobitev likvidnostnega posojila iz sredstev
državnega proračuna)
(1) Posredni uporabniki proračuna in občine, ki so vključeni v
sistem enotnega zakladniškega računa države, lahko pridobijo
likvidnostno posojilo iz prostih denarnih sredstev na računih
vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa države, če
so sredstva likvidnostnega posojila ustrezno zavarovana. Višina
zavarovanj in drugi pogoji likvidnostnega posojila se določijo v
navodilu, ki ga izda minister, pristojen za finance in v pogodbi med
ministrstvom, pristojnim za finance in posojilojemalcem.

3.5. Proračunski skladi
20. člen
(Vrste proračunskih skladov)

(2) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, lahko pod pogoji iz
prejšnjega odstavka pridobita likvidnostno posojilo iz prostih
denarnih sredstev na računih proračuna, proračunske rezerve
in neposrednih uporabnikov oziroma iz prostih denarnih sredstev
na računih vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa
države tudi pred vključitijo v sistem enotnega zakladniškega
računa države.

(1) Proračunski skladi v letu 2002 in 2003 so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF;
2. račun, oblikovan na podlagi zakona o investicijah v javne
zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenije za obdobje 1994-1999 (Uradni list RS, št. 19/94 in
28/00);
3. račun proračunskega sklada za poplačilo odškodnine žrtvam
vojnega in povojnega nasilja, oblikovan na podlagi zakona o
skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega
nasilja (Uradni list RS, št. 18/01);
4. račun sklada za telekomunikacije, ustanovljenega po zakonu
o telekomunikacijah;
5. račun sklada za rudarstvo, ustanovljenega po zakonu o
rudarstvu
6. račun sklada za avdiovizualne medije, ustanovljenega po
zakonu o medijih in
7. račun vodnega sklada po posebnem zakonu.

4.2. Prodaja stvarnega in finančnega premoženja
države
23. člen
(Uporaba določb tega podpoglavja)
(1) Določbe tega podpoglavja urejajo postopke razpolaganja z
državnim stvarnim in finančnim premoženjem, ki je potrebna zaradi
zagotovitve prejemkov proračuna.

(2) Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini
5.326,125.000 tolarjev. Sredstva proračunske rezerve se v skladu
s programom, ki ga sprejme vlada, uporabljajo tudi za izvajanje
zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v
Posočju.
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2. za finančno premoženje države oziroma občine: v primeru
zamenjave kapitalskih naložb, če se z zamenjavo vrednost
premoženja države z zamenjavo ne zmanjša.

(2) Finančno premoženje po tem zakonu so denarna sredstva,
terjatve in kapitalske naložbe. Kapitalska naložba države so delnice
in poslovni deleži v gospodarskih družbah, katerih imetnik je
država ter ustanoviteljske, članske oziroma druge pravice
upravljanja v drugih pravnih osebah.

(4) Prodaja nepotrebnih zasedenih in najemnih stanovanj države
oziroma občine se opravi na podlagi javne ponudbe, pri čemer
morajo imeti osebe, ki jih uporabljajo, pod enakimi pogoji predkupno
pravico.

(3) Prodaja kapitalskih naložb države v pravnih osebah, ki izvajajo
javno službo ali javno gospodarsko službo, je mogoča kadar je
mogoče zagotoviti nemoteno izvajanje javne službe ali javne
gospodarske službe in posebni zakon, ki ureja izvajanje takšne
službe na posameznem področju, ne določa drugače.

(5) Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, predpiše
podrobnejše postopke prodaje finančnega in stvarnega
premoženja države.

(3) Določbe tega podpoglavja se ne uporabljajo za:
1. neodplačen prenos stvarnega in finančnega premoženja
države:
ki ima pravno podlago v predpisih o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami, zakonu o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/
99) ali drugih zakonih ali
na Slovensko odškodninsko družbo, d.d. in Kapitalsko
družbo, d.d., ki je načrtovan pri pripravi proračunov za
leti 2002 in 2003 ali
2. prodajo ali prenos premoženja, ki je urejen z zakonom o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti
Slovenske razvojne družbe (Uradni list, št. 30/08, 72/98 odločba US, 12/99, 50/99 in 79/01) in zakonom o prvem
pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju
pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list, št. 50/99 in 106/
99).

25. člen
(Program prodaje finančnega in stvarnega
premoženja v lasti države za leto 2002 in 2003)
(1) Vlada lahko na vsake tri mesece odloča o spremembah in
dopolnitvah programa prodaje državnega finančnega in stvarnega
premoženja za leto 2002 in 2003 (v nadaljnjem besedilu: program
prodaje), ki je predložen Državnemu zboru skupaj s predlogom
proračuna. Vlada o spremembi programa prodaje tekoče obvešča
Državni zbor. Vlada odloča o spremembi programa prodaje na
predlog:
1. Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije za stvarno
premoženje, s katerim upravljajo državni upravni organi, razen
za ministrstvo, pristojno za obrambo, ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve in Slovensko obveščevalno-varnostno
agencijo;
2. ministrstva, pristojnega za obrambo, ministrstva, pristojnega
za notranje zadeve in Slovenske obveščevalno-varnostno
agencije za stvarno premoženje, s katerim upravljajo;
3. Vrhovnega sodišča Republike Slovenije za stvarno
premoženje, s katerim upravljajo sodišča in na podlagi
njegovega programa;
4. Senata za prekrške Republike Slovenije za stvarno
premoženje, s katerim upravljajo samostojni državni organi
za postopek o prekrških in na podlagi njegovega programa;
5. Državnega tožilstva Republike Slovenije za stvarno
premoženje, s katerim upravljajo državna tožilstva in na
podlagi njegovega programa;
6. nevladnih neposrednih uporabnikov, za stvarno premoženje,
s katerim upravljajo in na podlagi njihovega programa;
7. ministrstev, za stvarno premoženje, s katerim upravljajo
posredni uporabniki iz področja dela ministrstva in
8. ministrstev, za kapitalske naložbe, s katerimi upravljajo glede
na področje dela ministrstva ali ministrstva, pristojnega za
finance.

24. člen
(Metode prodaje finančnega in stvarnega premoženja
države)
(1) Pri prodaji finančnega in stvarnega premoženja države oziroma
občine je treba izbrati take metode, ki zagotavljajo javnost in
preglednost postopkov prodaje premoženja in na ustrezen način
upoštevajo cilje prodaje finančnega oziroma stvarnega
premoženja države oziroma občine.
(2) Kadar je pri prodaji finančnega oziroma stvarnega premoženja
države oziroma občine edini cilj prodaje doseganje čim višje
kupnine, mora biti prodaja opravljena na podlagi ene od naslednjih
metod:
1. javne ponudbe, ki je na nedoločen oziroma določljiv krog
oseb naslovljeno javno objavljeno vabilo k nakupu pod vnaprej
objavljenimi pogoji;
2. javne dražbe, ki je javna prodaja, pri kateri je pogodba o
nakupu sklenjena s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno nad
izklicno ceno;
3. javnega zbiranja ponudb, ki je na nedoločen oziroma določljiv
krog oseb naslovljeno vabilo, naj pošljejo ponudbo za nakup
določenega premoženja pod objavljenimi pogoji ali
4. sklenitev neposredne pogodbe.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v skladu s 6.
členom zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/
93, 23/96, 47/97 in 119/00) Državni zbor samostojen pri določanju
svojega programa prodaje stvarnega premoženja za leto 2002 in
2003 in pri razpolaganju s stvarnim premoženjem, s katerim
upravlja.

(3) Prodaja se lahko opravi na podlagi neposredne pogodbe v
naslednjih spodaj navedenih primerih ter drugih primerih, ki jih
določi vlada:
1. za stvarno premoženje države oziroma občine:
- v primeru prodaje solastniških deležev na nepremičninah;
v primeru zamenjave nepremičnin, če je zamenjava je v
javnem interesu in je ponudnik nepremičnine samo eden
ter se vrednost premoženja z zamenjavo ne zmanjša;
v drugih, s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi določenih
primerih ali
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(3) Kadar se predlog za dopolnitev programa prodaje iz prvega
odstavka tega člena nanaša na prodajo kapitalske naložbe, mora
biti predlogu za dopolnitev priložen podrobnejši program prodaje,
ki obsega opredelitev:
1. ciljev prodaje;
2. metod prodaje, ki bodo uporabljene in
3. pripravljalnih dejanj, ki bodo opravljene v zvezi s prodajo.
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26. člen
(Pripravljalna dejanja v zvezi s prodajo posameznega
stvarnega premoženja oziroma kapitalske naložbe
države)

zakona je kupnina lahko tudi v obliki drugega finančnega
premoženja.
(2) Kupnina od prodaje stvarnega premoženja države, ki je v
upravljanju:
1. je prejemek neposrednega uporabnika, ki se lahko uporabi
tudi za potrebe drugega neposrednega uporabnika in
2. je prejemek neposrednega uporabnika, in se lahko uporabi
za potrebe posrednih uporabnikov iz področja dela
neposrednega uporabnika.

(1) Neposredni uporabnik iz prvega odstavka prejšnjega člena
mora pred prodajo posameznega stvarnega premoženja države
zagotoviti, da se opravijo naslednja pripravljalna dejanja, da:
1. vrednost tega premoženja oceni pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti nepremičnin oziroma pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti strojev in opreme iz drugega oziroma tretjega
odstavka 63. člena zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št.
11/01; v nadaljnjem besedilu: ZRev-1), razen v primerih, ki jih
zaradi nesorazmernosti med vrednostjo posameznega
premoženja, ki se prodaja in stroški cenitve, določi vlada v
predpisu iz petega odstavka 24. člena tega zakona in
2. se izvedejo ustrezni postopki v zvezi s prodajo iz 24. člena
tega zakona.

(3) Kupnina od prodaje stvarnega premoženja države iz naslova
prodaje:
1. nepremičnin se sme uporabiti za nakup, graditev, obnovo ali
drugo investicijsko vzdrževanje nepremičnin in
2. premičnin se sme uporabiti za nakup ali investicijsko
vzdrževanje premičnin, razen če je v programu prodaje
drugače določeno.
(4) Kupnina od prodaje nepremičnin se lahko plača v več obrokih,
ki so zavarovani na način, ki ga s predpisom iz petega odstavka
24. člena tega zakona določi vlada.

(2) Ministrstvo iz 8. točke prvega odstavka prejšnjega člena mora
po sprejemu posamičnega programa prodaje in pred prodajo
posamezne kapitalske naložbe države zagotoviti, da se opravijo
naslednja pripravljalna dejanja, da:
1. vrednost kapitalske naložbe oceni pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti podjetij iz prvega odstavka 63. člena ZRev-1
oziroma mednarodno priznana tuja finančna svetovalska
institucija;
2. v primerih, kadar kapitalska naložba države predstavlja več
kot 50% delež v osnovnem kapitalu družbe, pred ocenitvijo
vrednosti po prejšnji točki, revizijska družba po ZRev-1
oziroma druga mednarodno priznana revizijska družba opravi
skrben finančni, pravni in organizacijski pregled te družbe za
zadnja tri poslovna leta, razen v primeru, ko se utemeljeno
ugotovi, da bi bili stroški skrbnega pregleda nesorazmerni z
vrednostjo predmeta prodaje;
3. se izvedejo ustrezni postopki v zvezi s prodajo iz 24. člena
tega zakona.

(5) Stroški prodaje finančnega in stvarnega premoženja gredo v
breme pristojnega neposrednega uporabnika. V skladu s 74. členom
ZJF se lahko iz kupnine, dosežene s prodajo kapitalske naložbe
države, poravnajo stroški pripravljalnih dejanj in drugi stroški,
povezani s prodajo te kapitalske naložbe.

4.3. Oddaja državnega stvarnega premoženja v najem
29. člen
(Oddaja državnega stvarnega premoženja v najem)
(1) Pri oddaji stvarnega premoženja države, ki je v upravljanju
neposrednih uporabnikov, v najem, mora biti uporabljena metoda
javne ponudbe.

27. člen
(Prodaja posamezne kapitalske naložbe države)

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se oddaja stvarnega
premoženja države lahko opravi na podlagi neposredne pogodbe:
1. v primeru oddaje nepremičnin v najem, če je država manj kot
50% solastnik nepremičnine;
2. v primeru oddaje stanovanj v najem zaposlenim pri
neposrednih uporabnikih in
3. v drugih, s posebnimi predpisi določenih primerih.

(1) O prodaji posamezne kapitalske naložbe države odloči vlada
v skladu s programom prodaje državnega finančnega in stvarnega
premoženja za leto 2002 in 2003 na predlog pristojnega ministra
in v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.
(2) Predlog prodaje kapitalske naložbe mora obsegati:
1. opredelitev ciljev prodaje in razloge, s katerimi se utemeljuje,
da bodo s predlagano prodajo ti cilji doseženi;
2. obrazložitev pripravljalnih dejanj, ki bodo opravljene v zvezi s
prodajo in
3. opredelitev metod prodaje, ki bodo uporabljene in razloge, s
katerimi se utemeljuje, da so metode ustrezne za dosego
ciljev prodaje.

(3) O oddaji v najem po prejšnjih odstavkih odloča:
1. vlada na podlagi programa, ki je pripravljen v skladu z 22.
členom tega zakona ali
2. neposredni uporabnik in sicer za oddajo nepremičnin, v katerih
se izvaja počitniška dejavnost.
(4) Vlada v predpisu iz petega odstavka 24. člena tega zakona
uredi tudi postopke oddaje državnega stvarnega premoženja v
najem.

(3) Minister, pristojen za finance, izda soglasje k predlogu prodaje
kapitalske naložbe, če predlog obsega vse, kar mora po drugem
in tretjem odstavku tega člena obsegati, in če so opravljene metode
in postopki prodaje v skladu z 24. in prejšnjim členom tega zakona.

4.4. Upravljanje s terjatvami države

28. člen
(Kupnina in stroški za prodajo finančnega in
stvarnega premoženja)

30. člen
(Odpis terjatev Republike Slovenije po ZJF)
V skladu s 77. členom ZJF je v letu 2002 in 2003 mogoče odpisati
terjatve, ki jih ima Republika Slovenije največ do skupne višine
100,000.000 tolarjev.

(1) Kupnina v obliki denarnih sredstev od prodaje posamezne
kapitalske naložbe države je prejemek državnega proračuna. V
primerih, določenih z uredbo iz petega odstavka 24. člena tega
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(2) Pravice porabe za plačilo poroštev, ki niso načrtovana in
zagotovljena v proračunu, se plačajo v breme postavk v finančnem
načrtu ministrstva, pristojnega za finance. Na te postavke se
takoj prerazporedijo pravice porabe iz finančnega načrta
neposrednega uporabnika, v katerega področje dela sodi
dejavnost, ki jo opravlja dolžnik, za katerega je bilo izdano
poroštvo.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV DRŽAVE
IN JAVNEGA SEKTORJA
31. člen
(Obseg zadolžitve države za leto 2002 in 2003)
(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov
in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih
terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se
država za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine
246.789,830.000 tolarjev.

34. člen
(Obseg zadolževanja in poroštev pravnih oseb
javnega sektorja na ravni države v letu 2002 in 2003)
(1) Pravne osebe javnega sektorja na ravni države se lahko v
letu 2002 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim
osebam do skupne višine 150.000,000.000 tolarjev.

(2) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov
in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih
terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se
država za proračun leta 2003 lahko zadolži do višine
177.135,533.000 tolarjev.

(2) Pravne osebe javnega sektorja na ravni države se lahko v
letu 2003 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in pravnim
osebam do skupne višine 110.000,000.000 tolarjev.

(3) V zadolžitev iz prejšnjih dveh odstavkov se ne šteje zadolžitev:
1. po zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih
razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih
1994-2003 (Uradni list RS, št. 13/94 in 42/00 - obvezna
razlaga);
2. po zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za
zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe
premoženja (Uradni list RS, št. 49/99);
3. z izdajo obveznic po zakonu o skladu za poplačilo odškodnine
žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01)
in
4. z izdajanjem enomesečnih zakladnih menic za razvoj
denarnega trga, v okviru sredstev, ki so deponirana pri Banki
Slovenije. Ta del zadolžitve se tudi ne šteje za likvidnostno
zadolžitev iz tretjega odstavka 81. člena ZJF.

35. člen
(Največji možni obsegi obveznosti Slovenske izvozne
družbe, d.d. iz naslova zavarovanj pred različnimi
riziki in poroštvena kvota)
(1) Skladno s 16. členom zakona o Družbi za zavarovanje in
financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 37/95, 34/
96, 31/97 in 99/99) in zakonom o poroštvih Republike Slovenije
za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (Uradni list RS,
št. 20/98) se za leto 2002 določi:
1. največji možni obseg obveznosti družbe iz naslova
zavarovanj pred nekomercialnimi in srednjeročnimi
komercialnimi riziki ter kratkoročnimi komercialnimi riziki, ki
se ne tržijo, v višini 253.000,000.000 tolarjev;
2. največji skupni obseg izvoznih poslov, zavarovanih pred riziki
sprememb vrednosti valut, v višini 143.000,000.000 tolarjev
in
3. poroštvena kvota, ki predstavlja skupno višino glavnic kreditov
in izdanih vrednostnih papirjev, za katere bo dala Republika
Slovenija poroštva, v višini 30.000,000.000 tolarjev.

32. člen
(Obseg poroštev države za leto 2002 in 2003)
(1) Obseg poroštev države, izdanih na podlagi zakonov o
poroštvih za kreditne obveznosti domačih pravnih oseb v letu
2002, ne sme preseči skupne višine glavnic 90.000,000.000
tolarjev.

(2) Višina črpanih kreditov in izdanih vrednostnih papirjev iz 3.
točke prejšnjega odstavka se všteva v kvoto iz prejšnjega člena
tega zakona, poroštvena kvota iz 3. točke prejšnjega odstavka
pa v kvoto iz 32. člena.

(2) Obseg poroštev države, izdanih na podlagi zakonov o
poroštvih za kreditne obveznosti domačih pravnih oseb v letu
2003, ne sme preseči skupne višine glavnic 90.000,000.000
tolarjev.

(3) Skladno s 16. členom zakona o Družbi za zavarovanje in
financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 37/95, 34/
96, 31/97 in 99/99) in zakonom o poroštvih Republike Slovenije
za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (Uradni list RS,
št. 20/98) se za leto 2003 določi:
1. največji možni obseg obveznosti družbe iz naslova
zavarovanj pred nekomercialnimi in srednjeročnimi
komercialnimi riziki ter kratkoročnimi komercialnimi riziki, ki
se ne tržijo, v višini 319.000,000.000 tolarjev;
2. največji skupni obseg izvoznih poslov, zavarovanih pred riziki
sprememb vrednosti valut, v višini 156.000,000.000 tolarjev
in
3. poroštvena kvota, ki predstavlja skupno višino glavnic kreditov
in izdanih vrednostnih papirjev, za katere bo dala Republika
Slovenija poroštva, v višini 35.000,000.000 tolarjev.

(3) Poroštva države na podlagi posebnih zakonov za obveznosti
pravnih oseb zasebnega prava, ki večino svojega prihodka
ustvarjajo na trgu, se lahko izdajajo pod naslednjimi pogoji:
1. poroštvo se lahko daje le za obveznosti finančno zdravih
pravnih oseb;
2. poroštvo se lahko izda največ za 80% celotne obveznosti
dolžnika;
3. poroštvo mora biti časovno omejeno in
4. za poroštvo se zaračunava provizija v višini najmanj 0,1% od
zneska glavnice kredita, zavarovanega s poroštvom.
33. člen
(Pravice porabe za plačilo dolgov in poroštev države)
(1) Pravice porabe za vračilo dolgov države in plačilo poroštev
se zagotavljajo v finančnih načrtih pristojnih neposrednih
uporabnikov.
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(4) Višina črpanih kreditov in izdanih vrednostnih papirjev iz 3.
točke prejšnjega odstavka se všteva v kvoto iz prejšnjega člena
tega zakona, poroštvena kvota iz 3. točke prejšnjega odstavka
pa v kvoto iz 32. člena.
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(2) Neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih
proračunov lahko na način kot ga predpiše minister, pristojen za
finance, pri izbranih poslovnih bankah odprejo poseben račun z
ničelnim stanjem, preko katerega opravljajo pologe in dvige
gotovine.

6. POSEBNOSTI FINANCIRANJA OBČIN
36. člen
(Posebnosti financiranja občin)
(1) Znesek primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji
za leto 2002 se v skladu z 20. členom zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 - odi. US, 56/98, 59/99 - odi. US,
61/99 - odi. US in 89/99 - odi. US) določi v višini 79.340 tolarjev.

39. člen
(Izvajanje zakona o javnih skladih)
(1) Ne glede na določbo drugega odstavka 43. člena zakona o
javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00; v nadaljnjem besedilu:
ZJS) se sredstva za delo javnega finančnega sklada in javnega
nepremičninskega sklada, katerega ustanovitelj je država ali
občina, zagotavljajo iz:
1. prejemkov od upravljanja namenskega premoženja sklada,
ki se v skladu z odločitvijo ustanovitelja enkrat ali večkrat na
leto prenesejo iz denarnega računa za namensko premoženje,
odprtega v skladu z 32. členom ZJS, na denarni račun za
vplačila in izplačila sredstev za delo;
2. plačil za opravljene storitve in drugih prejemkov iz dejavnosti
javnega sklada.

(2) Znesek primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji
za leto 2003 se v skladu z 20. členom zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 - odi. US, 56/98, 59/99 - odi. US,
61/99 - odi. US in 89/99 - odi. US) določi v višini 85.948 tolarjev.
(3) Določbe 16. člena tega zakona veljajo tudi za plačila v breme
občinskih proračunov, razen v primeru, da občina v pogodbi
dogovori krajše plačilne roke, če na ta način doseže nižjo
pogodbeno ceno.
(4) Za opravljanje plačilnega prometa občin se uporablja tudi 38.
člen tega zakona, za upravljanje z likvidnostnimi sredstvi pa 22.
člen tega zakona.

(2) Določbe 44. člena ZJS veljajo v primeru javnega finančnega
sklada in javnega nepremičninskega sklada, katerega ustanovitelj
je država ali občina, kolikor prejemki iz prejšnjega odstavka ne
zadoščajo za zagotavljanje sredstev za delo, in če ustanovitelj
tako odloči.

(5) Od vključno 1. januarja 2002 se prihodki in drugi prejemki ter
odhodki in drugi izdatki ožjih delov občin, ki imajo status pravne
osebe, vplačujejo oziroma izplačujejo iz transakcijskijskega računa
občine. Ti prihodki in drugi prejemki se kot namenski prejemki
občinskega proračuna namenijo za financiranje izdatkov ožjega
dela občine, kateremu pripadajo.

40. člen
(Subvencioniranje študentske prehrane in
financiranje študijskih delavnic Zoisovih štipendistov)

7. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

Pravice porabe za:
1. subvencionirano študentsko prehrano se zagotavljajo v
skladu z uredbo o subvencioniranju študentske prehrane
(Uradni list RS, št. 24/96, 1/97, 29/98, 103/00, 124/00 in 56/
01) in v okviru sredstev ministrstva, pristojnega za delo,
družino in socialne zadeve in
2. izvedbo študijskih delavnic Zoisovih štipendistov se
zagotavljajo v okviru sredstev za programe aktivne politike
zaposlovanje pri ministrstvu, pristojen za delo, družino in
socialne zadeve.

37. člen
(Prodaja premoženja v lasti države, s katerim upravlja
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet)
Vlada lahko v letu 2002 na predlog Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet (v nadaljnjem besedilu: agencija) razpolaga s
stvarnim premoženjem države v upravljanju agencije tako, da ga
ponudi v odkup Banki Slovenije, bankam, hranilnicam, hranilnokreditnim službam in drugim pravnim osebam, ki v skladu z
zakonom in pogodbo prevzamejo izvajanje plačilnega prometa v
Republiki Sloveniji, če navedene osebe prevzamejo ustrezno
število zaposlenih, ki pri agenciji izvajajo naloge plačilnega prometa.
Kupnina od prodaje stvarnega premoženja se nameni za nakup
novega stvarnega premoženja za potrebe ministrstva, pristojnega
za finance in organov v njegovi sestavi.

41. člen
(Roki za izdajo predpisov)
(1) Vlada določi koordinatorje iz 2. točke 2. člena tega zakona v
roku 30 dni od uveljavitve tega zakona.
(2) Minister, pristojen za finance izda predpise iz drugega
odstavka 11. člena in drugega odstavka 38. člena tega zakona v
roku 30 dni od uveljavitve tega zakona.

38. člen
(Prehodno stanje do vzpostavitve sistema enotnega
zakladniškega računa in reforme plačilnega prometa)

42. člen
(Veljavnost zakonov in podzakonskih predpisov)

(1) Do zagotovitve pogojev za vzpostavitev sistema enotnega
zakladniškega računa, kot ga predpisuje ZJF, morajo v letu 2002
neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih
proračunov opravljati plačilni promet preko agencije oziroma ne
smejo odpirati transakcijskih računov pri poslovnih bankah. Minister, pristojen za finance, ob izpolnitvi pogojev oziroma ob
izvedenem preoblikovanju agencije določi način opravljanja
plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikQV
državnega in občinskih proračunov.
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(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o
poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb
iz poslov restrukturiranja dolgov (Uradni list RS, št. 69/94, 13/95,
35/96 in 31/97).

16

26. oktober2001

43. člen
(Uveljavitev tega zakona)

(2) Podzakonski predpisi, izdani na podlagi zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni list RS, št.
32/01), veljajo do izdaje novih, izdanih na podlagi tega zakona.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja od 1. januarja 2002.

(3) 39. člen in določbe o prerazporejanju pravic porabe iz zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 se
uporabljajo do konca 31. januarja 2002 za izvrševanje proračuna
za leto 2001.

III. OBRAZLOŽITEV:

že v posebnih zakonih, in za katere je bilo že pri pripravi predloga
proračuna predvideno, da bodo imeli namenski status, ker služijo
za financiranje točno določenih odhodkov oziroma izdatkov.

K 1. in 2. členu:
Člen 1 določa vsebino zakona. Pripravljavec zakona je pri pisanju
tega zakona prvenstveno izhajal iz vsebinskih okvirov, ki jih določa
prvi odstavek 5. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00 in 79/01; v nadaljnjem besedilu: ZJF), pri tem pa
je upošteval tudi posebnosti strukture in načina zagotovitve pravic
porabe v predlogih proračunov Republike Slovenije za leto 2002
in 2003. V 2. členu sta v izogib različnemu tolmačenju definirana
dva pojma, ki sta uporabljana že v zakonu o izvrševanju proračuna
letošnjega leta.

K 7. členu

Spreminjanje institucionalne strukture proračuna zaradi
ustanovitve novih državnih organov na izvedbeni ravni povzroči
veliko težav. Zato se tukaj določa, da se lahko novi državni organi,
ki se ustanovijo po sprejemu proračuna, vključijo v proračun kot
neposredni uporabniki šele s proračunom naslednjega leta. To
seveda ne velja v primeru, da so v proračunu že zagotovljena
sredstva za novega neposrednega uporabnika.

Rešitev iz tega člena predstavlja novost, ki je izpeljana iz dejstva,
da bosta sprejeta in bosta veljala proračuna za dve prihodnji leti
ter iz usmeritve, da je potrebno okrepiti administrativno
usposobljenost države pri črpanju sredstev predpristopnih pomoči
Evropske unije. Tako se tukaj določa, da se lahko izjemoma
neporabljene pravice porabe slovenske soudeležbe pri izvajanju
programov predpristopne pomoči Evropske unije na koncu leta
2002, ki so zagotovljene na posebnih proračunskih postavkah,
prenesejo iz proračuna za leto 2002 v proračun za leto 2003. To
bo pomenilo povečanje pravic porabe neposrednih uporabnikov
v finančnih načrtih za leto 2003. Da bi se preprečile zlorabe te, za
uporabnike sicer ugodne rešitve, je tukaj tudi določeno, da
prerazporejanje s proračunskih postavk lastne udeležbe ni
dovoljeno. Enaka pravila veljajo za prenos omenjenih pravic porabe
iz proračuna leta 2003 v leto 2004.

K 4. členu:

K 8., 9., 10. in 11. členu:

Ta člen pove, da se proračun, ki je sicer objavljen na nivoju
finančnih načrtov neposrednih uporabnikov - ki so razdeljeni na
področja porabe, glavne programe in podprograme, slednji pa se
delijo na proračunske postavke-podskupine kontov ■ izvršuje na
veliko podrobnejšem nivoju proračunske postavke-konto. Konti
so usklajeni s računovodskim kontnim okvirom in služijo tudi za
računovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov.

Ti členi urejajo režim prerazporeditev pravic porabe v proračunih
za leto 2002 in 2003. Predlagatelj zakona tukaj zasleduje cilj
omejevanja prerazporejanja pravic porabe tekom izvrševanja
proračuna. Pravila prerazporejanja, tako kot v letošnjem letu,
izhajajo iz programsko-funkcionalne klasifikacije, poleg tega pa
se v zakonu se delijo prerazporeditve na tiste, o katerih odločajo:
neposredni uporabniki,
• predlagatelji finančnih načrtov iz drugega odstavka 19. člena
ZJF,
vlada in
ministrstvo, pristojno za finance.

K 3. členu:

K 5. členu in 6. členu:
Eno izmed temeljnih proračunskih načel zahteva, da vsi prejemki
služijo za pokrivanje vseh izdatkov. Vendar že ZJF predvideva
določne namenske prejemke in v 2. členu omogoča, da se z
zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto,
odobri morebitne dodatne namenske prejemke oziroma v drugem
odstavku 74. člena omogoča, da se kupnina odprodaje finančnega
premoženja uporabi tudi za druge namene določene v letnem
zakonu. Zato se v tem členu taksativno navajajo namenski prihodki
in drugi prejemki proračuna za leto 2002 in 2003, ki imajo temelj
26. oktober2001

V 8. členu je predpisano, da lahko v okviru istega podprograma
neposredni uporabnik samostojno prerazporeja pravice porabe
med proračunskimi postavkami, pri čemer prerazporeditve ne
smejo presegati 20% obsega proračunske postavke v sprejetem
proračunu. Ne glede na to ne smejo neposredni uporabniki
samostojno izvajati prerazporeditev s postavk za plače v svojem
finančnem načrtu.
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Člen 9. ureja, da predlagatelj iz drugega odstavka 19. člena ZJF
odloča o prerazporeditvi pravic porabe med neposrednimi
uporabniki iz njegove pristojnosti, pri čemer prerazporeditve ne
smejo presegati naslednjih omejitev. Omenjeni uporabnik odloča
o prerazporeditvah pravic porabe med:
proračunskimi postavkami v okviru istega podprograma, ki
ne presegajo 10 % obsega proračunske postavke v sprejetem
proračunu;
- podprogrami znotraj glavnega programa, pri čemer
prerazporeditve ne smejo presegati 5 % obsega podprograma
v sprejetem proračunu;
glavnimi programi znotraj področja proračunske porabe, pri
čemer prerazporeditve ne smejo presegati 2,5 % obsega
glavnega programa v sprejetem proračunu;
področji proračunske porabe, pri čemer prerazporeditve ne
smejo presegati 1,5 % obsega področja porabe v sprejetem
proračunu in
postavkami za plače neposrednih uporabnikov iz njegove
pristojnosti, pri čemer se prerazporeditve po tem odstavku
vštevajo v izračun omejitev po prejšnjih točkah tega člena.

rešitev je zamišljena kot ukrep, ki naj poveča plačilno disciplino
države.
K 12. členu:
Namen člena je nadomestiti določila zakonov in nacionalnih
programov, ki opredeljujejo zneske, ki naj se v letu 2002 in 2003
namenijo za financiranje določenega namena oziroma programa.
Številni, že sprejeti dokumenti namreč obseg proračunskih
sredstev, ki naj se zagotovijo za financiranja različnih investicij, ki
presega finančne zmožnosti države. Tega ni mogoče realizirati,
zato ta zakon kot lex specialis določa, da se za financiranje
potreb, opredeljenih v drugih zakonih in nacionalnih programih
namenijo sredstva v višini, kot jo določata proračuna za leto 2002
in 2003. Tudi sredstva za realizacijo nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji se v letu 2002 in 2003
zagotavljajo do višine, določene v proračunih za leto 2002 in
2003.
K 13. členu:

Vlada odloča po 10. členu na podlagi usklajenega predloga
ministrstva, pristojnega za finance, in predlagatelja iz drugega
odstavka 19. člena ZJF ali samostojnega neposrednega
uporabnika, ki ni zajet v navedenem členu, o prerazporeditvah:
med podprogrami znotraj glavnega programa, pri čemer
prerazporeditve ne smejo presegati 20 % obsega
podprograma v sprejetem proračunu;
med glavnimi programi znotraj področja proračunske porabe,
pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 10 % obsega
glavnega programa v sprejetem proračunu;
med področji proračunske porabe, pri čemer prerazporeditve
ne smejo presegati 5 % obsega področja porabe v sprejetem
proračunu.

Ta člen določa zneske iz 23., 67. in 124. člena zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 39/00). Zneski so isti kot v letu 2001.
Tako se, kot najvišje vrednosti, do katerih se javno naročilo lahko
oddaja po pravilih za oddajo naročil malih vrednosti, določa
8,000.000 tolarjev - za oddajo naročila za blago in storitve in
15,000.000 tolarjev - za oddajo naročila za gradnje. Naročnik
mora v postopkih javnega naročanja po petem odstavku 23. člena
ZJN-1, če vrednost naročila presega 30,000.000 tolarjev - za
blago in storitve in 50,000.000 tolarjev - za gradnje zahtevati od
ponudnika kot zavarovanje za izpolnitev svojih obveznosti bančno
garancijo za resnost ponudbe, bančno garancijo za izpolnitev
pogodbenih obveznosti, bančno garancijo ali drugo obliko
zavarovanja (jamstvene garancije zavarovalnic) za odpravo
napak v garancijski dobi.

Glede na posebnosti načrtovanja proračuna so izjemoma
izpostavljene še posebne omejitve določenih neposrednih
uporabnikov. Tako vlada odloča o prerazporeditvah iz finančnega
načrta Statističnega urada Republike Slovenije v finančne načrte
upravnih enot, ki so potrebne za zagotovitev pravic porabe za
izvedbo popisa prebivalstva v letu 2002 in o prerazporeditvah s
taksativno naštetih proračunskih postavk.

Zaradi različnega tolmačenja določb veljavnega ZJN-1 ta zakon
nedvoumno jasno določa, da v primeru oddaje javnega naročila
na podlagi 19. člena ZJN-1 po omejenem postopku, za začetek in
izvedbo prve faze omejenega postopka ni potrebno, da bi imel
naročnik zagotovljena sredstva za celotno obdobje, rj Au.«,.« «
prva faza tega postopka nanaša.

Omejitve prerazporeditev o katerih odloča vlada ne veljajo v
primeru prerazporeditev, potrebnih zaradi zmanjšanih prejemkov
ali povečanih izdatkov poračuna, nastalih zaradi bistveno
spremenjenih gospodarskih gibanj iz 40. člena ZJF ali naravnih in
drugih nesreč iz 48. člena ZJF.

K 14. členu:
Ta zakon je pripravljen ob dveh novih okoliščinah, ki pomembno
vplivajo na režim prevzemanja obveznosti za prihodnja leta. Te
nove okoliščine so:
dejstvo, da sta pripravljena predloga državnih proračunov za
dve prihodnji leti, ki bosta verjetno tudi sprejeta ter
načrt razvojnih programov za leta 2002 do 2005, ki je del
proračuna.

Na novo je urejeno, da lahko Ministrstvo za finance samostojno
in brez omejitev po 8., 9. in 10. členu tega zakona odloča o
prerazporeditvah, ki so potrebne za plačila obveznosti na področju
porabe 22 - Servisiranje javnega dolga. Te obveznosti se nanašajo
na plačilo obresti in glavnic državnega dolga, ki znašajo v predlogu
proračuna za leto 2002 več kot 200 mlrd in morajo biti vse v
dogovorjenem roku poravnane. Cilj učinkovitega upravljanja z
državnim dolgom bo s predlagano rešitvijo lažje uresničiti, ker bo
lahko ministrstvo za finance samo, znotraj svojih postavk
prerazporejalo za plačilo potrebne pravice porabe.

Zato je predpisano, da lahko neposredni uporabnik v letu 2002 za
odhodke za investicije in investicijske transfere razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov za leta 2002 do 2005, če so za ta namen že
načrtovane pravice porabe na ustrezni proračunski postavki
proračuna za leto 2002.

Predlaga se, da bi Ministrstvo za finance odločalo o
prerazporeditvah na proračunsko postavko obresti
kratkoročnega zadolževanja pri Ministrstvu za finance iz
proračunskih postavk pristojnega neposrednega uporabnika, in
sicer v primeru, da nastanejo stroški, ker neposredni uporabnik
v predpisane roku ni obvestil ministrstva, pristojnega za finance,
o spremembi likvidnostnega načrta. Na tak način se bi lahko
zgodilo, da bo Ministrstvo za finance povečalo obseg
likvidnostnega zadolževanja preko potrebnega obsega. Tudi ta
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Neposredni uporabnik lahko v letu 2002 za odhodke za investicije
in investicijske transfere, ki so vključeni v načrt razvojih programov
sklene pogodbe in s tem predobremeni proračune do 100%
obsega pravic porabe, zagotovljenih na proračunski postavki
proračuna za leto 2002 in do 80% obsega pravic porabe,
zagotovljenih na proračunski postavki proračuna za leto 2003,
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K 17. členu:

pri čemer lahko po sprejemu sprememb proračuna za leto 2003
z aneksom dopolni pogodbo do 100% obsega pravic porabe,
zagotovljenih na proračunski postavki proračuna za leto 2003.
Po sprejemu predloga proračuna za leto 2004 lahko z aneksom
dopolni pogodbo ali sklene samostojno pogodbo do 80% obsega
pravic porabe, zagotovljenih na proračunski postavki proračuna
za leto 2004. Podobno velja za odhodke za blago in storitve ter za
tekoče transfere.

Pravice porabe splošne proračunske rezervacije se uporabljajo
tudi za plače novo zaposlenih delavcev in funkcionarjev pri
nevladnih in pravosodnih proračunskih uporabnikih v skladu s
sprejetimi načrti delovnih mest iz 24. člena ZJF. Pravice porabe iz
splošne proračunske rezervacije se razporedijo neposrednemu
uporabniku za plače samo v primeru, če sredstev za plač, ni
mogoče zagotoviti v okviru pravic porabe v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika ali skupine uporabnikov, v katero je
uporabnik uvrščen.

K 15. členu:
Ker je načrt razvojih programov za leto 2002, 2003, 2004 in 2005,
kot tretji del predloga proračuna natančno načrtovan, se v
predlogu zakona predlaga, da so podane določene omejitve pri
njegovem spreminjanju tekom izvrševanja proračuna. Tako lahko
neposredni uporabnik prevzema in plačuje obveznosti za
realizacijo načrta razvojih programov samo v breme proračunskih
postavk, ki so vključene v njegov finančni načrt in na katerih so
zagotovljene pravice porabe za realizacijo načrta razvojih
programov. Ker se načrt razvojih programov nanaša na investicije
in državne pomoči, so pravila spreminjanja tovrstnih izdatkov
različna.

V zakonu se tudi predvideva, da se upravnim enotam zagotavljajo
sredstva za zaračunljive tiskovine, kijih potrebujejo upravne enote,
če sredstev za zaračunljive tiskovine, ni mogoče zagotoviti v
okviru pravic porabe v finančnem načrtu upravne enote, ki
sredstva potrebuje, ali vseh upravnih enot.
K 18. členu:
Zakon določa, da lahko neposredni uporabnik nabavlja osnovna
sredstva in izvaja investicijsko vzdrževanje, samo če je to
načrtovano v načrtu nabav in gradenj ter v načrtu razvojih
programov. Drugi odstavek omogoča neposrednim uporabnikom,
da nabavljajo osnovna sredstva in izvajajo investicijsko
vzdrževanje, ki ga ni potrebno načrtovati v načrtu nabav in gradenj
iz 25. člena ZJF, če je tovrsten izdatek nujen za izvedbo
nepredvidenih popravil ter nabavo blaga ali izvedbo drugih storitev,
ki so potrebne za zagotovitev nemotenega delovanja
neposrednega uporabnika. Skupni obseg pravic porabe, ki jih
neposredni uporabnik lahko uporabi po tem odstavku, ne sme
presegati 45.000 tolarjev na zaposlenega pri neposrednem
uporabniku na dan 31. december 2001 za leto 2002 in 50.000 na
zaposlenega pri neposrednem uporabniku na dan 31. december
2002 za leto 2003.

Neposredni uporabnik lahko samostojno spreminja investicijske
projekte v načrtu razvojnih programov največ do 15% obsega
zagotovljenih sredstev za posamezni projekt, ki so določeni s
šifro projekta v načrtu razvojnih programov. V primeru, da
spremembe po posameznih projektih predstavljajo več kot 15%
obsega zagotovljenih sredstev za projekt, o spremembi načrta
razvojnih programov odloča vlada na podlagi usklajenega
predloga predlagatelja ter ministrstva, pristojnega za finance.
Ista pravila, kot veljajo za spreminjanje investicijskih projektov v
načrtu razvojnih programov, veljajo tudi za spreminjanje projektov
in programov državnih pomoči. Spremembe teh programov in
projektov je seveda potrebno prijaviti tudi komisiji za nadzor
državnih pomoči.

K 19. členu:
Namen člena je določiti način zagotavljanja pravic porabe za
plačilo pravnomočnih sodnih in dokončnih upravnih odločb ter
poravnav, ki bodo plačane v breme neposrednega uporabnika, v
čigar pristojnost spada zadeva, ki je predmet odločbe ali
poravnave. V ta namen se lahko odpre nova proračunska
postavka-konto, pravice porabe na njej pa se zagotovijo s
prerazporeditvami v okviru finančnega načrta uporabnika ali na
drugačen način. Iz ene proračunske postavke se lahko plača
tudi več istovrstnih zadev, ki bremenijo uporabnika. S tem želi
predlagatelj zakona okrepiti disciplino neposrednih uporabnikov
pri prevzemanju obveznosti ali izvajanju njihovih zakonskih nalog,
na drugi strani pa izboljšati kvaliteto zastopanja interesov države
pred sodišči ali upravnimi organi, katerih odločbe imajo finančne
posledice za državni proračun.

K 16. členu:
Člen v skladu s členom 52. ZJF določa plačilne roke za državni
proračun in pri tem ne spreminja že v preteklih letih predpisanih
rokov. Državni proračun zaradi kompleksnih postopkov izplačil
iz proračuna, v katerih so udeleženi številni subjekti, ki izvajajo
kontrolo in zaradi sistema planiranja likvidnostnih sredstev
proračuna, ki zahteva od uporabnika mesečno načrtovanje izplačil,
pogojuje najmanj 30 dnevni rok plačil. Navedena rešitev se
predlaga, ker plačuje država v primerih, ko so s posebnimi predpisi
določeni krajši roki plačil, zamudne obresti. Plačilni roki, določeni
v tem členu, se ne uporabljajo za plačila: plač, drugih osebnih
prejemkov in povračila stroškov delavcev in funkcionarjev,
zaposlenih pri neposrednih uporabnikih; pravnomočnih sodnih ali
dokončnih upravnih odločb in poravnav. Zakon tudi jasno pove,
da se plačila v breme sredstev donacij, če donator tako zahteva
in iz sredstev lastne udeležbe pri sofinanciranju programov, ki se
financirajo iz donacij; drugih tekočih domačih transferov; transferov
posameznikom in gospodinjstvom ter subvencij lahko realizirajo
prej. Plačila monopolnim dobaviteljem, ki gredo v breme materialnih
stroškov, se ne glede na določila drugih predpisov izvršijo v 30
dnevnem roku. Plačilni roki, določeni v tem členu, se ne uporabljajo
tudi za plačila v drugih primerih, ki jih lahko določi minister za
finance, kadar je to potrebno zaradi zagotovitve gospodarnega in
učinkovitega razpolaganja s proračunskimi sredstvi.

26. oktober2001

K 20. členu:
Z namenom večje preglednosti proračunskega poslovanja se v
tem členu identificirajo vsi proračunski skladi, ki so ali bodo
ustanovljeni s posebnimi zakoni in je bilo v postopkih priprave
predlogov proračuna dogovorjeno, da bo proračunski sklad
dejansko vzpostavljen. Pri določitvi v tem členu naštetih skladov
je bil upoštevan pogoj, da je oziroma bo s posebnim zakonom
dana pravna podlaga, da se odpre poseben evidenčni račun v
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okviru računa proračuna, na katerem se evidentirajo namenski
prihodki proračuna, ki so določeni kot prejemek proračunskega
sklada, ter da je tam določen upravitelj in namen sklada.

prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leto
2002 in 2003, ki sta bila posredovana državnemu zboru, hkrati s
predlogom proračuna.

Člen v drugem in tretjem odstavku določa višino proračunske
rezerve v letu 2002 in 2003. V prihodnjih letih se v proračunski
rezervi ne bodo več zagotavljala sredstva za realizacijo že
uveljavijenjih zakonov, razen za zakon o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju. Pravice porabe za
namene po navedenih zakonih bodo morale biti zagotovljene v
finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Navedeni členi določajo postopke in metode odtujitve stvarnega
in finančnega premoženja države, vključno bank v lasti države,
in dajejo pravno podlago, da vlada na predlog ministra za finance
predpiše podrobnejše postopke prodaje finančnega in stvarnega
premoženja države. Pristojni neposredni uporabnik državnega
proračuna mora zagotoviti, da se izvedejo drugi ustrezni postopki
in pripravljalna dejanja v zvezi s prodajo, pri čemer odločitev o
prodaji ali drugi obliki razpolaganja sprejme vlada. Prodaja
državnega premoženja mora biti opravljena na podlagi ustreznega
postopka javne ponudbe, javne dražbe, javnega zbiranja ponudb
ali neposredne pogodbe.

K 21. členu:
Zakon daje pooblastilo Ministrstvu za finance, da lahko če bo to
potrebno, zahteva od neposrednih uporabnikov državnega
proračuna in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov, da mu posredujejo podrobnejše podatke, ki so
potrebni za spremljanje in ocenjevanje izvrševanja proračuna
oziroma njihovih finančnih načrtov.

Vlada odloča o razpolaganju s kapitalskimi naložbami države na
predlog pristojnega ministra. Predlog prodaje kapitalske naložbe
mora obsegati opredelitev ciljev prodaje in razloge s katerimi se
utemeljuje, da bodo s predlagano prodajo ti cilji doseženi,
obrazložitev pripravljalnih dejanj, opravljenih v zvezi s prodajo in
opredelitev metod prodaje, ki bodo uporabljene in razloge, s
katerimi se utemeljuje, da so metode ustrezne za dosego ciljev
prodaje. Ministrstvo mora pred prodajo posamezne kapitalske
naložbe države zagotoviti, da vrednost kapitalske naložbe oceni
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij oziroma mednarodno
priznana tuja finančna svetovalska institucija, in da v primerih,
kadar kapitalska naložba države predstavlja več kot 50 % delež
v osnovnem kapitalu družbe, pred ocenitvijo vrednosti revizijska
družba po zakonu o revidiranju oziroma druga mednarodno
priznana revizijska družba opravi skrben finančni, pravni in
organizacijski pregled te družbe za zadnja tri poslovna leta. V
skladu s določbo 74. člena ZJF, se lahko iz kupnine od predaje
kapitalske naložbe pokrijejo stroški njene prodaje.

K 22. členu:
Tukaj se določajo pogoji za pridobitev likvidnostnega posojila iz
sredstev državnega proračuna glede na to, ali je subjekt vključen
v sistem enotnega zakladniškega računa države, ali ne. Tako
lahko posredni uporabniki proračuna in občine, ki so vključeni v
sistem enotnega zakladniškega računa države, pridobijo
likvidnostno posojilo iz prostih denarnih sredstev na računih
vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa države, če
so sredstva likvidnostnega posojila ustrezno zavarovana. Višina
zavarovanj in drugi pogoji likvidnostnega posojila se določijo v
pravilih, ki jih predpiše minister, pristojen za finance in v pogodbi
med ministrstvom, pristojnim za finance in posojilojemalcem. Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije pa lahko tudi pred vključitvijo
v sistem enotnega zakladniškega računa države pod istimi pogoji
pridobita likvidnostno posojilo iz prostih denarnih sredstev na
računih proračuna, proračunske rezerve in neposrednih
uporabnikov oziroma iz prostih denarnih sredstev na računih
vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa države.

K 29. členu:
Tukaj je upoštevaje metode in postopke, predpisane za prodajo
državnega stvarnega premoženja, urejena oddaja državnega
stvarnega premoženja v najem.
K 30. členu:

K 23. do 28. členu:

3. odstavek 77. člena ZJF določa, da pristojni minister v soglasju
z ministrom, pristojnim za finance, lahko do višine, določene \/
zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka
izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. Tako, da se predlaga,
da je v letu 2002 in 2003 mogoče odpisati terjatve največ do
skupne višine 100,000.000 tolarjev.

Zakon za leto 2002 in 2003 opredeljuje temeljne postopke in
metode prodaje državnega stvarnega in finančnega premoženja,
ki je potrebna za zagotovitev prihodkov proračuna letošnjega
leta. Predlagane rešitve temeljijo na ureditvi iz letošnjega zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in bodo veljale do
uveljavitve zakona o spremembah zakona o javnih financah, ki
bo vzpostavil sistemske rešitve postopkov in metod prodaje
državnega in občinskega finančnega in stvarnega premoženja.

K 31. do 35. členu:
Namen prvega odstavka 31. člena je določiti obseg zadolžitve, ki
je potrebna za financiranje sprejetega proračuna za leto 2002 in
2003, natančneje presežkov odhodkov nad prihodki, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter
odplačilo dolgov v računu financiranja. Znesek zadolževanja
države za financiranje proračuna je nižji iz naslova izvzetja
zadolžitve po zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo
temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije
v letih 1994 -2003 ter izdaje obveznic po zakonu o izdaji obveznic
za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi
razveljavitve kazni zaplembe premoženja (Uradni list RS, št. 49/
99)

Prodajo državnega stvarnega in finančnega premoženja je v tem
zakonu potrebno urediti zato, ker sta proračuna pripravljena tako,
da so izdatki v računu finančnih terjatev in naložb praviloma vezani
na prihodke od prodaje finančnega premoženja. Enako velja za
nabavo novih osnovnih sredstev iz sredstev kupnin od prodaje
stvarnega premoženja. Prav tako se načrtuje odplačila glavnic
dolga v računu financiranja financirati iz kupnin od prodaje
kapitalskih naložb države. V kolikor ti prejemki ne bodo realizirani,
proračunov za leto 2002 in 2003 ne bo mogoče v predvidenem
obsegu izvršiti. Zato vlada predlaga, da se osnovni postopki in
metode prodaje začasno uredijo že v tem zakonu in s tem omogoči
prodaje državnega premoženja, kot je predvidena v programu
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V obseg zadolžitve iz prvega odstavka 31. člena se še zmeraj ne
všteva zadolžitev po zakonu o zagotavljanju sredstev za
realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike
Slovenije v letih 1994 -2003, temu pa se dodaja tudi izdaja obveznic
po zakonu o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno
premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja
(Uradni list RS, št. 49/99) ter zadolžitev z izdajo obveznic po
zakonu o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in
povojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/01). Slednje je novost
glede na pretekle leta, saj je bil navedeni zakon šele letos izdan.

K 36. členu:
Z predlagano dikcijo prvega odstavke se izpolnjuje obveznost iz
20. člena zakona o financiranju občin in določa obseg primerne
porabe v RS v letu 2002 in 2003. Roki plačil, ki so določeni za
državo, veljajo tudi za občine, razen v primeru, da občina v pogodbi
dogovori krajše plačilne roke, če na ta način doseže nižjo
pogodbeno ceno. To je enako kot v letošnjem letu.
Ob vzpostavitvi transakcijskih računov občin pri Banki Slovenije
s 1. 1. 2002 bodo vzpostavljeni pogoji, da se prejemki in izdatki
ožjih delov občin, ki imajo status pravne osebe (in so torej
neposredni uporabniki občinskega proračuna), vplačujejo na
transakcijski račun občine in sicer kot namenski prejemki in izdatki
občinskega proračuna, ki se namenijo za financiranje izdatkov
ožjega dela občina, kateremu pripadajo. Ta rešitev je potrebna za
izpeljavo določbe 1. člena ZJF, ki pravi, da so vsi ožji deli občin
neposredni uporabniki občinskega proračuna in je nastala tudi ob
upoštevanju določb zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in spremembe) ter zakona o računovodstvu (Uradni list
RS, št. 23/99).

V obseg zadolžitve iz prvega odstavka 31. člena se ne šteje
likvidnostna zadolžitev države z izdajanjem enomesečnih
zakiadnih menic. Tudi v letu 2002 in 2003 bo Ministrstvo za finance - zakladnica v sodelovanju z Banko Slovenije izdajala
enomesečno zakladno menico (v nadaljnjem besedilu: EZM), ki
je in bo namenjen uravnavanju likvidnosti proračuna in
vzpostavljanju mehanizma za razvoj denarnega trga. Za dosego
navedenih ciljev z izdajo EZM, je med Ministrstvom za finance in
Banko Slovenije dosežen dogovor, da bo vse obresti za izdane
EZM v primeru, da Ministrstvo za finance izdanih EZM ne bo
potrebovalo za uravnavanje svoje likvidnosti, krila Banka Slovenije.
V ta namen bo Banka Slovenije Ministrstvu za finance omogočila,
da bo le-ta kupnino iz naslova prodaje EZM plasirala v Banko
Slovenije kot vlogo na odpoklic. Banka Slovenije bo vlogo na
odpoklic obrestovala po enaki obrestni meri kot ta znaša za izdane
EZM, kar pomeni, da bodo prejete obresti iz vezane vloge, enake
znesku obresti za izdane EZM. Dejstvo je, da zadolževanje z
izdajo EZM ■ v primeru da ne bo potrebe po uravnavanju likvidnosti
proračuna - ne bo predstavljalo denarnega vira za izvrševanje
proračuna ampak je to zadolževanje z vezavo kupnine pri Banki
Slovenije, namenjeno razvoju denarnega trga. To dejstvo torej
narekuje, da se zadolževanje za ta namen ne všteva v kvoto
zadolževanja po 3. odst. 81. člena ZJF (5% zadnjega sprejetega
proračuna) in v kvoto iz prvega odstavka 28. člena tega zakona
(to je kvoto zadolževanja za proračun posameznega leta).

K 37. členu:
Člen po vzgledu ureditev iz preteklih let ureja problem prenosa
plačilnega prometa na banke in s tem povezanega preoblikovanja
agencije. Tako vlada razpolaga s stvarnim premoženje v lasti
države, s katerim upravlja agencija tako, da ga ponudi v odkup
naštetim subjektom, če navedene osebe prevzamejo ustrezno
število zaposlenih, ki pri agenciji izvajajo naloge plačilnega prometa.
Zakon določa, da se kupnina iz tega naslova lahko nameni za
nakup novega stvarnega premoženja za potrebe Ministrstva za
finance in njegovih organov v sestavi.
K 38. členu:

V skladu s 5. členom ZJF se v 32. členu določa obseg poroštev,
ki jih lahko da država za vse zakone, ki bodo predlagani in s
katerimi bo država dala poroštva za najemanje kreditov pravnih
oseb (npr. javnih podjetij) v letu 2002 in 2003. Prav tako se določajo
pogoji, ki jih bodo morali izpolnjevati posebni zakoni, ki bodo urejali
dajanje poroštev države osebam zasebnega prava.

S tem členom se zavezuje neposredne in posredne uporabnike
državnega in občinskih proračunov, da v letu 2002 ne odpirajo
transkacijskih računov pri poslovnih bankah. Minister za finance
bo ob izpolnitvi potrebnih pogojev oziroma ob izvedenem
preoblikovanju Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
določil način opravljanja plačilnega prometa neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega proračuna, občin ter
neposrednih in posrednih uporabnikov občinskih proračunov.

Namen 33. člena je jasno določiti način zagotavljanja pravic porabe
za plačilo poroštvenih obveznosti države, ki presegajo pravice
porabe planirane pri Ministrstvu za finance. Pravice porabe za
vračilo dolgov države in plačilo poroštev se zagotavljajo v finančnih
načrtih pristojnih neposrednih uporabnikov. Vendar pa se pravice
porabe za plačilo poroštev, ki niso načrtovana in zagotovljena v
proračunu, plačajo v breme postavk v finančnem načrtu
ministrstva, pristojnega za finance. Na te postavke se takoj
prerazporedijo pravice porabe iz finančnega načrta neposrednega
uporabnika, v katerega področje dela sodi dejavnost, ki jo opravlja
dolžnik, za katerega obveznosti je bilo izdano poroštvo.

Ob upoštevanju zaznanih težav neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri izvrševanju
tovrstnih opravil, zlasti še ob napovedanih in realiziranih zaprtjih
ekspozitur Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, je
primerno in utemeljeno, da se jim omogoči uporaba bančne
poslovne mreže. Račun, ki ga v takšnem primeru proračunski
uporabnik odpre pri izbrani poslovni banki, je račun z ničelnim
stanjem. To pa pomeni, da se sredstva na ta račun zagotavljajo
sproti ali v dogovorjenih časovnih presekih, oziroma da se sredstva
s tega računa sproti ali ravno tako v dogovorjenih časovnih
presekih nakazujejo na račun za opravljanje plačilnega prometa.
Tako posebni račun pri banki, odprt za potrebe dvigov in pologov
gotovine, tekoče najmanj pa koncem delovnega dne ne izkazuje
stanja denarnih sredstev.

Namen 34. člena je določiti maksimalni obseg zadolžitve in izdanih
poroštev, ki jih lahko sklenejo oziroma izdajo pravne osebe
javnega sektorja na ravni države v letu 2002 in 2003. S to rešitvijo
se povečuje sposobnost vlade, da obvladuje presežni deficit kot
to zahteva pogodba o ustanovitvi Evropske Unije in kot je to
potrebno zaradi pridruževanja naše države Evropskih uniji.

K 39. do 43. členu:

35. člen določa zneske za izvajanje obveznosti države iz zakona
o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije in zakona
o poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe
financiranja izvoza.

26. oktober2001

Rešitev iz 39. člena je bila že v ZIPRS 2001 in je pogojena z
načrtovano spremembo zakona o javnih skladih. S sprejetjem
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Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o poroštvih
Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov
restrukturiranja dolgov (Uradni list RS, št. 69/94, 13/95, 35/96 in
31/97). Hkrati se podaljšuje veljavnost dveh na podlagi zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 že izdanih
podzakonskih aktov, ki jih ponovno predvideva ta zakon.

tega člena bo državni in občinski proračun zagotavljal le sredstva
za delo javnih skladov kot javnih ustanov in nujna sredstva za
delo javnih finančnih in nepremičninskih skladov, če jim ne uspe z
upravljanjem namenskega premoženja ali z drugimi prihodki od
opravljanja dejavnosti ustvariti dovolj prihodkov.
Določa se trideset dnevni rok za izdajo podzakonskih predpisov,
potrebnih za operacionalizacijo tega zakona.

Zakon se mora uveljaviti čim prej, zato začne veljati že naslednji
dan po dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1.
2002.

Zakon daje pravno podlago za subvencioniranje študentske
prehrane in izvedbo študijskih delavnic Zoisovih štipendistov.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:
Ne pride v poštev.

1) Naslov predloga akta:
Predlog zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leto 2002 in 2003 - hitri postopek

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj
navedenimi pravnimi viri ES (leto) Ne pride v poštev.

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

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

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo: Sprejem zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in
2003 - hitri postopek ni pogojen s priključevanjem Republike
Slovenije Evropski uniji in ni predmet harmonizacije naše
zakonodaje z evropsko.
b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti Izpolnjene: Ne pride v poštev.
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: Ne pride v poštev.

6) Ali le predlog akta preveden in v kateri lezik? Ne pride v
poštev.
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...):
Ne pride v poštev.

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev: Ne pride v poštev.

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): Ne pride v
poštev.
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES? Ne
pride v poštev.

26. oktober2001

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

23

Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:
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Predlog zakona o

STARŠEVSKEM

DRUŽINSKIH

VARSTVU

PREJEMKIH

IN

(ZSDP)

- tretja obravnava - EPA 559 - II

VLADA 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:

EVA:
1998-2611-0073
Številka: 553-03/98-2
Ljubljana, 18.10.2001
Vlada Republike Slovenije je na 46. seji dne 18.10.2001 določila
besedilo:

- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne
zadeve,
- Alenka Kovšca, državna sekretarka v Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve,
- Lidija Podkrižnik, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
- Ljubica Šalinger, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

- PREDLOGA ZAKONA O STARŠEVSKEM VARSTVU IN
DRUŽINSKIH PREJEMKIH,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 7. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26.6.2001 in 195.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih - tretja obravnava.

26. oktober2001

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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9. Strnjen niz je odsotnost z dela v polnem trajanju posamezne
vrste starševskega dopusta na enkrat brez prekinitve.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)

10. Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo, je otrok z
motnjami v duševnem razvoju, slep in slaboviden otrok, gluh
in naglušen otrok, otrok z odpovedjo funkcije vitalnih organov,
gibalno oviran otrok, dolgotrajno hudo bolan otrok, ki zaradi
svojega zdravstvenega stanja potrebuje skrbnejšo nego in
varstvo.

S tem zakonom se ureja zavarovanje za starševsko varstvo in
pravice, ki iz tega izhajajo, družinske prejemke, pogoje in
postopek za uveljavljanje posameznih pravic ter druga vprašanja
glede izvajanja tega zakona.

11. Zunajzakonski partner je oseba, ki živi z drugo osebo najmanj
eno leto v zunajzakonski skupnosti, ki je po zakonu o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena
z zakonsko zvezo;

2. člen
(vrste pravic)
Pravice po tem zakonu so:
pravice iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo in
pravice do družinskih prejemkov.

12. Prispevki za socialno varnost so prispevki za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za obvezno
zdravstveno zavarovanje, prispevki za zavarovanje za primer
brezposelnosti in prispevki za starševsko varstvo.

Pravice po tem zakonu uveljavlja eden od staršev, če zakon ne
določa drugače.

4. člen
(sredstva za izvajanje zakona)

Pravice iz tega zakona so vezane na otroka. Pravice po tem
zakonu prenehajo s smrtjo otroka.

Sredstva za izvajanje tega zakona se zagotavljajo v proračunu
Republike Slovenije.

3. člen
(pomen posameznih pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:

A. PRVI DEL

1. Starševski dopust je pravica do odsotnosti z dela zaradi
poroda oziroma nege in varstva otroka po tem zakonu.

5. člen
(splošna določba)

2. Starševsko nadomestilo je nadomestilo plače oziroma osebni
prejemek, ki izhaja iz zavarovanja za starševsko varstvo po
tem zakonu.

Prvi del zakona ureja sistem zavarovanja za starševsko varstvo
in pravice, ki iz tega izhajajo ter postopek uveljavljanja teh pravic.

3. Druga oseba je oseba, ki neguje in varuje otroka na podlagi
odločbe centra za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: center)
oziroma sodbe ali začasne odredbe sodišča, izdane v skladu
s predpisi, ki urejajo družinska razmerja.

Z zavarovanjem se zavarovancem po načelih vzajemnosti in
solidarnosti zagotavljajo pravice vezane na starševske
obveznosti.
Če vplačani prispevki iz naslova starševskega varstva ne
zadoščajo za pokrivanje obveznosti za pravice, ki izhajajo iz
zavarovanja, se sredstva zagotavljajo iz drugih proračunskih
virov.

4. Samozaposleni so osebe, ki opravljajo katerokoli samostojno
dejavnost, kot so samostojni podjetniki posamezniki po zakonu
o gospodarskih družbah, osebe, ki z osebnim delom
samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno
dejavnost, osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost s
področja zdravstva, socialne varnosti, znanosti ali zasebno
veterinarsko dejavnost, osebe, ki opravljajo odvetniško ali
notarsko dejavnost, osebe, ki opravljajo duhovniško oziroma
drugo versko službo.

I. ZAVAROVANJE ZA STARŠEVSKO VARSTVO
6. člen
(zavarovanci za starševsko varstvo)

5. Kmetje so osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in so
vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
po posebnih predpisih.

Zavarovanci za starševsko varstvo so:
1. zaposleni na območju Republike Slovenije,
2. izvoljeni ali imenovani nosilci javne in druge funkcije v organih
zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v Republiki Sloveniji
ali v organih lokalne samouprave, če prejemajo za to funkcijo
plačo,
3. tujci, ki so na območju Republike Slovenije zaposleni pri
mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih diplomatskih
in konzularnih predstavništvih, če je tako zavarovanje
določeno z mednarodnim sporazumom,
4. samozaposleni,
5. kmetje,
6. vrhunski športniki in šahisti,
7. brezposelne osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo od
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,

6. Za daljše obdobje se šteje najmanj 30 koledarskih dni.
7. Polna odsotnost z dela je odsotnost v obsegu tedenske delovne
obveznosti zavarovanca, ne glede na to ali gre za polni ali
krajši delovni čas.
8. Delna odsotnost z dela je odsotnost v obsegu, krajšem od
obsega tedenske delovne obveznosti zavarovanca. Delna
odsotnost z dela ne more biti daljša od polovičnega obsega
tedenske delovne obveznosti. Delna odsotnost z dela se
izračuna tako, da se pripadajoče število dni dopusta pomnoži
s količnikom, ki je razmerje med polno delovno obveznostjo
in številom ur dopusta na teden.
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II. PRAVICA DO STARŠEVSKEGA DOPUSTA

8. osebe, ki prejemajo nadomestilo med začasno zadržanostjo
od dela od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije po
predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje,
9. osebe, ki so na prestajanju kazni,
10. osebe, ki prejemajo starševsko nadomestilo po tem zakonu.

1. Splošne določbe o starševskem dopustu
13. člen
(vrste starševskega dopusta)

7. člen
(pravice iz zavarovanja)

Vrste starševskega dopusta so:
1. porodniški dopust,
2. očetovski dopust,
3. dopust za nego in varstvo otroka,
4. posvojiteljski dopust.

Pravice iz zavarovanja so:
1. starševski dopust,
2. starševsko nadomestilo,
3. pravice iz naslova krajšega delovnega časa.

Starševski dopust je določen v koledarskih dnevih za polno
odsotnost z dela.

8. člen
(prispevki za starševsko varstvo)

14. člen
(pravica do starševskega dopusta)

Za starševsko varstvo se plačuje prispevek zavarovanca in
prispevek delodajalca.

Starši ali druge osebe imajo pravico do starševskega dopusta,
če so zavarovanci po tem zakonu.

Višina prispevka se določi z zakonom.
Prispevki se vplačujejo v proračun Republike Slovenije.

15. člen
(dolžnosti delodajalcev)

9. člen
(osnova za plačilo prispevkov)

Delodajalci so dolžni delavcem zagotoviti odsotnost z dela zaradi
izrabe starševskega dopusta v skladu s tem zakonom.

Prispevki se obračunavajo od osnove za plačilo prispevkov, ki je
enaka osnovi za plačilo prispevkov, od katere zavarovanci iz 6.
člena tega zakona plačujejo prispevke za obvezno pokojninsko
in invalidsko zavarovanje.

16. člen
(obveščanje delodajalca)
Delavec mora obvestiti delodajalca o nameri izrabe starševskega
dopusta 30 dni pred predvidenim nastopom dopusta, če ta zakon
ne določa drugače.

10. člen
(zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca)
Zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca za starševsko
varstvo so zavarovanci iz 6. člena tega zakona.

Center o priznanju posamezne vrste starševskega dopusta
obvesti delodajalca oziroma pristojni organ za registracijo
samostojne dejavnosti, če začasno preneha z opravljanjem
dejavnosti, v 15 dneh po priznanju pravice.

11. člen
(zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev)
Zavezanci za plačilo prispevkov delodajalcev za starševsko
varstvo so:
1. delodajalci - za zavarovance iz 1., 2. in 3.točke 6. člena tega
zakona;
2. zavarovanci iz 4. točke 6. člena tega zakona;
3. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zavarovance
iz 8. točke 6. člena tega zakona;
4. Republika Slovenija za zavarovance iz 5., 6., 7., 9. in 10.
točke 6. člena tega zakona.

2. Porodniški dopust
17. člen
(trajanje porodniškega dopusta)
Mati ima pravico do porodniškega dopusta v trajanju 105 dni.
18. člen
(prenehanje pravice do porodniškega dopusta)

12. člen
(splošno o prispevkih)

Če mati rodi mrtvega otroka ima pravico do porodniškega dopusta
še 42 dni od dneva poroda.

Glede obračunavanja prispevka za starševsko varstvo, rokov
za plačilo, izterjave, vračila preveč plačanega prispevka, zamudnih
obresti, odpisa zaradi neizterljivosti, poroštva, zastaranja in
kaznovanja še uporabljajo posebni predpisi, ki urejajo davčni
postopek in plačevanje prispevkov za socialno varnost.

Če otrok umre v času porodniškega dopusta ima mati pravico do
porodniškega dopusta v obsegu kot ga je do dneva smrti otroka
že izrabila, vendar najmanj 42 dni od rojstva otroka. Po smrti
otroka pripada materi največ 10 dni porodniškega dopusta.
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Če mati zapusti otroka ob rojstvu oziroma po rojstvu otroka ima
pravico do porodniškega dopusta še 42 dni od dneva poroda.

Če mati sklepa delovno razmerje v 58 dneh pred predvidenim
datumom poroda, mora delodajalca obvestiti o nastopu
porodniškega dopusta ob sklenitvi delovnega razmerja.

Če mati zapusti otroka v času porodniškega dopusta, pa je že
izrabila 42 dni porodniškega dopusta, nima več pravice do
porodniškega dopusta od naslednjega dne, ko je zapustila otroka.

Oče mora obvestiti delodajalca o izrabi porodniškega dopusta
najkasneje v 3 dneh od nastopa razloga za izrabo porodniškega
dopusta.

19. člen
(način izrabe porodniškega dopusta)

Druga oseba mora obvestiti delodajalca o izrabi porodniškega
dopusta najkasneje v 3 dneh od nastopa razloga za izrabo
porodniškega dopusta iz drugega odstavka prejšnjega člena.

Porodniški dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne
odsotnosti z dela.

3. Očetovski dopust

Mati mora nastopiti porodniški dopust 28 dni, lahko pa 42 dni pred
predvidenim datumom poroda, ki ga določi ginekolog. Če mati ne
nastopi porodniškega dopusta v tem roku, neizrabljenega dela
porodniškega dopusta ne more izrabiti po otrokovem rojstvu,
razen v primeru, če je porod nastopil pred predvidenim datumom.

23. člen
(trajanje očetovskega dopusta)
Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 90 dni. Pravica
je neprenosljiva.

Če mati na dan poroda še ni nastopila porodniškega dopusta,
nastopi porodniški dopust z dnem rojstva otroka.

24. člen
(oče nima pravice do očetovskega dopusta)

20. člen
(pravica očeta do porodniškega dopusta)
Oče ima pravico do porodniškega dopusta, če mati:
1. umre,
2. zapusti otroka,
3. na podlagi mnenja pristojnega zdravnika, trajno oziroma
začasno ni sposobna za samostojno življenje in delo.

Oče nima pravice do očetovskega dopusta, če:
1. mati rodi mrtvega otroka,
2. mu je odvzeta roditeljska pravica oziroma so prepovedani
stiki z otrokom skladno s posebnim zakonom,
3. otrok živi pri materi ali pri drugi osebi ter oče ne varuje in ne
neguje otroka.

Oče ima pravico do porodniškega dopusta v obsegu kot ga ima
mati, zmanjšanem za toliko dni, kolikor je mati to pravico že izrabila,
najmanj pa za 28 dni.

Če oče izrabi očetovski dopust pred nastopom razlogov iz
prejšnjega odstavka, mu pripada pravica v obsegu, kolikor ga je
že izrabil preden so nastopili razlogi za prenehanje pravice.

Pravico do porodniškega dopusta ima v soglasju z materjo tudi
oče otroka v primerih, ko rodi otroka mati, mlajša od 18 let in ima
status vajenke, učenke, dijakinje oziroma študentke. V tem primeru
porodniški dopust traja 77 dni in se skrajša še za toliko dni,
kolikor je otrok star, ko oče nastopi porodniški dopust. Oče ima
pravico do porodniškega dopusta, če dejansko neguje in varuje
otroka.

Oče mora izrabiti očetovski dopust v času porodniškega dopusta
matere najmanj v trajanju 15 dni v obliki polne odsotnosti z dela.
Oče nima te pravice, če koristi porodniški dopust.

21. člen
(pravica druge osebe do porodniškega dopusta)

Oče lahko izrabi očetovski dopust v trajanju 75 dni v obliki polne
odsotnosti z dela najdalj do 8. leta starosti otroka. Evidenco o
izrabi tega dela dopusta vodi delodajalec.

25. člen
(način izrabe očetovskega dopusta)

Druga oseba ima pravico do porodniškega dopusta v obsegu kot
ga ima mati, zmanjšanem za toliko dni, kolikor sta mati in oče to
pravico že izrabila.

4. Dopust za nego in varstvo otroka
26. člen
(trajanje dopusta za nego in varstvo otroka)

Pravico do porodniškega dopusta ima v soglasju z materjo tudi
eden od starih staršev otroka v primerih, ko rodi otroka mati,
mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke, dijakinje oziroma
študentke. V tem primeru porodniški dopust traja 77 dni in se
skrajša še za toliko dni, kolikor je otrok star, ko druga oseba
nastopi porodniški dopust.

Eden od staršev ima pravico do dopusta za nego in varstvo
otroka v trajanju 260 dni neposredno po preteku porodniškega
dopusta.
Ob rojstvu dvojčkov se dopust za nego in varstvo otroka podaljša
za dodatnih 90 dni.

22. člen
(obveščanje delodajalca)

Ob rojstvu več hkrati živo rojenih otrok se dopust za nego in
varstvo otroka podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za
dodatnih 90 dni.

Če mati rodi otroka preden je o izrabi porodniškega dopusta
obvestila delodajalca, mora delodajalca o tem obvestiti v 3 dneh
po rojstvu otroka, razen če njeno zdravstveno stanje tega ne
dopušča. V tem primeru je treba zagotoviti zdravniško dokazilo.
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Pisni dogovor se spremeni, če:
1. nastopi razlog za podaljšanje dopusta za nego in varstvo
otroka v času dopusta za nego in varstvo otroka,
2. se pričakuje rojstvo drugega otroka,
3. nastopijo druge okoliščine, ki vplivajo na predhodno odločitev
staršev (kot je bolezen, ki traja daljše obdobje, napotitev enega
od staršev na delo v tujino, izobraževanje, izguba oziroma
sprememba zaposlitve).

Ob rojstvu nedonošenčka se dopust za nego in varstvo otroka
podaljša za toliko dni, kolikor dni je bila nosečnost krajša kot 280
dni.
Ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se dopust
za nego in varstvo otroka podaljša za dodatnih 90 dni na podlagi
mnenja zdravniške komisije Pediatrične klinike v Ljubljani (v
nadaljnjem besedilu: zdravniška komisija), ki jo imenuje minister,
pristojen za varstvo družine (v nadaljnjem besedilu: minister).

Če se starša ne moreta dogovoriti o izrabi dopusta za nego in
varstvo otroka ali je njuna odločitev v nasprotju s koristjo otroka,
odloči o tem center, ki pri tem upošteva koristi otroka.

Dopust za nego in varstvo otroka se podaljša v primeru, ko
starša že ob rojstvu otroka varujeta in vzgajata najmanj dva
otroka do starosti 8 let, za 30 dni, za tri otroke za 60 dni in za štiri
ali več otrok za 90 dni.

Če izrabi dopust za nego in varstvo otroka samo eden od staršev,
se ne sklene pisnega dogovora iz prvega odstavka tega člena.

Pravice iz prejšnjih odstavkov tega člena se seštevajo.

30. člen
(način izrabe dopusta za nego in varstvo otroka)

Del dopusta za nego in varstvo otroka v trajanju največ 75 dni se
lahko prenese in izrabi najdalj do 8. leta starosti otroka.

Dopust za nego in varstvo otroka se izrabi v strnjenem nizu v
obliki polne ali delne odsotnosti z dela.

27. člen
(prenehanje pravice do dopusta za nego in varstvo
otroka)

Časovno razporeditev delne odsotnosti z dela medsebojno
dogovorita starša in delodajalca. Če ne pride do dogovora, odloči
o pravici do izrabe dopusta center, ki pri tem upošteva koristi
otroka.

Starša nimata pravice do dopusta za nego in varstvo otroka, če
je otrok oddan v vzgojo in varstvo drugi osebi oziroma v zavod.
Eden od staršev nima pravice do dopusta za nego in varstvo
otroka, če je otrok dodeljen v varstvo in vzgojo drugemu od
staršev ter sam ne varuje in ne neguje otroka.

31. člen
(omejitve načina izrabe dopusta za nego in varstvo
otroka)

Če razlog za prenehanje pravice iz prejšnjih dveh odstavkov
nastopi v času trajanja dopusta, starša nimata pravice do
neizrabljenega dela dopusta za nego in varstvo otroka.

Oba starša ne moreta hkrati izrabljati dopusta za nego in varstvo
otroka v obliki polne odsotnosti z dela, razen ob rojstvu:
1. dveh ali več hkrati živo rojenih otrok,
2. otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo,
3. otroka v družini, v kateri starša že ob rojstvu otroka varujeta
in vzgajata najmanj dva otroka do starosti 8 let oziroma, če
varujeta in negujeta otroka, ki potrebuje posebno nego in
varstvo.

V primerih, ko je razlog za pravico do daljšega dopusta za nego
in varstvo otroka rojstvo dveh ali več hkrati rojenih otrok, pa eden
od otrok umre, staršema preneha pravica do pripadajočega dela
daljšega dopusta za nego in varstvo otroka.
28. člen
(kasneje ugotovljeno zdravstveno stanje otroka)

32. člen
(način izrabe prenesenega dopusta za nego in
varstvo otroka)

Če je motnja v telesnem ali duševnem razvoju oziroma dolgotrajna
hujša bolezen otroka ugotovljena potem, ko sta se starša že
vrnila na delo, po poteku dopusta za nego in varstvo otroka,
otrok pa še ni dopolnil starosti osemnajst mesecev, ima eden od
staršev pravico do dopusta za nego in varstvo otroka 90 dni od
dneva priznanja pravice.

Starša, ki sta prenesla del dopusta za nego in varstvo otroka,
lahko le-tega izrabita v strnjenem nizu v obliki polne ali delne
odsotnosti z dela ali po dnevih v obliki polne odsotnosti z dela.
Kadar starša izrabita dopust za nego in varstvo otroka po dnevih,
se trajanje pravice določi v delovnih dnevih tako, da se upošteva
70 % pripadajočih koledarskih dni prenesenega dopusta za nego
in varstvo otroka.

29. člen
(dogovor o izrabi dopusta za nego in varstvo otroka)

Delodajalec mora o izrabi prenesenega dopusta za nego in varstvo
otroka obvestiti pristojni center najkasneje 15 dni po nastopu
dopusta. Obvestilu o izrabi dopusta mora priložiti tudi podatke za
izračun osnove iz tretjega odstavka 42. člena tega zakona.

Starša se pisno dogovorita o izrabi dopusta za nego in varstvo
otroka 30 dni pred potekom porodniškega dopusta. Dogovor
predložita centru skupaj z zahtevo za uveljavljanje pravice in z
njim seznanita svoja delodajalca.

Evidenco o izrabi prenesenega dopusta za nego in varstvo otroka
vodi delodajalec in center. Delodajalec mora na zahtevo centra,
staršev ali druge osebe izdati potrdilo o neizrabljenem prenesenem
dopustu za nego in varstvo otroka.

Pisni dogovor preneha veljati, če:
1. nastopi smrt enega od staršev,
2. eden od staršev zapusti otroka,
3. postane eden od staršev na podlagi mnenja pristojnega
zdravnika, trajno oziroma začasno nesposoben za samostojno
življenje in delo.
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33. člen1
(rok obveščanja delodajalca)

posvojiteljskega dopusta najkasneje v 3 dneh od nastopa razloga
za izrabo posvojiteljskega dopusta.

Delavca morata obvestili svojega delodajalca o spremembi izrabe
dopusta za nego in varstvo otroka v 3 dneh, ko je nastopil razlog
za spremembo pisnega dogovora po tem zakonu.

III. PRAVICA DO STARŠEVSKEGA NADOMESTILA
38. člen
(vrste starševskega nadomestila)

V primeru izrabe prenesenega dopusta mora delavec obvestiti
svojega delodajalca o svoji odsotnosti v 3 dneh pred nastopom
le-tega, kadar ga izrabi po dnevih, v 15 dneh pred nastopom pa,
če ga izrabi v strnjenem nizu.

Pravica do starševskega nadomestila obsega:
porodniško nadomestilo,
očetovsko nadomestilo,
nadomestilo za nego in varstvo otroka,
posvojiteljsko nadomestilo.

34. člen
(pravica druge osebe do dopusta za nego in varstvo
otroka)

39. člen
(pravica do starševskega nadomestila)

Druga oseba ima pravico do dopusta za nego in varstvo otroka v
obsegu kot ga imata mati oziroma oče, zmanjšanem za toliko dni,
kolikor sta mati in oče to pravico že izrabila.

Pravico do starševskega nadomestila imajo tiste osebe, ki imajo
pravico do starševskega dopusta in so bile zavarovane po tem
zakonu pred dnevom nastopa posamezne vrste starševskega
dopusta.

Pravico do dopusta za nego in varstvo otroka ima v soglasju z
materjo tudi eden od starih staršev otroka v primerih, ko rodi
otroka mati, mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke,
dijakinje oziroma študentke. V tem primeru dopust za nego in
varstvo otroka traja 77 dni in se skrajša še za toliko dni, kolikor
je otrok star, ko druga oseba nastopi dopust za nego in varstvo
otroka.

Pravico do starševskega nadomestila imajo tudi osebe, ki nimajo
pravice do starševskega dopusta, če so bile zavarovane po tem
zakonu najmanj dvanajst mesecev v zadnjih treh letih pred
nastopom posamezne vrste starševskega dopusta.
Pravica do starševskega nadomestila po tem zakonu izključuje
prejemanje drugih nadomestil po predpisih, ki urejajo zdravstveno
zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti. V tem času
pravica do prejemanja drugih nadomestil miruje.

5. Posvojiteljski dopust
35. člen
(trajanje posvojiteljskega dopusta)

40. člen
(trajanje pravice do starševskega nadomestila)

Posvojitelj oziroma oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo
z namenom posvojitve v skladu s posebnim predpisom, ima
pravico do posvojiteljskega dopusta:
- za otroka starega od 1 do 4 let v trajanju 150 dni,
- za otroka starega od 4 do 10 let v trajanju 120 dni.

Ob izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena pripada zavarovancu:
1. v času porodniškega dopusta pravica do porodniškega
nadomestila;
2. v času očetovskega dopusta v trajanju 15 dni pravica do
očetovskega nadomestila, za 75 dni pa mu Republika Slovenija
zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od
minimalne plače;
3. v času dopusta za nego in varstvo otroka pravica do
nadomestila za nego in varstvo otroka;
4. v času posvojiteljskega dopusta pravica do posvojiteljskega
nadomestila.

Posvojitelj oziroma oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo
z namenom posvojitve v skladu s posebnim predpisom nima
pravice do posvojiteljskega dopusta, če je za istega otroka izrabila
pravico do porodniškega dopusta, očetovskega dopusta oziroma
dopusta za nego in varstvo otroka.
Če je bil dopust za nego in varstvo otroka izrabljen v manjšem
obsegu kot 150 dni, se prizna dopust v obsegu iz prvega odstavka
tega člena, zmanjšan za dneve izrabe dopusta za nego in varstvo
otroka in očetovskega dopusta.
Pravice do posvojiteljskega dopusta nima oseba, če posvoji otroka
svojega zakonca.

Če se posamezna vrsta starševskega dopusta izrabi v obliki
delne odsotnosti z dela, zavarovancu pripada pravica do
starševskega nadomestila za toliko časa, kot traja delna odsotnost
z dela v skladu s tem zakonom.

36. člen
(način izrabe posvojiteljskega dopusta)

Starševsko nadomestilo po tem zakonu pripada za delovne dni
oziroma delovne ure, ko je zavarovanec na starševskem dopustu,
kot tudi za praznične in druge proste dni, določene z zakonom.

Posvojiteljski dopust se lahko izrabi v strnjenem nizu ob polni ali
delni odsotnosti z dela, enega ali obeh staršev hkrati, pri čemer
skupno trajanje dopusta ne sme presegati 150 dni oziroma 120
dni.

41. člen
(osnova za izračun starševskega nadomestila)
Osnova za posamezno vrsto starševskega nadomestila je
povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za
starševsko varstvo v zadnjih dvanajstih mesecih pred nastopom
starševskega dopusta.

37. člen
(obveščanje delodajalca)
Posvojitelj oziroma oseba, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo
z namenom posvojitve, mora obvestiti delodajalca o izrabi
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Če je zavarovanec v obdobju iz prejšnjega odstavka prejemal
nadomestilo plače, se upošteva osnova, na podlagi katere se je
obračunavalo nadomestilo.

neupravičeno prejeti znesek starševskega nadomestila, skupaj
s pripadajočimi obrestmi.

Če so bili za zavarovanca obračunani prispevki za starševsko
varstvo za krajše obdobje kot je to določeno v prvem odstavku
tega člena, se mu za manjkajoče mesece kot osnova upošteva
55 % minimalne plače.

45. člen
(dobroimetje)
Če starša ali druga oseba ne izrabi dopusta za nego in varstvo
otroka v obsegu določenem po tem zakonu, lahko pripadajoči del
nadomestila za dopust za nego in varstvo otroka, izrabijo v obliki
dobroimetja za:
1. plačilo varstva otroka,
2. plačilo najemnine za stanovanje,
3. reševanje stanovanjskega vprašanja.

Za zavarovanca iz drugega odstavka 39. člena tega zakona se
kot osnova upošteva 55 % minimalne plače. Tako določena osnova
se za vsak mesec zavarovanja za starševsko varstvo, ki ga je
imel v zadnjih treh letih pred nastopom posamezne vrste
starševskega dopusta, poveča za 2 %, vendar največ za 50 %.

Za reševanje stanovanjskega vprašanja po tem zakonu se šteje
nakup stanovanja ali hiše, gradnja hiše, adaptacija stanovanja ali
hiše.

42. člen
(izjeme pri določitvi osnove za izračun starševskega
nadomestila)
Če zavarovanec izrabi posamezne vrste starševskega dopusta
v strnjenem nizu brez prekinitve oziroma je prekinitev krajša kot
365 dni, je osnova enaka osnovi, ki je bila določena ob izrabi prve
vrste starševskega dopusta.

Višina dobroimetja je enaka višini neizplačanega nadomestila za
nego in varstvo otroka. Ne glede na dolžino neizrabljenega dopusta
za nego in varstvo otroka lahko znaša dobroimetje največ
petkratnik pripadajočega mesečnega nadomestila za dopust za
nego in varstvo otroka.

Če zavarovanec izrabi posamezne vrste starševskega dopusta
v več delih in je prekinitev daljša kot 365 dni, se osnova za
izračun starševskega nadomestila določi na novo v skladu s
prvim odstavkom prejšnjega člena.

46. člen
(trajanje dobroimetja)
Dobroimetje se koristi v skladu z dogovorom o izrabi dopusta za
nego in varstvo otroka po tem zakonu. Dobroimetje traja dokler
se ne izkoristi celotna višina dobroimetja iz tretjega odstavka
prejšnjega člena.

Osnova za določitev starševskega nadomestila v času
prenesenega dopusta je enaka osnovi, ki se takrat uporablja za
izračun nadomestila zaradi začasne odsotnosti od dela zaradi
bolezni, po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje.

IV.
43. člen
(najvišja in najnižja osnova za izračun nadomestila)

PRAVICA STARŠEV DO KRAJŠEGA
DELOVNEGA ČASA ZARADI STARŠEVSTVA
47. člen
(pravica staršev do krajšega delovnega časa)

Osnova ne more biti višja od dvainpolkratnika povprečne
mesečne plače v Republiki Sloveniji na podlagi zadnjih znanih
uradnih podatkov o mesečnih plačah v času odmere nadomestila,
razen za porodniško nadomestilo.

Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti,
ima pravico delati krajši delovni čas.

Osnova ne more biti nižja od 55 % minimalne plače.

Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno
nego in varstvo, ima pravico delati krajši delovni čas.

44. člen
(višina starševskega nadomestila)

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena mu
delodajalec zagotavlja pravico do plače po dejanski delovni
obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do njegove
polne delovne obveznosti plačilo prispevkov za socialno varnost
od minimalne plače.

Starševsko nadomestilo za polno odsotnost z dela znaša 100 %
osnove.
Starševsko nadomestilo za delno odsotnost z dela je enako
sorazmernemu delu delne odsotnosti z dela kot je določeno v 8.
točki 3. člena tega zakona.

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko
delovno obveznost.

44. a člen
(prenehanje pravice do starševskega nadomestila)

Za preostali čas do polne delovne obveznosti pripada enemu od
staršev, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in
varstvo, sorazmerni delež delnega plačila za izgubljeni dohodek.

Pravica do starševskega nadomestila preneha, če pristojna
inšpekcija za delo ugotovi, da oseba v času izrabe starševskega
dopusta dela.

48. člen
(uveljavljanje pravice)

Pravica do starševskega nadomestila preneha, če oseba iz
drugega odstavka 39.člena tega zakona začne delati oziroma
začne opravljati samostojno dejavnost.

Pravica iz drugega odstavka prejšnjega člena se uveljavlja na
podlagi mnenja zdravniške komisije.
Center odloči o pravicah, ki jih zagotavlja Republika Slovenija, na
podlagi pridobljene pravice do krajšega delovnega časa pri
delodajalcu.

Če nastopi katerikoli razlog iz prvega ali drugega odstavka tega
člena mora oseba, ki prejema starševsko nadomestilo, vrniti
26. oktober2001
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V.

POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ
ZAVAROVANJA ZA STARŠEVSKO VARSTVO

Pravica do posvojiteljskega dopusta in posvojiteljskega
nadomestila se uveljavlja najkasneje 30 dni po nastopu
posvojiteljskega dopusta. Po tem roku se pravice ne more
uveljaviti.

49. člen ( prej 54. člen)
(uporaba zakona o splošnem upravnem postopku)

Roki iz tega člena ne veljajo v primerih, kjer ta zakon določa
krajše roke za obveščanje delodajalca.

Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo se uveljavljajo v
skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku, če ta zakon
ne določa drugače.

54. člen (prej 59. člen)
(odločanje centra)

50. člen (prej 55. člen)
(odločanje o pravicah)

Center odloči o pravici do starševskega dopusta v 15 dneh od
prejema vloge.

O pravicah iz zavarovanja za starševsko varstvo odloča na prvi
stopnji center, ki ga določi minister.
B. DRUGI DEL

O pritožbah zoper odločbe centra odloča ministrstvo, pristojno
za varstvo družine (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

55. člen (prej 60. člen)
(splošna določba)

Pritožba na odločbo centra ne zadrži izvršitve odločbe.
V sporih zoper odločbe ministrstva odloča pristojno delovno in
socialno sodišče.

Ta del zakona ureja pravice do družinskih prejemkov.
I. PRAVICA DO DRUŽINSKIH PREJEMKOV

51. člen (prej 56. člen)
(krajevna pristojnost)

56. člen (prej 61. člen)
(vrste družinskih prejemkov)

Pravice se uveljavljajo pri centru, ki je krajevno pristojen po:
1. materinem stalnem prebivališču,
2. materinem začasnem prebivališču, če v Republiki Sloveniji
nima stalnega prebivališča,
3. sedežu materinega delodajalca oziroma dejavnosti, če nima
stalnega niti začasnega prebivališča v Republiki Slovenije,
4. kraju rojstva otroka.

Družinski prejemki so denarni prejemki, ki obsegajo:
!. starševski dodatek,
2. pomoč ob rojstvu otroka,
3. otroški dodatek,
4. dodatek za veliko družino,
5. dodatek za nego otroka,
6. delno plačilo za izgubljeni dohodek.

52. člen (prej 57. člen)
(izvršilni predpis)

1. Starševski dodatek

Zahteva za uveljavljanje posameznih vrst pravic se vloži na
posebnih obrazcih, katerim morajo biti priložena dokazila o
izpolnjevanju pogojev za pridobitev posamezne pravice.

57. člen (prej 62. člen)
(definicija in višina starševskega dodatka)

Natančnejši postopek za uveljavljanje posameznih vrst pravic,
vsebino obrazcev in vrste dokazil predpiše minister.

Starševski dodatek je denarna pomoč staršem, kadar po rojstvu
otroka le-ti niso upravičeni do starševskega nadomestila.

Natančnejše pogoje za pridobitev pravice do dopusta za nego in
varstvo otroka iz petega odstavka 26. člena tega zakona in pravice
do krajšega delovnega časa iz 47. člena tega zakona ter za delo
in plačilo zdravniških komisij, predpiše minister.

Starševski dodatek znaša 35.000,00 SIT mesečno.
58. člen (prej 63. člen)
(pravica do starševskega dodatka)

53. člen (prej 58. člen)
(roki za uveljavljanje pravic)

Pravico do starševskega dodatka ima mati, ki je državljanka
Republike Slovenije, ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
in če je otrok državljan Republike Slovenije.

Pravico do porodniškega dopusta, očetovskega dopusta in
porodniškega ter očetovskega nadomestila se uveljavlja 60 dni
pred predvidenim datumom poroda na podlagi potrdila ginekologa.
Center v ta namen izroči stranki vse obrazce in jo opozori na
obveznosti do delodajalca ter jo seznani z nadaljnjim postopkom
uveljavljanja posameznih pravic ter tudi s posledicami zamude
rokov iz 16., 22., 29., 33. in 37,člena tega zakona.

Oče ima pravico do starševskega dodatka pod enakimi pogoji
kot mati, če je mati:
1. umrla,
2. zapustila otroka,
3. na podlagi mnenja pristojnega zdravnika, trajno oziroma
začasno nesposobna za samostojno življenje in delo',
4. sklenila pogodbo o zaposlitvi oziroma začela opravljati
kmetijsko ali drugo samostojno dejavnost.

Pravica do dopusta za nego in varstvo otroka in nadomestilo za
nego in varstvo otroka se uveljavlja 30 dni pred iztekom
porodniškega dopusta.

poročevalec, št. 86

32

26. oktober 2001

2. Pomoč ob rojstvu otroka

Druga oseba ima pravico do starševskega dodatka pod enakimi
pogoji kot mati, kadar dejansko neguje in varuje otroka.

62. člen (prej 67. člen)
(definicija in višina pomoči ob rojstvu otroka)

59. člen (prej 64. člen)
(ni pravice do starševskega dodatka)

Pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek, namenjen
nakupu opreme za novorojenca. Pomoč znaša 50.000,00 SIT.

Pravice do starševskega dodatka nima mati, oče ali druga oseba,
ki prejema nadomestilo plače po tem in drugih zakonih oziroma
delno plačilo za izgubljeni dohodek po tem zakonu.

Namesto denarnega prejemka se lahko v enaki vrednosti 2agotovi
oprema za novorojenca. Vsebino in kakovost opreme določi minister.

Pravice do starševskega dodatka tudi nima mati, katere zakonec
oziroma zunaj zakonski partner prejema nadomestilo za nego in
varstvo otroka za istega otroka.

63. člen (prej 68. člen)
(pravica do pomoči ob rojstvu otroka)

60. člen (prej 65. člen)
(trajanje pravice do starševskega dodatka)

Pravico do pomoči ob rojstvu otroka ima vsak otrok, katerega
mati ali oče imata stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Pravica do starševskega dodatka traja 365 dni od rojstva otroka.
3. Otroški dodatek

Oče ali druga oseba ima pravico do starševskega dodatka v
trajanju kot ga ima mati, zmanjšanem za toliko dni, kolikor je mati
to pravico že izrabila.

64. člen (prej 69. člen)
(definicija in višina otroškega dodatka)

61. člen (prej 66. člen)
(prenehanje pravice do starševskega dodatka)

Z otroškim dodatkom se staršem oziroma otroku zagotovi
dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje, kadar
dohodek na družinskega člana ne presega zgornje meje
dohodkovnega razreda po tem zakonu.

Pravica do starševskega dodatka preneha z naslednjim dnem,
ko niso več izpolnjeni pogoji po tem zakonu.

Otroški dodatek znaša mesečno v SIT:

Znesek otroškega dodatka za posameznega
otroka

Dohodek na družinskega člana v %
povprečne plače RS

Do 15%
nad 15 % do 25%
nad 25 % do 30%
nad 30% do 35 %
nad 35% do 45%
nad 45% do 55%
nad 55% do 75%
nad 75% do 99%

1. otrok
17.639
15.081
11.495
9.055
7.409
4.704
3.528
3.058

2. otrok
19.403
16.669
12.848
10.349
8.644
5.880
4.704
4.234

Dohodkovni razred je določen v odstotku od povprečne mesečne
plače vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji za koledarsko leto
pred vložitvijo zahteve. Minister vsako leto v mesecu marcu določi
nominalne meje dohodkovnih razredov za preteklo koledarsko
leto.

65. člen (prej 70. člen)
(izjemna višina otroškega dodatka)
Kadar otrok živi v eno starševski družini, se posamezni znesek
otroškega dodatka iz prejšnjega člena poveča za 10 %. Eno
starševska družina je skupnost enega od staršev z otroki, kadar
roditeljsko pravico, skladno s posebnim zakonom, izvršuje sam.
Kot eno starševska družina se ne šteje skupnost, če je tisti od
staršev, ki sam izvršuje roditeljsko pravico, osnoval novo
življenjsko skupnost.

Višina otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev družine v
dohodkovni razred. Glede na število otrok se skupna višina
otroškega dodatka določi za vse otroke, ki so upravičeni do
otroškega dodatka tako, da se seštejejo posamezni zneski
otroških dodatkov za vsakega otroka.
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3. in naslednji otrok
21.167
18.256
14.200
11.642
9.878
7.056
5.880
5.410
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starosti. Izjemoma se za otroka šteje tudi oseba po tej starosti, če
traja njeno šolanje na visoki stopnji pet ali šest let, ali če oseba
zaradi daljše bolezni ali poškodbe ali služenja vojaškega roka
med šolanjem ni končala šolanja v predpisanem roku. Status
otroka se podaljša za toliko časa, kolikor se je šolanje zaradi teh
razlogov podaljšalo.

Če predšolski otrok ni vključen v predšolsko vzgojo v skladu s
predpisi, ki urejajo vrtce, se posamezni znesek otroškega dodatka
iz prejšnjega člena poveča za 20 %.
Kadar otrok po 18 letu starosti sam uveljavlja pravico do otroškega
dodatka, mu pripada otroški dodatek v višini, ki velja za prvega
otroka iz prejšnjega člena.

Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo enega leta.
66. člen ( prej 71. člen)
(pravica do otroškega dodatka)

70. člen (prej 75. člen)
(določitev dohodkovnega razreda)

Pravico do otroškega dodatka ima eden od staršev oziroma druga
oseba, za otroka s prebivališčem v Republiki Sloveniji, če:
1. je državljan Republike Slovenije,
2. ni državljan Republike Slovenije, ob pogoju vzajemnosti.

Za uvrstitev družine v posamezni dohodkovni razred se upošteva
povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem
koledarskem letu. Povprečni mesečni dohodek na družinskega
člana se izračuna tako, da se skupni dohodek družine deli s
številom mesecev, na katere se dohodek nanaša in s številom
družinskih članov po tem zakonu.

Ob pogoju, da ima vsaj eden od staršev sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi z delodajalcem, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, ima
pravico do otroškega dodatka tudi za otroka, ki nima prebivališča
v Republiki Sloveniji, če:
1. je državljan Republike Slovenije in nima pravice uveljavljati
pravice do otroškega dodatka v državi, kjer živi,
2. ni državljan Republike Slovenije in je tako dogovorjeno z
mednarodno pogodbo.

Kadar se otroški dodatek uveljavlja v mesecu januarju, februarju
ali marcu se upošteva povprečni mesečni dohodek na
družinskega člana v predpreteklem koledarskem letu.
Kadar otrok po 18. letu starosti sam uveljavlja pravico do
otroškega dodatka se za uvrstitev v posamezni dohodkovni
razred upošteva skupni bruto dohodek njegovega samskega
gospodinjstva v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.
Otrok je dolžan v teh primerih predložiti sodbo ali dogovor o
preživljanju.

67. člen (prej 72. člen)
(izjemna pravica do otroškega dodatka)
Pravico do otroškega dodatka ima, pod pogoji iz prejšnjega člena,
tudi otrok starejši od 18 let, ki je brez staršev ali ne živi s starši v
skupnem gospodinjstvu, če tako na podlagi okoliščin odloči center.

Če družina v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka ni imela
dohodkov, se upoštevajo skupni dohodki družine iz tekočega
leta. Za uvrstitev družine v dohodkovni razred se tekoče dohodke
preračuna na povprečno raven dohodkov preteklega leta na
način, ki ga določi minister.

68. člen (prej 73. člen)
(otroški dodatek ne pripada za otroka)

Natančnejši način izračuna povprečnega mesečnega dohodka
na družinskega člana predpiše minister.

Pravice do otroškega dodatka nima eden od staršev oziroma
druga oseba za otroka, ki:
1. je v delovnem razmerju oziroma opravlja kmetijsko oziroma
drugo samostojno dejavnost,
2. je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem
ima celodnevno brezplačno oskrbo,
3. je oddan v rejništvo,
4. je sklenil zakonsko zvezo oziroma živi v zunajzakonski
skupnosti oziroma ima svojega otroka,
5. ima pravico do otroškega dodatka na podlagi mednarodne
pogodbe,
6. ne živi z obema staršema in nad katerim izvršuje roditeljsko
pravico v celoti samo eden od staršev, če preživnina ni
dogovorjena na centru ali določena s sodbo sodišča, razen v
primerih, ko očetovstvo ni urejeno.

71. člen (prej 76. člen)
(skupni dohodek družine)
Skupni dohodek družine je vsota vseh bruto dohodkov vseh
družinskih članov za isto koledarsko leto, razen:
1. pomoči ob rojstvu otroka,
2. otroškega dodatka,
3. dodatka za nego otroka,
4. dodatka za pomoč in postrežbo ter varstvenega dodatka,
5. dohodkov, ki jih prejema oseba za oskrbo otroka v rejniški
družini (materialni stroški za rejenca),
6. dohodkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v
institucionalno varstvo in jih pridobivajo zunaj oblik redne
zaposlitve,
7. solidarnostna pomoč.

Ne glede na drugo točko prejšnjega odstavka se prizna pravica
do otroškega dodatka, če se dokaže, da tudi v tem času starši
materialno skrbijo za otroka. Center v tem primeru lahko prizna
pravico za dobo od 3 mesecev do 6 mesecev na leto. Za koliko
časa se prizna pravica do otroškega dodatka, je odvisno od
tega, kolikšno je letno število dni, ki jih otrok preživi v družini.

72. člen (prej 77. člen)
(vštevanje bruto dohodkov)
Med bruto dohodke se vštevajo vsi dohodki, ki so vir dohodnine,
transferni dohodki in vsi drugi dohodki.

69. člen (prej 74. člen)
(trajanje pravice do otroškega dodatka)

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

Otrok, ki je upravičen do otroškega dodatka, je oseba do
dopolnjenega 18. leta starosti, starejša oseba pa, če se šola,
dokler ima status učenca, dijaka, vajenca ali študenta na
dodiplomskem študiju, vendar najdalj do dopolnjenega 26. leta
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Dodatek za veliko družino znaša 70.000,00 SIT in se izplačuje v
enkratnem znesku.

Med bruto dohodek se vštevajo transferni dohodki kot so:
1. denarne dajatve po zakonu o socialnem varstvu,
2. nagrada rejniei,
3. nadomestila za brezposelnost,
4. denarna pomoč za brezposelnost,
5. štipendije,
6. starševski dodatek s prispevki,
7. delno plačilo za izgubljeni dohodek s prispevki,
8. plačani prispevki za rejnice,
9. plačani prispevki za samostojne ustvarjalce na področju
kulture,
10. plačani prispevki za vrhunske športnike in šahiste,
11. nadomestila preživnin,
12. denarne dajatve vojnim invalidom, veteranom in žrtvam
vojnega nasilja.

76. člen (prej 81. člen)
(pravica do dodatka za veliko družino)
Pravico do dodatka za veliko družino ima eden od staršev, če so
starši in otroci državljani Republike Slovenije in imajo skupno
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Velika družina po tem zakonu je družina, ki ima tri ali več otrok, ki
izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 69. člena tega zakona.
Pravico do dodatka ima tudi eden od otrok, kadar trije aji več
otrok iz iste družine živijo brez staršev.

Med bruto dohodke se vštevajo tudi vsi drugi dohodki kot so:
1. nagrade vajencev, /
2. prejemki učencev in študentov, prejeti preko pooblaščenih
organizacij in delodajalcev za posredovanje dela dijakom in
študentom, zmanjšani za normirane stroške po zakonu o
dohodnini,
3. preživnine v višini pravnega izvršilnega naslova, razen v
primerih, ko se dokaže, da je storjeno vse, da bi preživninski
upravičenec preživnino izterjal. V ta namen je treba priložiti
predlog za izvršbo s potrdilom sodišča o njegovi vložitvi ali
sklep o izvršbi ali dokazilo o neuspeli izvršbi ali potrdilo
pristojnega ministrstva, da je pričel teči postopek za izterjavo
preživnine iz tujine,
4. dediščine in darila,
5. dohodki od iger na srečo, rente od zavarovanj, odškodnine
pri nezgodnem zavarovanju.

77. člen (prej 82. člen)
(trajanje pravice do dodatka za veliko družino)
Pravica do dodatka za veliko družino se pridobi, če se tretji otrok
rodi najkasneje do 30. junija v letu, v katerem se pravica uveljavlja.
Pravica do dodatka za veliko družino traja toliko časa, kolikor
časa so izpolnjeni pogoji po tem zakonu. Šteje se, da so pogoji •
izpolnjeni, če so izpolnjeni do 30. junija za leto, v katerem se
uveljavlja pravico.
78. člen (prej 83. člen)
(prenehanje pravice do dodatka za veliko družino)
Pravica do dodatka za veliko družino preneha naslednje leto, ko
najstarejši otrok dopolni z zakonom določeno starost oziroma
preneha s šolanjem.

73. člen (prej 78. člen)
(družinski člani)
Pri ugotavljanju povprečnega mesečnega dohodka na
družinskega člana se upoštevajo naslednji člani družinskega
gospodinjstva, ki imajo v odnosu do vlagatelja zahtevka za otroški
dodatek položaj:
1. zakonca ali zunajzakonskega partnerja;
2. otroka, pastorka, otroka zunajzakonskega partnerja ali
posvojenca, ki živi z vlagateljem v skupnem gospodinjstvu in
ga je ta ali njegov zakonec ali zunajzakonski partner dolžan
preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja;
3. vnuka, nečaka, varovanca, ki nima staršev, ali je staršem
odvzeta roditeljska pravica, kadar živi z vlagateljem v
skupnem gospodinjstvu in ga je ta dolžan preživljati;
4. starša vlagatelja, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, če
sta ga dolžna preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo
družinska razmerja.

5.

Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno
nego in varstvo
79. člen (prej 84. člen)
(definicija in višina dodatka za nego otroka)

Dodatek za nego otroka je denarni dodatek za otroka, ki potrebuje
posebno nego in varstvo in je namenjen kritju povečanih
življenjskih stroškov, ki jih ima družina zaradi nege in varstva
takega otroka.
Mesečna višina dodatka za nego otroka zaradi povišanih
življenjskih stroškov je 18.000,00 SIT. Za otroke, ki potrebujejo
posebno nego vseh 24 ur biološkega ritma (otroci s težjo
invalidnostjo), znaša dodatek 36.000 SIT.

74. člen (prej 79. člen)
(prenehanje pravice do otroškega dodatka)

80. člen (prej 85. člen)
(pravica do dodatka za nego otroka)

Pravica do otroškega dodatka preneha s prvim dnem naslednjega
meseca, ko niso več izpolnjeni pogoji po tem zakonu.

Pravico do dodatka za nego otroka ima eden od staršev, če je
otrok državljan Republike Slovenije in ima v Republiki Sloveniji
stalno prebivališče.

4. Dodatek za veliko družino

Pravica iz prejšnjega odstavka se uveljavlja na podlagi mnenja
zdravniške komisije.

75. člen (prej 80. člen)
(definicija in višina dodatka za veliko družino)
Dodatek za veliko družino je letni prejemek namenjen družini z
več otroki.
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81. člen (prej 86. člen)
(dodatek za nego otroka ne pripada za otroka)

Pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek nima eden od
staršev, če je otrok v rejništvu.

Pravice do dodatka za nego otroka nima eden od staršev za
otroka, ki je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v
zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo.

86. člen (prej 91. člen)
(trajanje pravice)
Pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek ima eden od
staršev, dokler niso izpolnjeni pogoji za uveljavljanje pravic iz
naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja oziroma
največ en mesec po smrti otroka.

Ne glede na prejšnji odstavek se prizna pravica do dodatka za
nego otroka, če se dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi
za otroka. Center mu v tem primeru lahko prizna pravico za dobo
od 3 mesecev do 6 mesecev na leto. Za koliko časa se prizna
pravica do dodatka za nego otroka, je odvisno od tega, kolikšno
je letno število dni, ki jih otrok preživi v družini.

Kadar zdravniška komisija iz 84. člena tega zakona na podlagi
mnenja pristojnega centra ugotovi, da prejemnik plačila za
izgubljeni dohodek otroku ne zagotavlja primerne nege in varstva
na domu, mu pravica preneha s prvim dnem naslednjega meseca
po ugotovitvi.

Pravice do dodatka za nego otroka nima eden od staršev za
otroka, ki je v rejništvu.
82. člen (prej 87. člen)
(trajanje pravice)

II.

Pravica do dodatka za nego otroka traja za obdobje, ko se otroku
zagotavlja posebno varstvo zaradi zdravstvenih razlogov, oziroma
do 18. leta starosti, po tej starosti pa, če se šola, in sicer do konca
šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.

87. člen (prej 92. člen)
(uporaba zakona o splošnem upravnem postopku)
Pravice do družinskih prejemkov se uveljavljajo v skladu z
zakonom o splošnem upravnem postopku, če ta zakon ne določa
drugače.

6. Delno plačilo za izgubljeni dohodek
83. člen (prej 88. člen)
(definicija in višina delnega plačila za izgubljeni
dohodek)

88. člen (prej 93. člen)
(odločanje o pravicah)
O pravicah o družinskih prejemkih odloča na prvi stopnji center,
ki ga določi minister.

Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga
prejme eden od staršev, kadar prekine delovno razmerje zaradi
varstva otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

O pritožbah zoper odločbe centra odloča ministrstvo.

Mesečna višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je minimalna
plača.

V sporih zoper odločbe ministrstva odloča pristojno delovno in
socialno sodišče.

84. člen (prej 89. člen)
(pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek)

89. člen (prej 94. člen)
(krajevna pristojnost)

Pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek ima eden od
staršev, če je državljan Republike Slovenije in ima v Republiki
Sloveniji stalno prebivališče in je otrok državljan Republike
Slovenije in ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče.

Pravica do starševskega dodatka se uveljavlja pri centru, ki je
krajevno pristojen po materinem stalnem prebivališču.
Pravica do pomoči ob rojstvu otroka se uveljavlja pri centru, ki je
krajevno pristojen po materinem stalnem prebivališču. Če mati
nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pravico uveljavlja
oče pri centru, ki je krajevno pristojen po njegovem stalnem
prebivališču.

Pravica iz prejšnjega odstavka se uveljavlja na podlagi mnenja
zdravniške komisije.
Delno plačilo za izgubljeni dohodek lahko uveljavi oseba iz prvega
odstavka tega člena, če se odloči, da bo zaradi skrbi za otroka,
ki potrebuje posebno nego in varstvo, zapustila trg dela.

Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja pri centru, ki je krajevno
pristojen glede na otrokovo stalno prebivališče.

Šteje se, da je oseba zapustila trg dela, če je prekinila sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas oziroma če je zahtevala
izbris iz registra brezposelnih oseb. Ne šteje se, da je oseba
zapustila trg dela, če je prenehala opravljati samostojno oziroma
kmetijsko dejavnost.

Če otrok nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, se
pravica do otroškega dodatka uveljavlja pri centru, ki je krajevno
pristojen glede na otrokovo začasno prebivališče.
Če otrok nima ne stalnega ne začasnega prebivališča v Republiki
Sloveniji, se uveljavlja pravica do otroškega dodatka pri centru, ki
je krajevno pristojen glede na sedež delodajalca enega od staršev.

85. člen (prej 90. člen)
(delno plačilo za izgubljeni dohodek ne pripada)

Za otroke brez staršev oziroma otroke pod skrbništvom, center,
kjer ima otrok stalno prebivališče, uvede postopek za uveljavljanje
pravice do otroškega dodatka in dodatka za nego otroka po

Pravice do delnega plačila za izgubljeni dohodek nima eden od
staršev, če je otrok zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali
šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo.
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uradni dolžnosti. V primeru, da otrok nima stalnega prebivališča,
je pristojen center, kjer je nastal povod za postopek.

preverja upravičenost do dodatka za veliko družino vsako leto,
pred rokom, ki je določen za izplačilo.

Otrok po 18 letu starosti, ki sam uveljavlja pravico do otroškega
dodatka, uveljavlja pravico pri centru, ki je krajevno pristojen
glede na njegovo stalno prebivališče.
»
Pravica do dodatka za veliko družino se uveljavlja pri centru, ki je
krajevno pristojen glede na stalno prebivališče družine.

Tisti, ki ni uveljavil pravice do otroškega dodatka, mora vložiti
zahtevek za priznanje dodatka za veliko družino najkasneje do
15. julija za tekoče leto. Po tem roku pravice za tekoče koledarsko
leto ni mogoče uveljaviti.
95. člen (prej 100. člen)
(rok za uveljavljanje pravice do dodatka za nego
otroka)

Pravica do dodatka za nego otroka in delno plačilo za izgubljeni
dohodek se uveljavlja pri centru, ki je krajevno pristojen glede na
otrokovo stalno prebivališče.

Pravica do dodatka za nego otroka se uveljavlja v 90 dneh po
rojstvu otroka in se prizna z mesecem otrokovega rojstva. Če se
uveljavlja potem roku, se pravica prizna s prvim dnem naslednjega
meseca po vložitvi zahtevka.

90. člen ( prej 95. člen)
(izvršilni predpis)
Zahteva za uveljavljanje posameznih vrst pravic se vloži na
posebnih obrazcih, ki jim morajo biti priložena dokazila o
izpolnjevanju pogojev za pridobitev posamezne pravice.

96. člen (prej 101. člen)
(rok za uveljavljanje pravice do delnega plačila za
izgubljeni dohodek)

Natančnejši postopek za uveljavljanje posameznih vrst pravic,
vsebino obrazcev in vrste dokazil predpiše minister.

Pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek se uveljavlja 30
dni pred prenehanjem delovnega razmerja oziroma najkasneje
60 dni po prenehanju delovnega razmerja. Po tem roku pravice ni
mogoče uveljaviti.

Natančnejše pogoje za pridobitev pravice do dodatka za nego
otroka iz 80. člena tega zakona in pravice do delnega plačila za
izgubljeni dohodek iz 84. člena tega zakona ter za delo in plačilo
zdravniških komisij, predpiše minister.

C.TRETJI DEL

Roki za uveljavljanje posameznih pravic

97. člen (prej 102. člen)
(splošna določba)

91. člen (prej 96. člen)
(rok za uveljavljanje pravice do starševskega
dodatka)

Ta del zakona ureja izplačevanje nadomestil in družinskih
prejemkov, usklajevanje zneskov posameznih pravic, nadzor,
zbirke podatkov in evidence ter kazenske določbe.

Mati uveljavlja pravico do starševskega dodatka 30 dni pred
predvidenim datumom poroda, vendar najkasneje 30 dni po rojstvu
otroka. Oče uveljavlja pravico najkasneje 30 dni po nastanku
dogodka, ki je razlog, da oče pridobi pravico. Če mati ali oče ne
uveljavljata pravice v tem roku, pripada pravica do starševskega
dodatka od prvega dne naslednjega meseca. Trajanje pravice se
skrajša, sorazmerno zamujenemu roku za uveljavljanje pravice.

I.

98. člen (prej 103. člen)
(rok izplačevanja)

92. člen (prej 97. člen)
(rok za uveljavljanje pravice do pomoči ob rojstvu
otroka)

Ministrstvo izplačuje:
1. posamezne vrsto starševskega nadomestila,
2. starševski dodatek,
3. otroški dodatek,
4. dodatek za nego otroka,
5. delno plačilo za izgubljeni dohodek,

Pomoč ob rojstvu otroka uveljavlja eden od staršev najkasneje
60 dni po rojstvu otroka. Po tem roku pravice ni mogoče uveljaviti.
93. člen (prej 98. člen)
(rok za uveljavljanje pravice do otroškega dodatka)

najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Varstvo otroka plačuje ministrstvo mesečno na podlagi
izstavljenega računa pravne ali fizični osebe, ki ima dovoljenje za
opravljanje dejavnosti varstva otrok. Izplačilo se opravi v rokih, ki
veljajo za izplačila iz proračuna.

Pravica do otroškega dodatka se uveljavlja v 90 dneh po rojstvu
otroka in se prizna z mesecem otrokovega rojstva. Če se
uveljavlja po tem roku, se pravica prizna s prvim dnem naslednjega
meseca po vložitvi zahtevka.

Plačilo najemnine plačuje ministrstvo na podlagi sklenjene
najemniške pogodbe. Izplačilo se opravi v rokih, ki veljajo za
izplačila iz proračuna.

94. člen (prej 99. člen)
(rok za uveljavljanje dodatka za veliko družino)

Sredstva za reševanje stanovanjskega problema izplača
ministrstvo v enkratnem znesku na podlagi pri notarju overjene
kupoprodajne pogodbe ali na podlagi veljavnega gradbenega

Pravico do dodatka za veliko družino določi center po uradni
dolžnosti za vse prejemnike otroškega dodatka. Pravica se prizna
prejemniku otroškega dodatka. Center po uradni dolžnosti
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Če se ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi bilo
treba izdati drugačno odločbo o pravici oziroma odločbo o
spremembi priznanja pravice iz tega zakona, center začne
postopek po uradni dolžnosti.

dovoljenja oziroma priglasitve del, ki se glasi na ime osebe, ki ji je
bila priznana pravica do nadomestila za nego in varstvo otroka.
Pomoč ob rojstvu otroka se izplača do 15. v naslednjem mesecu
po vložitvi zahtevka.
Dodatek za veliko družino se izplača do 15. v mesecu avgustu
za tekoče leto, če je bila pravica priznana do 31. julija oziroma do
15. septembra, če je bila pravica priznana do 31. avgusta.

100. b člen (prej 105. b člen)
(dolžnost povračila stroškov)
Če se v času priznanja pravic ugotovi, da so bili posredovani
neresnični podatki ob vložitvi zahteve za uveljavljanje posamezne
pravice po tem zakonu, center izda odločbo o prenehanju te
pravice oziroma o njeni spremembi.

99. člen (prej 104. člen)
(materialna oblika družinskih prejemkov)
Kadar obstaja velika verjetnost, da družina posamezne denarne
oblike družinskega prejemka ne bo namenila za namene, ki so s
tem zakonom predvideni in bo zato ogrožena socialnoekonomska
varnost otroka, lahko center odloči, da se posamezni prejemek
ne izplača v denarju ampak v obliki konkretnih dobrin, na podlagi
naročilnice za konkretno blago, plačila posameznih računov in
podobno.

Center zahteva vračilo neupravičeno pridobljenih denarnih
sredstev po tem zakonu.
Če center ne izterja neupravičeno pridobljenih denarnih sredstev
v 90 dneh od pravnomočne odločbe, mora vso dokumentacijo v
treh izvodih poslati ministrstvu. Le-ta preko državnega
pravobranilstva začne postopek zaradi vračila neupravičeno
pridobljene premoženjske koristi z zamudnimi obrestmi.

Center odloči v skladu s prejšnjim odstavkom, kadar njegovo
domnevo o nenamenski porabi prejemka potrjuje poznavanje
razmer v posamezni družini. Razlogi za to so lahko: alkoholizem
in druge oblike zasvojenosti, zanemarjanje otroka, težave pri
izvajanju starševskih dolžnosti in podobno.

Ministrstvo lahko na predlog posameznika odloži plačilo dolga,
dovoli obročno odplačevanje dolga ali odpiše dolg v skladu s
predpisi, ki urejajo javne finance.
Ministrstvo lahko odobri obročno odplačevanja dolga ali dovoli,
da se opravi poračun dolga z drugo priznano pravico po tem
zakonu tako, da se le-ta začne izplačevati šele, ko je dolg
poravnan.

II. USKLAJEVANJE PREJEMKOV
100. člen (prej 105. člen)
(usklajevanje zneskov)

IV. NADZOR

Starševska nadomestila se usklajujejo z rastjo izhodiščne plače
za negospodarske dejavnosti. O uskladitvah odloča minister.

101. člen (prej 106.člen)
(nadzor nad izvajanjem zakona)

Družinski prejemki se usklajujejo enkrat letno z indeksom rasti
cen življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi januarja, pri
čemer se upošteva kumulativna rast cen življenjskih potrebščin
v predhodnem obdobju. Usklajeni zneski se objavijo v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Nadzor nad izvajanjem določb zakona o izrabi starševskega
dopusta opravlja pristojna inšpekcija za delo.
Nadzor nad izvajanjem določb zakona o priznanju pravic do
starševskega nadomestila in družinskih prejemkov opravlja
ministrstvo.

Uskladitev velja od prvega dne meseca, v katerem se opravi
uskladitev.

V. EVIDENCE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Usklajeni zneski se zaokrožijo na desetice.
102. člen (prej 107. člen)
(namen zbiranja podatkov)
III. POVRNITEV ŠKODE

Za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike,
za znanstveno raziskovalne namene in za statistične namene,
določene v programu statističnih raziskovanj, vodi ministrstvo
zbirke podatkov, ki opredeljujejo socialni in ekonomski položaj
družin.

100. a člen (prej 105. a člen)
(obveznost sporočanja sprememb)
Pogoji za pridobitev pravic po tem zakonu morajo biti izpolnjeni
ves čas prejemanja pravic.

Za potrebe odločanja o višini in trajanju pravic iz tega zakona
vodijo centri zbirke podatkov.

Vsakdo mora sporočiti centru dejstva in okoliščine oziroma vse
spremembe, ki vplivajo na priznane pravice, njihovo višino in
obdobje prejemanja, v 8 dneh od dne, ko je taka sprememba
nastala oziroma je zanjo zvedel.

103. člen (prej 108. člen)
(vrste evidenc)
Ministrstvo in centri vodijo evidence o:
1. porodniškem dopustu,
2. očetovskem dopustu,
3. dopustu za nego in varstvo otroka,

Spremembe, ki jih je treba sporočiti centru so zlasti: pomembne
spremembe v tekočih dohodkih družine, zaposlitev otroka, ki je
starejši od 15 let, sprememba števila družinskih članov po tem
zakonu, namestitev otroka v rejniško družino ali v zavod.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

5. Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje - podatke o
brezposelnih osebah, izplačanem nadomestilu iz naslova
zavarovanja za primer brezposelnosti, denarni pomoči,
štipendijah in drugih materialnih pravicah iz tega naslova;
6. Jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije
- podatke o izplačanem nadomestilu preživnine;
7. Davčne uprave Republike Slovenije - podatke o dohodkih in
premoženju davčnih zavezancev ter podatke o obračunanih
prispevkih za socialno varnost iz registrov in evidenc, ki jih
vodi davčni organ;
8. Geodetske uprave - podatke o višini katastrskega dohodka;
9. centrov - podatke o izplačani denarni socialni pomoč, rejnini
in materialnih stroških, prispevkih za rejnice, preživnine;
10. izvajalcev socialno varstvene dejavnosti - podatke o vključitvi
v socialno varstveni zavod;
11. delodajalcev - podatke o zaposlitvi, podatke o izplačilih plač
in nadomestil, podatke o drugih izplačilih.

posvojiteljskem dopustu,
prenesenem dopustu,
porodniškem nadomestilu,
očetovskem nadomestilu,
nadomestilu za nego in varstvo otroka,
posvojiteljskem nadomestilu,
dobroimetju,
krajšem delovnem času zaradi nege in varstva otroka,
starševskem dodatku,
pomoč ob rojstvu otroka,
otroškem dodatku,
dodatku za veliko družino,
dodatku za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo,
delnem plačilu za izgubljeni dohodek.
104. člen (prej 109. člen)
(zbirke podatkov)

Upravljavci zbirk osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka
posredujejo podatke brezplačno.

Evidence iz prejšnjega člena vsebujejo naslednje osebne podatke
za posameznika oziroma njegove družinske člane:
1. ime in priimek,
2. rojstne podatke (datum in kraj rojstva),
3. spol,
4. enotno matično številko občana,
5. podatke o državljanstvu,
6. podatke o prebivališču,
7. podatke o šolanju,
8. podatke o zdravstvenem stanju,
9. podatke o zaposlitvi,
10. podatke o plačah in osnovah za plačevanje prispevka,
11. podatke o dohodkih in premoženju,
12. davčno številko,
*
13. podatke o gospodinjstvu,
14. številko tekočega računa, hranilne knjižice ali nerezidenčnega
računa tujca.

105. a člen (prej 110. a člen)
(varstvo podatkov)
Ministrstvo in centri lahko podatke, ki jih dobijo od zavezancev iz
prejšnjega člena, uporabijo samo za potrebe postopka odločanja
in za vodenje evidenc po tem zakonu.
Drugim uporabnikom lahko ministrstvo in centri posredujejo
podatke samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom
ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve osebe, na katero se
podatki nanašajo.
105. b člen (prej 110. b člen)
(hramba podatkov)

Ministrstvo vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirke osebnih
podatkov.

Podatki iz evidenc iz 103. člena tega zakona se hranijo 5 let po
prenehanju pravice, razen podatkov iz evidenc pod 6., 7., 8., 9.,
11., 12. in 17. točko 103. člena tega zakona, ki se hranijo trajno.

105. člen (prej 110. člen)
(dolžnost sporočanja podatkov)

VI. KAZENSKE DOLOČBE

Podatki se zbirajo neposredno od posameznika za njega in njegove
družinske člane ter iz drugih uradnih zbirk, ki jih v Republiki
Sloveniji vodijo za to pooblaščeni organi in organizacije.

106. člen (prej 111. člen)
Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje oseba upravičena do denarnih prejemkov po
tem zakonu, ki v 15 dneh po nastanku spremembe centru ne
sporoči vsake spremembe, ki ima za posledico prenehanje
pravice.

Ministrstvo in centri pridobivajo osebne podatke iz obstoječih
zbirk osebnih podatkov od naslednjih upravljavcev:
1. Ministrstva za notranje zadeve - podatke o številu družinskih
članov in skupnem gospodinjstvu iz centralnega registra
prebivalstva (ime in priimek, rojstne podatke, enotno matično
številko občana, podatke o državljanstvu, podatke o
prebivališču);
2. Ministrstva za šolstvo in šport in izvajalcev vzgojne in
izobraževalne dejavnosti - podatke o vključitvi v vzgojni ali
izobraževalni zavod;
3. Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije podatke o zavarovancih vključenih v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, podatke o izplačani pokojnini, varstvenem
dodatku, dodatku za pomoč in postrežbo, nadomestilu iz
naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
4. Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in izvajalcev
zdravstvene dejavnosti - podatke o zavarovancih vključenih
v zdravstveno zavarovanje, podatke o izplačanem
nadomestilu iz naslova zdravstvenega zavarovanja, podatke
o zdravstvenem stanju družinskih članov;

26. oktober2001

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za
prekršek kaznujeta starša, če izrabljata starševski dopust v
nasprotju z določbami tega zakona in podzakonskega predpisa,
izdanega na podlagi tega zakona.
107. člen (prej 112. člen)
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
delodajalec, pri katerem je oseba upravičena do denarnih
prejemkov zaposlena, ter upravljavce zbirk podatkov iz drugega
odstavka 105. člena tega zakona, ki na zahtevo ministrstva
oziroma centra ne posredujejo podatkov.
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Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

111. a člen (prej 116. a člen)
(pravica do krajšega delovnega časa zaradi
starševstva)

108. člen (prej 113. člen)

Delavka, ki uveljavlja pravico delati polovico polnega delovnega
časa na dan v skladu s 84,členom zakona o delovnih razmerjih
do uveljavitve tega zakona in eden od staršev, ki neguje in varuje
težje telesno ali zmerno ali težko duševno prizadetega otroka, in
je uveljavil pravico delati polovico polnega delovnega časa na
dan v skladu s 85.členom zakona o delovnih razmerjih do
uveljavitve tega zakona, zadrži to pravico v obsegu in trajanju,
kot je veljalo po predpisu, ki je veljal do uveljavitve tega zakona.
Center na zahtevo stranke odloči o pravici v skladu s tem
zakonom.

Delodajalec - pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo od 100.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev, če ne omogoči:
- materi pravice do odsotnosti v skladu z določbami tega zakona;
- očetu pravice do odsotnosti v skladu z določbami tega zakona;
- drugi osebi pravic v skladu z določbami tega zakona.
Delodajalec - samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba,
ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
od 25.000 tolarjev do 250.000 tolarjev.

112. člen (prej 117. člen)
(pravica do očetovskega dopusta)

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 250.000 tolarjev se
kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca - pravne osebe, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Ne glede na določbo 23. člena tega zakona se z uveljavitvijo tega
zakona prizna pravica do očetovskega dopusta v trajanju 15 dni,
ki ga oče izrabi v skladu s prvim odstavkom 25.člena tega zakona.

109. člen (prej 114. člen)

Od 1.1.2004 se pravica iz prejšnjega odstavka podaljša za 30 dni
in se mu v skladu z 2. točko prvega odstavka 40.člena tega
zakona zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od
minimalne plače.

Z denarno kaznijo do 300.000 tolarjev se kaznuje takoj na kraju
prekrška delodajalec - pravna oseba, ki stori prekršek iz prvega
odstavka prejšnjega člena.
Z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev se kaznuje takoj na kraju
prekrška delodajalec - samostojni podjetnik posameznik ali fizična
oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki stori
prekršek iz prvega odstavka prejšnjega člena.

Od 1.1.2005 se pravica prizna v trajanju 90 dni.
i
113. člen (prej 119. člen)
(pravica
do nadomestila)
t
Prvi odstavek 39. člena tega zakona se začne uporabljati po
enem letu od uveljavitve tega zakona, drugi odstavek pa po treh
letih od uveljavitve.

Z denarno kaznijo do 100.000 tolarjev se kaznuje takoj na kraju
prekrška tudi odgovorna oseba delodajalca - pravne osebe, ki
stori prekršek iz prvega odstavka prejšnjega člena.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
110. člen (prej 115. člen)
(postopki uveljavljanja pravic)

Do uveljavitve določb iz prejšnjega odstavka se šteje, da so
izpolnjeni pogoji, če je bila oseba zavarovana za pravico do
nadomestila za čas zadržanosti z dela po predpisih o
zdravstvenem zavarovanju kot to določa veljavni zakon o
družinskih prejemkih.

Postopek za uveljavitev pravic iz delovnega razmerja, ki se je
začel pred uveljavitvijo tega zakona, se dokonča po predpisih, ki
so veljali do uveljavitve tega zakona.

114. člen (prej 120. člen)
(pravica do starševskega dodatka)

Postopek za uveljavitev pravic iz družinskih prejemkov, ki se je
začel pred uveljavitvijo tega zakona, se dokonča po predpisih, ki
so veljali do uveljavitve tega zakona.

Oseba, ki je uveljavila pravico do starševskega dodatka do
uveljavitve tega zakona, zadrži to pravico v obsegu in trajanju,
kot je veljalo po predpisu, ki je veljal do uveljavitve tega zakona.

111. člen (prej 116. člen)
(pravice do starševskega dopusta in nadomestila za
čas njegove izrabe)

115. člen (prej 121. člen)
(pravica do otroškega dodatka)
Oseba, ki je uveljavila pravico do otroškega dodatka do uveljavitve
tega zakona, zadrži to pravico v obsegu in trajanju kot ji je bila
priznana z odločbo centra.

Oseba, ki je uveljavila pravico do porodniškega dopusta, dopusta
za nego in varstvo otroka oziroma podaljšanega dopusta za nego
in varstvo otroka na podlagi zakona o delovnih razmerjih, in prejema
denarno nadomestilo za porodniški dopust na podlagi zakona o
družinskih prejemkih, do uveljavitve tega zakona zadrži te pravice
v obsegu in trajanju, kot je veljalo po predpisih, ki so veljali do
uveljavitve tega zakona.
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Ne glede na določbo prvega odstavka 65. člena tega zakona se
posamezni znesek otroškega dodatka iz 64. člena tega zakona
poveča za 10 % od 1.1.2004 dalje.
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116. b člen (prej 122. b člen)
(pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek)

Ne glede na določbo drugega odstavka 65.člena tega zakona se
posamezni znesek otroškega dodatka iz 64. člena tega zakona
poveča za 20 % od 1.1.2003.
•

Pravica do delnega plačila za izgubljeni dohodek po tem zakonu
se prizna od 1.1.2003 dalje.

115. a člen (prej 121. a člen)
(pravica do dodatka za veliko družino)

117. člen (prej 123. člen)
(prenehanje veljavnosti podzakonskih predpisov)

Ne glede na določbo drugega odstavka 75. člena znaša dodatek
za veliko družino v letu 2002 25.000,00 SIT, v letu 2003 50.000,00
SIT in v letu 2004 70.000,00 SIT.

Do sprejema izvršilnega predpisa, določenega s tem zakonom,
se uporabljata pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo
otroka (Uradni list RS, št. 2/97) in pravilnik o kriterijih za
uveljavljanje dodatka za nego otroka (Uradni list RS, št. 26/96 in
19/99), razen določb, ki so v nasprotju s tem zakonom.

116. člen (prej 122. člen)
(pravica do dodatka za nego otroka)

Minister izda izvršilni predpis po tem zakonu v treh mesecih od
dneva, ko začne veljati ta zakon.

Oseba, ki je uveljavila pravico do dodatka za nego otroka do
uveljavitve tega zakona, zadrži to pravico v obsegu in trajanju,
kot je veljalo po predpisu, ki je veljal do uveljavitve tega zakona.
Center po uradni dolžnosti izvede postopek za uveljavljanje
pravice do dodatka za nego otroka po tem zakonu in izda novo
odločbo o priznanju pravice do dodatka za nego otroka. Center
izda nove odločbe najkasneje v 6 mesecih od uveljavitve tega
zakona.

118. člen (prej 124. člen)
(prenehanje veljavnosti zakonov)
Z dnem začetka uporabe tega zakona se prenehajo uporabljati
določbe zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja
(Uradni list SFRJ, št. 60/89 in 42/90) ter prenehajo veljati določbe
zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91, 29/
92, 71/93,19/94,12/99 in 36/00), ki urejajo varstvo materinstva in
starševstva v zvezi z odsotnostjo z dela ter zakon o družinskih
prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/94, 73/95 in 26/99).

116. a člen (prej 122. a člen)
(delo zdravniških komisij)
O pravici iz petega odstavka 26. člena tega zakona odločajo
zdravniške komisije Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, o pravici iz 80. člena tega zakona pa odločajo zdravniške
komisije imenovane s sklepi ministra za delo, družino in socialne
zadeve na podlagi 43. b člena zakona o družinskih prejemkih, do
uveljavitve izvršilnega predpisa iz tega zakona, najdalj pa do
31.12.2002.

26. oktober2001

119. člen (prej 125. člen)
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.1.2002 dalje.
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OBRAZLOŽITEV

k (prej) 67. členu (doda se nov drugi odstavek),
k (prej) 69. členu,
k (prej) 70. členu (doda se nov drugi odstavek),
k (prej) 73. členu,
k (prej) 76. členu,
k (prej) 80. členu,
k (prej) 84. členu,
k (prej) 86. členu,
k (prej) 88. členu,
k (prej) 91. členu,
k (prej) 93. členu,
k (prej) 103. členu,
k (prej) 105. členu,
za (prej)105. členom se doda novo III. Poglavje z naslovom
»POVRNITEV ŠKODE« in člena 105.a in 105. b), dosedanja
poglavja III., IV., V in VI. postanejo poglavja IV., V., VI. in VII.,
k (prej) 106. členu,
k (prej) 107. členu,
k (prej) 108. členu,
k (prej) 109.členu,
k (prej) 110. členu,
za (prej) 110. členom se dodata nov 110. a in 110. b,
k (prej) 111. členu,
za (prej) 116. členom se doda nov 116. člen,
k (prej) 117. členu,
prejšnji 118. člen se črta,
k (prej) 119. členu,
k (prej) 121 členu se dodata drugi in tretji odstavek,
za (prej) 121. členom se doda nov 121.a člen,
za (prej) 122. členom se dodata dva nova 122. a in 122. b
člen,
k (prej) 123. členu,
k (prej) 124. členu,
k (prej) 125. členu.

Državni zbor je na svoji 7.redni seji, dne 26.6.2001 sprejel predlog
zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
Predlagatelj je pripravil besedilo za tretjo obravnavo na podlagi
besedila za drugo obravnavo z amandmaji, ki jih je Državni zbor
sprejel ob drugi obravnavi zakona in sicer:
k 2. členu,
k 6. členu (dodal novo 9. točko),
k 7. členu (zadnja alinea se črta),
k 11. členu,
k 16. členu,
k 18. členu,
k 19. členu (črta se tretji odstavek),
k 20. členu (doda se nov tretji odstavek),
- k 23. členu,
• k 25. členu (črta se prvi in drugi odstavek),
k 26. členu (pred zadnjim odstavkom se dodata dva nova
odstavka),
k 27. členu (črta se 2.točka drugega odstavka),
k 31. členu (doda se nova 3. točka),
k 34. členu (doda se nov drugi odstavek),
- k 40. členu,
k 43. členu,
doda se nov 44.a člen,
k 46. členu,
k 47. členu,
k 48. členu (za 48.členom se črta naslov >•Subvencije za
zaposlovanje staršev« in členi 49., 50., 51., 52. in 53.člen).
Ustrezno so preoštevilčeni členi v nadaljnjem besedilu zakona.
■ k (prej) 53. členu,
k (prej) 55. členu,
k (prej) 56. členu (doda se nova zadnja točka, črta se zadnji
odstavek),
- k (prej) 58. členu,
• k (prej) 62. členu,
k (prej) 65. členu,
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

amandmaju k temu členu.

Ljubljana, dne 18.10.2001

2. Črta se peti odstavek .
Obrazložitev:
Ta člen obravnava pravico staršev do krajšega delovnega časa
zaradi starševstva. Predlagatelj meni, da je prvoten tekst celovito
uredil to vprašanje. Ob obravnavi zakona je Državni zbor sprejel
amandma k 47. členu, da se doda novi peti odstavek z naslednjo
vsebino: »Za preostali čas do polne delovne obveznosti pripada
enemu od staršev, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno
nego in varstvo, sorazmerni delež delnega plačila za izgubljeni
dohodek«.

AMANDAMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K
PREDLOGU ZAKONA O STARŠEVSKEM VARSTVU IN
DRUŽINSKIH PREJEMKIH
-tretja obravnava
AMANDMAJI K 25.ČLENU
1. V drugem odstavku se na koncu besedila doda besedilo »in
center«

Predlagatelj predlaga, da se ta peti odstavek prenese v poglavje
»Pravica do družinskih prejemkov«, podpoglavje številka 6 :
»Delno plačilo za izgubljeni dohodek«.

Obrazložitev:
Predlagatelj predlaga amandma, ker meni, da mora voditi
evidenco o izrabi prenesenega dopusta poleg delodajalca tudi
center za socialno delo zaradi plačila prispevkov za socialno
varnost.

Razloga za ta predlog sta dva:
- 47. člen obravnava pravico do krajšega delovnega časa in
zajema pravico za vse otroke, tudi za otroke s posebnimi
potrebami, kot jih opredeljuje deseta točka 3. člena zakona.
Zakonodajalec pa je želel urediti vprašanje delnega plačila za
izgubljeni dohodek le za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju
in težko gibalno ovirane otroke, zato bi dodatna širitev teh pravic
pomenila potrebo po povečanem obsegu finančnih sredstev.
Predlagatelj zakona je v svojih obrazložitvah na vladnih in
parlamentarnih odborih ter v Državnem zboru že vnaprej opozoril,
da bo ta pravica omejena in določena v skladu z Zakonom o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št.54/
00) in njegovimi podzakonskimi akti, ki določajo kriterije za
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj
otrok s posebnimi potrebami.

2. Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Kadar oče izrabi očetovski dopust po dnevih, se trajanje pravice
določi v delovnih dnevih tako, da se upošteva 70% pripadajočih
koledarskih dni.«
Obrazložitev:
Predlagatelj predlaga navedeni amandma zaradi enakega
izračunavanja izrabe očetovskega dopusta in dopusta za nego
in varstvo otroka, kadar se le-ta koristi po dnevih in ne v strnjenem
nizu.
AMANDMA K 26.ČLENU

- Predlagani amandma k 47.členu v svoji vsebini določa pravice,
ki se nanašajo na poglavje o delnem plačilu za izgubljeni dohodek,
zato predlagatelj meni, da se za navedene kategorije otrok, zaradi
konsistentnosti zakona, navedena pravica uredi v 83.členu
zakona.

1. V četrtem odstavku se število »280« nadomesti s številom
»260«.
Obrazložitev :
Amandma je redakcijske narave. Veljavna zakonodaja določa, da
je otrok nedonošenček, če je nosečnost krajša od 37 tednov
(260 dni).

AMANDMA K 51. ČLENU

AMANDMA K 34.ČLENU

1. Za 4. točko se namesto pike postavi vejica in se doda nova
točka, ki se glasi:
» 5. po stalnem prebivališču posvojitelja oziroma osebe, ki ji je
otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve.«

1. V drugem odstavku se besedilo, ki se glasi: »V tem primeru
dopust za nego in varstvo otroka traja 77 dni in se skrajša še
za toliko dni, kolikor je otrok star, ko druga oseba nastopi
porodniški dopust.« črta.

Obrazložitev:
S predlaganim amandmajem želi predlagatelj natančno določiti
krajevno pristojnost za uveljavljanje pravic iz naslova zavarovanja
za starševsko varstvo tudi za posvojitelja oziroma osebo, ki ji je
otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve.
Predlagatelj meni, da uveljavljanje pravic v teh primerih ne more
biti vezano na prebivališče oziroma zaposlitev matere, ker je to
praviloma oddaljeno ali mati celo nima stalnega prebivališča v
naši državi. S predlagano ureditvijo pristojnosti je tudi zagotovljeno
varovanje osebnih podatkov.

Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave, ker je iz prvega odstavka istega
člena razvidno, da ima druga oseba pravico do dopusta za nego
in varstvo otroka v obsegu 260 dni, zmanjšano za toliko dni,
kolikor sta mati in oče to pravico že izrabila.
AMANDMAJA K 47.ČLENU
1. V drugem odstavku se za besedo »otroka« črta vejica in se
besedilo, ki se glasi: »ki potrebuje posebno nego in varstvo«
nadomesti z besedilom, ki se glasi: »s težko motnjo v duševnem
razvoju in težko gibalno oviranega otroka v skladu s 83. členom
tega zakona«.

AMANDMA K 62. ČLENU
1. Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»Namesto denarnega prejemka se lahko v enaki vrednosti
zagotovi oprema za novorojenca v obliki zavitka. Število različnih
vrst zavitkov In minimalno opremo, ki mora biti vsebovana v
zavitku, predpiše minister.«.

Obrazložitev:
Predlagatelj predlaga amandma zaradi konsistentnosti zakona z
79. in 83. členom zakona. Obrazložitev je enaka, kot k drugemu
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Obrazložitev:
S tem amandmajem želi predlagatelj natančneje opredeliti način
zagotavljanja pomoči ob rojstvu otroka v obliki opreme za
novorojenca. Minister, pristojen za družino s posebnim
podzakonskim aktom predpiše število različnih vrst zavitkov in
minimalno opremo, ki mora biti vsebovana v posameznem zavitku.
Le tako bo mogoče zagotoviti, da bo vrednost zavitka ob
morebitnem povečanju cen posameznih proizvodov enaka višini
denarnega prejemka.

AMANDMA K 83. ČLENU
1. Člen se spremeni tako, da se glasi:
»Delno plačilo za izgubljeni dohodek je osebni prejemek, ki ga
prejme eden od staršev, kadar prekine delovno razmerje ali začne
delati krajši delovni čas zaradi nege in varstva otroka s težko
motnjo v duševnem razvoju ali težko gibalno oviranega otroka (v
nadaljnjem besedilu tega podpoglavja: otroci, ki potrebujejo posebno
nego in varstvo).

2. Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

Mesečna višina delnega plačila za izgubljeni dohodek je minimalna
plača, od katerega upravičenec plačuje prispevke za socialno
varnost. Če začne eden od staršev delati s krajšim delovnim
časom, mu pripada sorazmerni delež delnega plačila za izgubljeni
dohodek.«.

»Minister po postopku oddaje javnega naročila izbere izvajalca,
ki bo zagotavljal opremo in distribucijo opreme za novorojenca.«.
Obrazložitev:
Enako kot v prvem amandmaju k temu členu.

Obrazložitev:
Vsebinska obrazložitev za ta amandma je enaka obrazložitvi 47.
člena. V prvem odstavku na novo ureja in natančneje določa
upravičence, v drugem odstavku pa mesečno višino nadomestila
za izgubljeni dohodek.

AMANDMA K 79. ČLENU
1 .Besedilo v drugem odstavku, ki se glasi:»Za otroke, ki potrebujejo
posebno nego vseh 24 ur biološkega ritma (otroci s težjo
invalidnostjo), znaša dodatek 36.000 SIT«, se črta. Doda se nov
tretji odstavek, ki se glasi:

AMANDMA K 86.ČLENU

»Za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju (otrok se lahko
usposobi le za sodelovanje pri aktivnostih. Potrebuje stalno nego,
varstvo, pomoč in vodenje. Je omejen v gibanju, prisotne so
težke dodatne motnje, bolezni in obolenja. Razumevanje in
upoštevanje navodil je hudo omejeno. Orientacijski rezultat na
testu intelegentnosti je pod 20 IQ, mentalna starost do 2 let) in
težko gibalno ovirane otroke (otrok ima malo uporabnih gibov,
samostojno gibanje ni možno. V celoti je odvisen od tuje pomoči.
Otrok je lahko težko moten v komunikaciji, sporazumeva se s
pomočjo neverbalne komunikacije oziroma nadomestne
komunikacije), ki potrebujejo posebno nego in varstvo, znaša
dodatek 36.000 SIT.«

1. Besedilo v prvem odstavku, ki se glasi »en mesec« se
nadomesti z besedilom »tri mesece«.
Obrazložitev:
Predlagatelj predlaga amandma, ker ocenjuje, da bo eden od
staršev, ki ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek,
v 30 dneh po smrti otroka težko našel zaposlitev.
AMANDMA K 100.a ČLENU
1. Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Obrazložitev :
Državni zbor je v obravnavi sprejel amandma k 79,členu zakona
in sicer, da se doda novi, tretji odstavek, ki se glasi: »Za otroke, ki
potrebujejo posebno nego 24 ur biološkega ritma (otroci s težjo
invalidnostjo), znaša dodatek 36.000 SIT.«.

»Spremembe, ki jih je treba sporočiti centru so: sprememba števila
družinskih članov, zaposlitev ali izguba zaposlitve enega od
vzdrževalcev družine, začetek opravljanja samostojne dejavnosti
ali zaposlitev otroka po 15.letu starosti, namestitev otroka v
rejniško družino ali drugo obliko institucionalnega varstva.«.

Predlagatelj je v obravnavi zakona posebej opozoril, da bo
potrebno natančnejše opredeliti upravičence, zato je ponovno
oblikoval smiselno podoben predlog z jasno obrazložitvijo da gre
v tem primeru za otroke s težko motnjo v duševnem razvoju in
težko gibalno ovirane otroke. V primeru, da bi šlo za širši obseg
upravičencev bi to zahtevalo dodatno obravnavo zaradi bistveno
povečanega obsega sredstev.

Obrazložitev:
V obravnavi zakona je bilo predlagatelju naloženo, da natančneje
določi besedilo tega člena. S predlaganim amandmajem so
natančno določene spremembe, ki jih morajo upravičenci po tem
zakonu sporočati centru. Prejšnja dikcija je bila preveč ohlapna in
je bilo z njo prepuščeno osebni presoji, kaj je pomembna
sprememba v tekočih dohodkih družine. Naštete spremembe je
možno dokazovati in preverjati.

2. Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
AMANDMA K 112.ČLENU

»Pravica iz prejšnjega odstavka in pravica do delnega plačila za
izgubljeni dohodek se izključujeta.«.

1. V prvem odstavku se besedilo: »z uveljavitvijo tega zakona«
nadomesti z besedilom »s1.1. 2003«.

Obrazložitev:
Starši ali druga oseba so za otroka, ki potrebuje posebno nego in
varstvo, še vedno upravičeni do dodatka za nego in varstvo v
višini 18.000 SIT. V primeru, da zapustijo trg dela v skladu s
83.členom zakona bodo upravičeni do delnega plačila za izgubljeni
dohodek, kar pomeni, da jim bo država za nego in varstvo otroka,
ki potrebuje posebno nego zagotavljala dodatek v višini minimalne
plače. Predlagatelj ocenjuje, da bi bili starši ali druge osebe v
neenakopravnem položaju z zaposlenimi upravičenci, ki imajo za
vzdrževanje otroka , ki potrebuje posebno nego in varstvo,
dejansko višje stroške kot tisti, ki so doma.
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Obrazložitev:
Predlagatelj želi z amandmajem uskladiti potrebna finančna
sredstva po tem zakonu s finančnimi možnostmi, kot so predvidene
v proračunu za leto 2002.
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odločajo zdravniške komisije Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, o pravici iz 80. člena tega zakona pa zdravniške
komisije, imenovane s sklepi ministra za delo, družino in socialne
zadeve, na podlagi 43.b člena zakona o družinskih prejemkih.«.

AMANDMA K 115. ČLENU
1. Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Do uveljavitve zakona, ki bo urejal izvrševanje rejniške
dejavnosti, se 3. točka prvega odstavka 68. člena tega zakona
ne uporablja.«

Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave in prispeva k jasnosti določb
predloga zakona.

Obrazložitev:
Predlagatelj predlaga dopolnitev, ker meni, da je potrebno odložiti
izvajanje tretje točke 68. člena tega zakona do sprejetja zakona,
ki bo urejal izvajanje rejniške dejavnosti. V nasprotnem primeru
za otroke, ki so v rejništvu, ne bi bilo več možno izplačevati
otroških dodatkov, kar bi pomenilo občutno znižanje sredstev, ki
jih rejniška družina prejema za otroka, ki ga sprejme v rejništvo.
Šele s sprejetjem zakona, ki bo urejal izvajanje rejniške dejavnosti,
bo država v celoti zagotavljala materialne stroške namenjene
vzdrževanju otroka v rejništvu.

AMANDMA K 117. ČLENU
1. Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»S tem zakonom se pojem »prispevek za porodniško varstvo«,
ki je določen v posameznih zakonih in podzakonskih predpisih
nadomešča s pojmom »prispevek za starševsko varstvo«.«.
Obrazložitev:
Z navedenim amandmajem se zaradi jasne opredelitve in
poenotenja izrazoslovja pri izvajanju tega zakona spremeni naziv,
medtem, ko vsebina in višina prispevka ostajata nespremenjena.

AMANDMA K 116.a ČLENU
1. Člen se spremeni tako, da se glasi:
»Do uveljavitve izvršilnega predpisa iz tega zakona, najdalj pa do
31.12.2002, o pravici iz petega odstavka 26. člena tega zakona
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

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

1) Naslov predloga akta:
PREDLOG ZAKONA O STARŠEVSKEM VARSTVU IN
DRUŽINSKIH PREJEMKIH-tretla obravnava EVA 1998-26110073

DA
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
/

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

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta 7
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES neto)

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

Z dnem pristopa Republike Slovenije Evropski unljiočetovski dopust v celotnem trajanju 90 dni (3 mesece)

/
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma Izhajajoče obveznosti
Izpolnjene:

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

/
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

DA

/
6) Ali le predlog akta preveden in v kateri Iezlk?
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

Predlog zakona za prvo obravnavo-DA-angleškl Jezik

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

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

DIREKTIVA SVETA 92785/EEC z dne 19.10.1992 o uvedbi
ukrepov za uveljavljanje izboljšav varnosti In zdravja pri
delu za noseče delavke in za delavke, ki so pred nedavnim
rodile ali ki dojijo

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

DIREKTIVA SVETA 96/34/EEC z dne 3.6.1996 o okvirnem
sporazumu o starševskem dopustu, ki je sklenjen med
UNICE, CEEP In ETUC

Rok za sprejem 2001-IV.
dr. Vlado DIMOVSKI
MINISTER

PRIPOROČILO SVETA 92/442/EGS z dne 27.7. 1992 o
zbliževanju ciljev in politike socialnega varstva
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Predlog zakona o

POSTOPKU

PRIZNAVANJA

KVALIFIKACIJ

ČLANIC

DRŽAVLJANOM

EVROPSKE

OPRAVLJANJE

POKLICEV

UNIJE

DRŽAV

ZA

REGULIRANIH

OZIROMA

REGULIRANIH

POKLICNIH

DEJAVNOSTI

SLOVENIJI

(ZPKEU)

V

REPUDLIKI

druga obravnava - EPA 208 - III
članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev
oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji druga obravnava.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2000-2611-0025
Številka: 608-02/2001-1
Ljubljana, 11.10.2001

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 in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 45. seji dne 11. oktobra 2001
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POSTOPKU PRIZNAVANJA
KVALIFIKACIJ DRŽAVLJANOM DRŽAV ČLANIC EVROPSKE
UNIJE ZA OPRAVLJANJE REGULIRANIH POKLICEV
OZIROMA REGULIRANIH POKLICNIH DEJAVNOSTI V
REPUBLIKI SLOVENIJI, EU

dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne
zadeve,
Staša Baloh Plahutnik, državna sekretarka v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve,
- Anita Perdih Cizej, državna podsekretarka v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve,
Elizabeta Skuber, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 7.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26. junija
2001 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.
Hkrati pošilja amandmaje Vlade Republike Slovenije k predlogu
zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav
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(2) Urad izdaja tudi potrdila o veljavnosti diplom in certifikatov o
poklicnih kvalifikacijah, ki so jih slovenski državljani oziroma
državljanke pridobili v republikah bivše SFRJ pred 25. 06. 1991.

BESEDILO ČLENOV:
I. Splošne določbe

(3) V okviru svojih pristojnosti iz prvega odstavka tega člena
urad:
spremlja in usklajuje izvajanje direktiv in predpisov, izdanih
za njihovo izvajanje,
pripravlja strokovne podlage za izvajanje tega zakona,
sklicuje in vodi medresorsko koordinacijo, ki jo imenuje Vlada
Republike Slovenije in jo sestavlja po en predstavnik vsakega
ministrstva,
- opozarja pristojna ministrstva iz prvega odstavka 11. člena
tega zakona na ugotovljene nepravilnosti, ki so v nasprotju z
enotnim izvajanjem in uporabo direktiv,
sprejema vloge za priznanje kvalifikacij, vodi postopek in izdaja
odločbe,
vodi evidence iz 19. člena tega zakona,
- obvešča zainteresirane osebe o pogojih za opravljanje
reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti,
opravlja druge naloge, določene z zakonom.

1. člen
Ta zakon ureja postopek priznavanja kvalifikacij za opravljanje
reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v
Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS), tako da povzema
vsebino splošnih in področnih direktiv Evropskih skupnosti, ki
urejajo vzajemno priznavanje dokazil o formalnih kvalifikacijah za
opravljanje teh poklicev oziroma poklicnih dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: direktive), ter določa organ, ki vodi ta postopek.
2. člen
(1) Ta zakon velja za državljane oziroma državljanke držav članic
Evropske Unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ki želijo v RS kot
zaposlene ali samozaposlene osebe opravljati določen reguliran
poklic oziroma regulirano poklicno dejavnost (v nadaljnjem
besedilu: kandidat).

(4) Urad o svojem delu in dejavnostih poroča ministru, pristojnemu
za delo in enkrat letno Vladi Republike Slovenije.

(2) Ta zakon velja tudi za državljane oziroma državljanke tretjih
držav, ki so pridobili kvalifikacije v državi članici EU.

7. člen
(1) Za direktorja oziroma direktorico urada je lahko imenovana
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima univerzitetno izobrazbo pravne smeri,
ima opravljen strokovni izpit za zaposlene v državni upravi,
pozna sistem priznavanja kvalifikacij v EU,
ima vsaj pet let delovnih izkušenj,
aktivno obvlada vsaj dva uradna jezika EU,
ima splošno znanje o pravnem redu in delovanju institucij EU
ter splošno znanje s področja mednarodnega prava.

3. člen
Ne glede na določbe 1. in 2. člena tega zakona se določbe tega
zakona o postopku in organu, ki ga vodi, smiselno uporabljajo
tudi za priznavanje kvalifikacij državljanom oziroma državljankam
tretjih držav v skladu s pogoji iz bilateralnih sporazumov o
vzajemnem priznavanju kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu:
sporazum), sklenjenimi med RS in tretjimi državami.

(2) Direktor oziroma direktorica urada je po svojem položaju
nacionalni koordinator, ki zastopa RS v koordinacijski skupini pri
Komisiji EU.

4. člen
Regulirani poklici oziroma regulirane poklicne dejavnosti so po
tem zakonu tisti poklici oziroma poklicne dejavnosti, katerih pogoje
opravljanja določa zakon ali podzakonski akt.

(3) Direktor oziroma direktorica urada ima namestnika oziroma
namestnico, ki v primeru njegove oziroma njene odsotnosti ali
zadržanosti opravlja tudi naloge nacionalnega koordinatorja iz
prejšnjega odstavka. Za namestnika oziroma namestnico se lahko
imenuje oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena,
pri čemer se zahteva tri leta delovnih izkušenj.

5. člen
Pojem "kvalifikacije" po tem zakonu pomeni celoto poklicne,
strokovne oziroma univerzitetne izobrazbe in poklicne
usposobljenosti, ki jih je kandidat pridobil po programih
izobraževanja in usposabljanja v EU, na podlagi katerih je pridobil
pravico do opravljanja določenega poklica oziroma poklicne
dejavnosti v EU, kot tudi morebitne poklicne izkušnje, pridobljene
pri opravljanju poklica oziroma poklicne dejavnosti v EU, in
dokazila o izpolnjevanju določenih drugih pogojev.

8. člen
(1) Postopek za priznanje kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu:
postopek) se začne na zahtevo kandidata, ki jo ta vloži pri uradu
(v nadaljnjem besedilu: vloga).
(2) Če ta zakon ne določa drugače, postopa urad po zakonu, ki
ureja splošni upravni postopek.
(3) Zoper odločbe urada ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor.

II. Postopek za priznanje kvalifikacij

(4) Zoper sklepe urada, izdane po tem zakonu, ni posebne
pritožbe.

6. člen
(1) Za vodenje postopkov priznavanja kvalifikacij po tem zakonu
ter za nadzor nad izvajanjem in enotno uporabo direktiv in
predpisov, izdanih za njihovo izvajanje, se ustanovi Urad za
priznavanje kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: urad). Urad deluje
v sestavi ministrstva, pristojnega za delo.
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9. člen
(1) Vloga kandidata mora vsebovati zlasti:
dokazilo o državljanstvu,
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b) da kandidat opravi prilagoditveno obdobje oziroma preizkus
poklicne usposobljenosti.

diplomo, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in izkaze o
strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah,
dokazilo o drugih kvalifikacijah,
dokazila o vsebini in poteku usposabljanja.

(2) Če pristojno ministrstvo oceni, da je za priznanje kandidatovih
kvalifikacij potreben dopolnilni ukrep iz točke b) prejšnjega
odstavka, v svojem pisnem mnenju alternativno določi tudi pogoje
za opravljanje prilagoditvenega obdobja (čas trajanja in program)
ali pogoje za preizkus poklicne usposobljenosti. Hkrati določi še
pogoje za opravljanje prilagoditvenega obdobja z morebitno
dopolnitvijo z dodatnim izobraževanjem ter kriterije za oceno
uspešnosti opravljanja prilagoditvenega obdobja, kakor tudi
pooblaščeno organizacijo za preizkus poklicne usposobljenosti.

(2) V postopku obravnave vloge lahko urad zahteva, da kandidat
poleg dokazil iz prejšnjega odstavka predloži še druga dokazila.
(3) Listine iz prvega odstavka tega člena, razen dokazila o
državljanstvu, se praviloma predložijo v overjenem prevodu, njihov
izvirnik pa na vpogled.
(4) Minister, pristojen za delo, določi obrazec za vlogo in navodila
za njeno izpolnjevanje.

(3) Obvezni sestavni del pisnega mnenja iz prejšnjega odstavka
je tudi seznam predmetov oziroma manjkajočih vsebin, ki na
podlagi primerjave kandidatovih kvalifikacij s kvalifikacijami,
zahtevanimi v predpisih RS, niso zajeti v kandidatovih dokazilih o
kvalifikacijah.

10. člen
(1) Urad mora izdati odločbo o zahtevi iz prvega odstavka 8.
člena tega zakona in jo vročiti kandidatu najkasneje v štirih mesecih
od dneva, ko je prejel popolno vlogo kandidata za začetek
postopka.

13. člen
(1) Pisno mnenje iz drugega odstavka 11. člena tega zakona je
za urad obvezujoče.

(2) Urad ne more izdati odločbe brez pisnega mnenja pristojnega
ministrstva iz 11. člena tega zakona.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko urad zahteva,
da pristojno ministrstvo ponovno preveri in uskladi svoje pisno
mnenje, če ugotovi, daje v nasprotju z enotnim izvajanjem direktive
ali direktiv, na podlagi katerih je bilo izdano.

(3) Če urad ne izda odločbe in je ne vroči kandidatu v roku iz
prvega odstavka tega člena, se šteje, da je bila zahteva kandidata
zavrnjena. Če urad tudi na novo zahtevo kandidata ne izda odločbe
v nadaljnjih sedmih dneh, sme kandidat sprožiti upravni spor in s
tožbo zaradi molka organa zahtevati izdajo odločbe.

(3) Pristojno ministrstvo mora uskladiti in vrniti uradu pisno mnenje
v 10 dneh od prejema njegove obrazložene zahteve.

11. člen
14. člen

(1) Po prejemu vloge urad vlogo pošlje ministrstvu, pristojnemu
za reguliranje poklica oziroma poklicne dejavnosti, ki bi ga kandidat
želel opravljati v RS v primeru priznanja njegovih kvalifikacij (v
nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo).

(1) Na podlagi mnenja iz 12. člena tega zakona urad izda kandidatu
delno odločbo, s katero ugotovi, da njegove kvalifikacije niso
ustrezne za opravljanje določenega reguliranega poklica oziroma
regulirane poklicne dejavnosti v RS.

(2) Pristojno ministrstvo mora podati uradu pisno mnenje o
ustreznosti kvalifikacij kandidata za opravljanje reguliranega poklica
oziroma regulirane poklicne dejavnosti v roku enega meseca od
dneva prejema vloge. V času obravnavanja vloge lahko po potrebi
preko urada zahteva od kandidata še dodatne informacije ali
dokazila.

(2) V odločbi iz prejšnjega odstavka urad pozove kandidata, da v
določenem roku predloži bodisi dodatno dokazilo o strokovnih
izkušnjah v določenem poklicu oziroma poklicni dejavnosti v državi
članici EU v določenem trajanju oziroma, da izbere ali preizkus
poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje, v katerem bo
izpolnil manjkajoče pogoje za priznanje ustreznosti svojih
kvalifikacij.

(3) Če je za pripravo mnenja iz prejšnjega odstavka potrebno
predhodno mnenje ustrezne zbornice, mora ta odgovoriti na
zaprosilo pristojnega ministrstva v roku, ki ga to določi.

(3) Obrazložitev odločbe mora vsebovati tudi seznam predmetov
oziroma manjkajočih vsebin in pogoje iz 12. člena tega zakona.

(4) Minister, pristojen za delo, izda navodila za pripravo mnenja iz
drugega odstavka tega člena za posamezne vrste reguliranih
poklicev oziroma dejavnosti.

15. člen
(1) Med prilagoditvenim obdobjem kandidat opravlja poklic pod
vodstvom usposobljenega strokovnjaka in na delovnem mestu,
ki si ga je izbral, in ki ga je potrdil urad.

12. člen
(1) Pristojno ministrstvo primerja pisno dokumentacijo o
kandidatovih kvalifikacijah s kvalifikacijami, ki jih za opravljanje
določenega reguliranega poklica oziroma regulirane poklicne
dejavnosti zahtevajo predpisi RS. Če na podlagi te primerjave
oceni, da kandidatove kvalifikacije ne ustrezajo, v svojem pisnem
mnenju glede na okoliščine primera predlaga enega od naslednjih
dveh dopolnilnih ukrepov:

(2) Kandidat obvesti urad o tem, kje in pod čigavim vodstvom bo
opravljal prilagoditveno obdobje. Urad sporoči svojo potrditev
najkasneje v 14 dneh po prejemu kandidatovega obvestila o izbiri
strokovnjaka in delovnega mesta.
16. člen

a) da kandidat predloži uradu dodatno dokazilo o strokovnih
izkušnjah v določenem poklicu oziroma poklicni dejavnosti v državi
članici EU v določenem trajanju ali
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(1) Urad izda kandidatu odločbo o priznanju njegovih kvalifikacij
za opravljanje določenega reguliranega poklica oziroma regulirane
poklicne dejavnosti v RS:
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a) če pristojno ministrstvo na podlagi popolne vloge kandidata v
svojem mnenju oceni, da kandidatove kvalifikacije ustrezajo
kvalifikacijam, ki jih za opravljanje določenega reguliranega poklica
oziroma regulirane poklicne dejavnosti zahtevajo predpisi RS,

priznavanje njegovih kvalifikacij, se smejo uporabiti samo za ta
namen in se smejo posredovati le pristojnim ministrstvom iz prvega
odstavka 11. člena tega zakona.

b) če kandidat v roku predloži uradu zahtevano dokazilo o
strokovnih izkušnjah v določenem poklicu oziroma poklicni
dejavnosti v državi članici EU v določenem trajanju,

(2) Na pisno zahtevo ali s pisno privolitvijo kandidata se lahko
podatki iz prejšnjega odstavka sporočajo tudi drugim uporabnikom
osebnih podatkov oziroma se smejo uporabiti tudi za druge
namene.

c) ko kandidat uradu predloži dokazilo o uspešno opravljenem
prilagoditvenem obdobju ali preizkusu poklicne usposobljenosti.

IV. Informiranje

(2) Pravico do opravljanja določenega reguliranega poklica
oziroma regulirane poklicne dejavnosti v RS pridobi kandidat takrat,
ko izpolni še druge pogoje, določene z zakonom.

21. člen
(1) V uradu so kandidatom ter zainteresiranim slovenskim
državljanom oziroma državljankam na voljo vodnik o splošnem
sistemu priznavanja kvalifikacij v RS, ki ga pripravi urad, ter tovrstni
razpoložljivi vodniki drugih držav članic.

17. člen
Urad mora kandidatu v vseh fazah postopka obravnavanja
njegove vloge nuditi potrebne informacije in mu omogočiti vpogled
v celotno dokumentacijo.

(2) Urad ima tudi seznam služb za zaposlovanje v RS in seznam
Evropskih služb za zaposlovanje, ki ga vodi zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje.

18. člen

22. člen

(1) Za vloge in upravna dejanja, opravljena po tem zakonu, se
plačuje taksa po zakonu, ki ureja upravne takse.

(1) Poleg pisnih publikacij oziroma seznamov iz prejšnjega člena
nudi urad kandidatom, ki prihajajo v RS, tudi svetovanje v zvezi s
priznavanjem njihovih kvalifikacij, kakor tudi informacije o drugih,
z zakonom določenih pogojih, ki jih mora kandidat izpolniti za
pridobitev pravice do opravljanja določenega reguliranega poklica
oziroma regulirane poklicne dejavnosti v RS.

(2) Višino stroškov opravljanja prilagoditvenega obdobja pod
vodstvom usposobljenega strokovnjaka oziroma višino stroškov
za eventualno dodatno izobraževanje in usposabljanje v
prilagoditvenem obdobju ter za preizkus poklicne usposobljenosti
kandidata na predlog urada določi minister, pristojen za delo.

(2) Državljanu oziroma državljanki RS, ki odhaja v drugo državo
članico EU, nudi urad ustrezne predhodne informacije v zvezi s
priznanjem njegovih kvalifikacij v tej državi.

(3) Stroški iz prejšnjega odstavka ne smejo biti višji od stroškov,
ki so za enake namene v zvezi z opravljanjem reguliranega poklica
oziroma regulirane poklicne dejavnosti določeni za državljane
RS.

V. Prehodne in končne določbe

(4) Takso iz prvega odstavka in stroške iz drugega odstavka
tega člena plača kandidat ob vložitvi vloge oziroma pred opravo
dejanja.

23. člen
(1) Urad iz prvega odstavka 6. člena tega zakona se ustanovi
najkasneje do 1. decembra 2001.

III. Evidence

(2) Minister, pristojen za delo, določi obrazec za vlogo iz tretjega
odstavka 9. člena tega zakona z navodili za izpolnjevanje, višino
stroškov iz drugega odstavka 18. člena ter vsebino evidenc iz
četrte, pete in šeste alinee 19. člena tega zakona v roku enega
leta od njegove uveljavitve.

19. člen
(1) Urad vodi naslednje evidence:
- evidenco reguliranih poklicev RS;
- evidenco reguliranih poklicnih dejavnosti v RS;
- evidenco reguliranih poklicev v EU;
- evidenco o številu vlog za priznanje kvalifikacij;
- evidenco imetnikov odločb o priznanih kvalifikacijah;
- evidenco o številu tožb zoper izdane odločbe.

(3) Minister, pristojen za delo, izda navodila iz četrtega odstavka
11. člena tega zakona za posamezne vrste reguliranih poklicev
oziroma dejavnosti do 31. decembra 2002.
(4) Urad vzpostavi evidenci reguliranih poklicev in reguliranih
poklicnih dejavnosti v RS do dneva pristopa Republike Slovenije
k EU.

(2) Podrobnejšo vsebino evidenc iz četrte, pete in šeste alinee
prejšnjega odstavka in način njihovega vodenja določi minister,
pristojen za delo.
(3) Evidence iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka tega
člena so javne.

24.člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, postopki po tem zakonu pa se začnejo
izvajati z dnem pristopa Republike Slovenije k EU.

20. člen
(1) Podatki o kandidatu, ki jih urad pridobi v postopku za
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OBRAZLOŽITEV

Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji dne 26. 6. 2001
opravil prvo obravnavo predloga zakona o postopku priznavanja
kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje
reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v
Republiki Sloveniji (ZPKEU) in sklenil, da je predlog zakona
primerna podlaga za pripravo besedila predloga zakona za drugo
obravnavo.

direktiv oziroma smernic, katerih vsebino mora RS ustrezno
prenesti v svoj pravni red, torej v zakone in podzakonske akte, ki
urejajo določeni regulirani poklic oziroma dejavnost. Za
priznavanje ustreznosti kvalifikacij državljanom EU za opravljanje
vseh reguliranih poklicev in reguliranih poklicnih dejavnosti v RS,
ne glede na to, ali jih ureja področna direktiva ali pa spadajo pod
splošni sistem priznavanja kvalifikacij, pa bo v skladu z zahtevami,
kriteriji in pogoji iz splošnih direktiv EU na področju vzajemnega
priznavanja poklicev veljal celovit in enoten postopek, ki ga določa
predlog zakona o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom
držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev
oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji
(ZPKEU) in ki ga bo vodil isti organ. Pri tem se z vzpostavitvijo
vertikalne povezave z ministrstvi in ustreznimi poklicnimi združenji,
ki so pristojna za reguliranje posameznih poklicev oziroma
dejavnosti zagotavlja strokovna primerjava kandidatovih
kvalifikacij s kvalifikacijami, ki jih za opravljanje določenega
reguliranega poklica oziroma dejavnosti zahteva nacionalna
zakonodaja, v okviru in v skladu s pogoji, ki jih postavljajo splošne
direktive oziroma področne direktive, če gre za poklic oziroma
dejavnost, ki je urejen s posebno direktivo. To sta dva bistvena
vsebinska razloga, ki zahtevata definiranje vsebine in namena
posebnega postopka, ki ga ureja ta zakon s sklicevanjem na
povzemanje vsebine splošnih in področnih direktiv. Tretji razlog,
ki prav tako utemeljuje upravičenost tega besedila, pa se nanaša
na stalno spreminjanje in dopolnjevanje pravnega reda Skupnosti
na področju vzajemnega priznavanja kvalifikacij. Sedanja
formulacija predloga ZPKEU v primeru sprememb in dopolnitev
obstoječe ali nastajanja nove sekundarne zakonodaje EU na tem
področju ne bo zahtevala nobenih sprememb in dopolnitev tega
zakona, temveč eventualno le spremembe tistih področnih
zakonov, ki urejajo posamezne regulirane poklice ali dejavnosti.

Vladi Republike Slovenije kot predlagateljici je naložil, da pripravi
predlog zakona za drugo obravnavo in pri tem ustrezno upošteva
pripombe in mnenja Sekretariata DZ za zakonodajo in pravne
zadeve (v nadaljevanju : Sekretariat) ter uporabi obojespolno
naslavljanje subjektov.
Predlagatelj je proučil vse pripombe Sekretariata, vprašanje
državne svetnice Petre Kersič in vse pisne pobude oziroma
predloge, ki jih je prejelo Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve do 20. 8. 2001.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona o postopku priznavanja
kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje
reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v
Republiki Sloveniji (ZPKEU) ustrezno upošteval pripombe
Sekretariata (tretjo in četrto alineo mnenja) ter uporabil obojespolno
naslavljanje subjektov v 2., 3., 6.,7. ter 21. in 22. členu, ne pa tudi
v 8. in 9. členu, ker se beseda kandidat nanaša na državljana
oziroma državljanko, kot je to opredeljeno v 2. členu.
Upoštevane spremembe, skladno s pripombami in stališči so
naslednje:
1. V 2., 3., 6., 21. in 22. členu je upoštevano obojespolno naslavljanje
državljan oziroma državljanka ter državljani oziroma državljanke,
v 7. členu pa direktor oziroma direktorica ter namestnik oziroma
namestnica.

To generalno sklicevanje pa ima nenazadnje še dodaten,
daljnosežni vidik, ki se nanaša na tehnično izpeljavo zahteve iz
vsake posamezne direktive, da se države članice v sprejetih
predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob
njihovi uradni objavi, ki jo bo morala Slovenija izpolniti s pristopom
k EU, glede na to, da se v tej fazi pri sprejemanju predpisov v RS,
ki povzemajo vsebino prava EU, še ne more neposredno sklicevati
na tuje pravo s citiranjem posameznih pravnih aktov. Kot že
rečeno, bi bilo v konkretnem primeru, ne glede na to, ali bo Slovenija
glede tega sprejela neko generalno, univerzalno rešitev ali pa bo
problem reševala posamično, potrebno v sprejeli obliki in na
sprejet način objaviti vse direktive ES s področja vzajemnega
priznavanja kvalifikacij, saj se postopek priznavanja kvalifikacij,
ki ga ureja zakon, nanaša na vse poklice in dejavnosti, ki jih
urejajo bodisi splošne bodisi posebne direktive ES.

2. V tretjem odstavku 7. člena je črtana dikcija "na ustreznem
področju", saj specifične izkušnje niso zahtevane niti po prvem
odstavku, na katerega se sicer sklicuje.
3. V 9. členu je kot novi odstavek na novo označen drugi stavek
prvega odstavka, samo besedilo tega drugega odstavka pa je
ustrezno redigirano z vidika nomotehnike; nadaljnja dva odstavka
sta ustrezno preštevilčena.
4. Mnenja Sekretariata, da bi v 1. členu kazalo izpustiti besedilo,
ki predstavlja navedbe, kako ta zakon ureja postopke priznavanja
kvalifikacij, ker meni, da take vsebine sodijo v obrazložitev, pa
predlagatelj ni mogel upoštevati iz naslednjih razlogov:

Predlagatelj je na ta način in v tej obliki v mejah dopustnosti izpolnil
tudi izrecno zahtevo Evropske Komisije in njenega predstavnika,
ki je sodeloval pri pripravi predloga zakona, da je v konkretnem
predpisu države članice navedeno, katera direktiva (direktive)
se z njim uresničujejo na način, kot ga zaenkrat, v pred pristopni
fazi, dovoljuje slovenski pravni sistem.

Besedilo 1. člena predloga zakona "tako, da povzema vsebino
splošnih in področnih direktiv Evropskih skupnosti, ki urejajo
vzajemno priznavanje dokazil o formalnih kvalifikacijah..." je
bistvena sestavina zakona, ki pove posebni razlog, zakaj
Republika Slovenija potrebuje ta zakon in namen tega zakona, ki
ga ni mogoče razložiti samo v obrazložitvi, ki ni objavljena v
Uradnem listu RS. Gre namreč za to, da je pravni red Skupnosti
na področju vzajemnega priznavanja kvalifikacij kot enega od
bistvenih elementov izvajanja koncepta svobodnega gibanja
oziroma prostega pretoka oseb, razvil precej zapletene mehanizme
od hamionizacije ali koordinacije različnih pogojev in dokazil na
določenih področjih gospodarskega ali poklicnega življenja do t. i.
splošnega sistema priznavanja poklicnih kvalifikacij. Rezultat tega
razvoja prava Skupnosti na omenjenem področju je preko 60
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Predlagatelj prav tako ni upošteval pripombe Sekretariata, da bi
kazalo združiti 4. in 5. člen predloga zakona in sicer zato, ker
meni, da je preglednost in razumljivost zakona večja, če člena
ostaneta ločena, saj opredeljujeta dva različna pojma. Poseben
razlog, ki utemeljuje tako odločitev pa je v okoliščini, da je novi
pojem "kvalifikacije", ki ga uzakonja predlog ZPKEU in na katerem
temelji celoten koncept vsebinske primerjave kvalifikacij kandidata
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v postopku priznavanja njegovih kvalifikacij, po obsegu in vsebini
v pravnem redu EU širši od pojmovanja kvalifikacij v slovenskem
sistemu izobraževanja in usposabljanja. Zaradi tega in zaradi
razločevanja in sprejemanja nove vsebine pojma kvalifikacije v
postopku priznavanja kvalifikacij državljanom EU, je po mnenju
predlagatelja treba to definicijo posebej poudariti in izpostaviti v
posebnem členu.
Predlagatelj je glede na spremembe predpisov, ki urejajo
posamezne poklice oziroma dejavnosti sprejete v času obravnave
predloga zakona ustrezno dopolnil oziroma popravil navedbe
predpisov in poklicev v prilogi I, ki sicer nI sestavni del predloga
zakona, namenjena pa je njegovi implementaciji. Omenjeno prilogo
pa je dopolnil tudi v smislu pripomb državne svetnice Petre Keršič
z reguliranimi poklici, ki pomotoma niso bili navedeni v prilogi..

za priznavanje kvalifikacij in ministrstvi, pristojnimi za reguliranje
posameznega poklica oziroma dejavnosti, ministrstva pa morajo
pri izdelavi mnenja iz drugega odstavka 11. člena predloga ZPKEU
seveda ravnati v skladu z zakonom, kadar na podlagi zakona
delijo svoje pristojnosti v zvezi z reguliranjem določenega poklica
oziroma so del svojih pristojnosti na tem področju prenesla na
ustrezno zbornico. Ravno te pristojnosti oziroma pooblastila so
namreč v konkretnem primeru (in za vse druge poklice oziroma
dejavnosti, ko so z zakonom dana interesnim združenjem
določena pooblastila v zvezi z vsebino kvalifikacij) narekovale
potrebo po izrecni določbi tretjega odstavka 11. člena predloga
ZPKEU.
Pristojno Ministrstvo za zdravje bo v delu, ki se nanaša na
"usposobljenost" v skladu s tretjim odstavkom 11. člena predloga
ZPKEU zahtevalo primerjavo kandidatove dokumentacije od
Zdravniške zbornice Slovenije, ki je po zakonu pristojna za
določanje vsebine in poteka pripravništva oziroma sekundarijata.
V tem delu bo tako predhodno mnenje zbornice obvezni sestavni
del celovitega mnenja pristojnega ministrstva in obvezno za urad
v smislu 13. člena ZPKEU.

V postopku priprave predloga zakona za drugo branje je
predlagatelj proučil tudi pobudo Zdravniške zbornice Slovenije z
dne 18. 6. 2001 za spremembo 11. in 13. člena obravnavanega
zakona, ki jo je naslovila na Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve. Predlagatelj te pobude v
pripravi predloga ZPKEU za drugo obravnavo ni upošteval, ker
so predlogi Zdravniške zbornice Slovenije že upoštevani v besedilu
sedanjega 11. in 13. členu predloga zakona z upoštevanjem vseh
javnih pooblastil, ki jih ima Zdravniška zbornica Slovenije po
zakonu o zdravniški službi (ZZdrS) in v mejah teh pooblastil. Tretji
odstavek 11. člena predloga ZPKEU pomeni namreč ravno to, da
bo moralo za reguliranje določenega poklica oziroma dejavnosti
pristojno ministrstvo vselej dobiti predhodno mnenje od ustrezne
zbornice, kadar so s posebnim zakonom nanjo prenesene
določene pristojnosti v zvezi s kvalifikacijami za konkreten poklic
oziroma dejavnost. ZPKEU je namreč materialni predpis, ki ureja
samo postopek priznavanja kvalifikacij in v ničemer ne posega v
vsebinske pristojnosti zbornic, ki jih imajo te po posebnem zakonu.
V smislu postopka pa je ZPKEU lex specialis v tem, da iz razlogov
preglednosti, celovitega nadzora, enotnosti postopka in
usklajenega izvajanja direktiv in predpisov, izdanih za njihovo
izvajanje, vzpostavlja direktno vertikalno povezavo le med uradom
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Predlog ZPKEU tako y ničemer ne posega v pristojnost
Zdravniške zbornice Slovenije glede vodenja zdravniškega
registra kot javnega registra in vpisa v register, vodenja
sekundarijata in specializacij, strokovnega nadzora s
svetovanjem kot tudi ne v pristojnost izdajanja licenc, kijih ima po
zakonu o zdravniški službi. Pri tem druga dva pogoja za opravljanje
zdravniške službe iz drugega odstavka 10. člena ZZdrS (vpis v
register zdravnikov in dovoljenje za samostojno opravljanje
zdravniške službe/licenca) niti ne sodita v pojem ustreznih
kvalifikacij po 5. členu predloga ZPKEU, ki se priznavajo po
postopku, določenem v ZPKEU, ampak gre za druge pogoje,
določene s posebnim zakonom, ki jih mora izpolniti kandidat, da
pridobi pravico do opravljanja določenega reguliranega poklica
oziroma regulirane poklicne dejavnosti v RS (drugi odstavek
16.člena predloga ZPKEU).
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Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju,
izpitih, dovoljenjih za delo strokovnega osebja, ki opravlja
dela, pomembna za varnost zračne plovbe (Ur. I. SFRJ, št.
64/80, 63/81, 77/82)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju,
izpitih, dovoljenjih za delo članov posadke letal (Ur. I. SFRJ,
Št. 2/80, 31/80, 53/80, 43/81, 10/85)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo
kontrolorjev letenja (Ur. I. SFRJ, št. SFRJ 62/79)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju,
izpitih, dovoljenjih za delo letalskega tehničnega osebja
kontrole letenja (Ur. I. SFRJ, 13/79)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju,
izpitih, dovoljenjih za delo, ki ga sme opravljati osebje službe
za zvezo (Ur. I. SFRJ, št. 62/74)
Pravilnik o zdravstvenih pogojih za opravljanje del letalskega
osebja in posebnih pogojih za opravljanje zdravniških
pregledov letalskega in drugega strokovnega osebja, ki jih
morajo izpolnjevati zdravstvene organizacije (Ur. I. SFRJ, št.
81/89)
Uredba o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo
zrakoplovov (Ur. I.Rs, št. 46/98)
Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu (Ur. I. FLRJ, št.
3/54)

PRILOGA I
Seznam predpisov
Direktiva 89/48/EEC
Vzgoja in izobraževanje

-

-

-

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur.l.RS, št. 12/91, 45/94, 29/95,12/96)
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št.
30/96, 54/97 in 50/98)
Zakon o vrtcih (Ur. I. RS, št. 12/96, 44/00)
Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l. RS, št. 57/97 in 59/97, 40/
99, 3/00, 13/00, 32/00)
Odredba o določitvi programa šole za ravnatelje in o določitvi
vsebine ravnateljskega izpita (Ur. I. RS, št. 26/97)
Zakon o osnovni šoli (Ur. I. RS, št. 5/80, 29/86, 31/86, 83/89,
5/90, 8/90, 10/91, 12/91, 17/91, 13/93, 66/93, 29/95, 12/96)
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št.
12/96, 44/00)
Zakon o gimnazijah (Ur. I. RS, št. 12/96, 59/01)
Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. I. RS, št. 12/96)
Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o
minimalnih standardih prostorov in opreme v izobraževanju
odraslih (Ur. I. RS, št. 82/98)
Zakon o šolski inšpekciji (Ur. I. RS, št. 29/96)
Zakon o športu (Ur. I. RS, št. 22/98)

pomorski promet
Pomorski zakonik (Uradni list RS, št. 26/01).
Pravilnik o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov in
pooblastilih članov posadke morskih ladij trgovske mornarice
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št.33/98)
Pravilnik o posebnih pooblastilih članov posadke morskih ladij
in izpitnem programu za pridobitev posebnih pooblastil (Ur. I.
RS, št.33/98)
Pravilnik o sestavi izpitnih komisij in strokovnih izpitih za nazive
pomorščakov (Ur. I. RS, št.33/98)
Navodilo o vodenju pripravniškega dnevnika in pripravniškem
programu na ladjah trgovske mornarice (Ur. I. RS, št.33/98)
Navodilo o strokovnem delu izpitnega programa za pridobitev
nazivov pomorščak (Ur. I. RS, št.33/98)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, dobi plovbe, izpitnem programu
in načinu opravljanja strokovnega izpita za pilota obalne
pilotaže (Ur. I. SFRJ, št. 20/67)
Mednarodna konvencija o standardih za usposabljanje,
izdajanje pooblastil in ladijsko stražarjenje pomorščakov,
1978/95 (STCW 1978/95) (Uradni list SFRJ, št. 3/84 mednarodne pogodbe).

Promet In zveze
železniški promet
-

Zakon o varnosti v železniškem prometu (Ur. list štev. 85/00)
Pravilnik o strokovni izobrazbi delavcev, ki neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (Skupnost
jugoslovanskih železnic, št. 2510/86, S 50-2645/97)
Konvencija o mednarodnih železniških prevozih (COTIF) Ur.
I. SFRJ, št. 8/84; Dodatek B h konvenciji: Enotna pravila o
pogodbi o mednarodnem železniškem prevozu blaga (CIM)
s prilogami: C.1. l-Pravilnik o mednarodnem železniškem
prevozu nevarnih snovi (RID)

zračni promet
-

Zakon o letalstvu ( Ur.l. RS, št. 18/01)
Pravilnik o licenciranju letalskega osebja - pilotov letal (Ur.l.
RS, št 3/00)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju,
izpitih, dovoljenjih in pooblastilih osebja, ki dela pri meteorološki
varnostni zračne plovbe (Ur. I. SFRJ, št. 36/89, 50/90)
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati šole ali šolski
centri za usposabljanje zrakoplovnega osebja (Ur. I. RS, št.
23/95)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju,
izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko-prometnega osebja
(Ur. I. SFRJ, št. 37/88)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju,
izpitih, dovoljenjih in pooblastilih osebja službe za zvezo pri
kontroli letenja (Ur. I. SFRJ, št. 12/88
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju,
izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko-tehničnega osebja in
letalskega osebja tehnične priprave (Ur. I. SFRJ,št. 35/87,12/
88, 8/89)
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prevoz nevarnih snovi
Zakon o prevozu nevarnega blaga ( Ur. I. RS, št. 79/99)
Evropski sporazum o prevozu nevarnega blaga (ADR), Ur. I
SFRJ, št. 59/72
Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije
združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni
agenciji za atomsko energijo (Ur. I. RS, št. 9/92)

Kultura, Informatika
Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in pridobivanju
strokovnih nazivov za zaposlene v dejavnostih s področja
varstva kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 31/96, 7/99)
Pravilnik o pripravništvu in o opravljanju strokovnih izpitov za
delavce v arhivih (Ur.l. SRS, št. 46/82)
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Pravilnik o organizaciji gojitveno-čuvajske službe ter o
programu in načinih opravljanja izpitov za lovske čuvaje. (Ur.l.
SRS, št. 7/78) in spremembe (Ur.l.RS, št. 14/93)

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na
področju kulture (Ur. I. RS, št. 41/94, 2/96, 106/00)
Zakon o javnih glasilih (Ur. I. RS, št. 18/94)

Industrija In rudarstvo
državna uprava
-

Zakon o rudarstvu (Ur. I. RS, št.56/99)
Pravilnik o strokovni izobrazbi in usposobljenosti tehničnih
vodij, vodij tehničnih služb in nadzorno-tehničnega osebja
raziskovanju ni izkoriščanju rudnin ter o strokovnih izpitih in
ustrezni praksi samostojnih projektantov (Ur. I. SRS, št. 14/
76) in spremembe (Ur. I. SRS, št. 16-/89, 56/99)
Pravilnik o strokovni usposobljenosti za vodilna delovna mesta
v rudarstvu (Ur. I. SFRJ, št. 25/63)
Pravilnik o varstvenih ukrepih pri ravnanju z razstrelilnimi
sredstvi in pri rudarskem miniranju (Ur. I. SFRJ, št. 9/67)

Zakon o upravi (Ur. I. RS, št. 67/94)
Zakon o delavcih v državnih organih (Ur.l. SRS, št. 15/90) in
spremembe in dopolnitve (Ur.l. SRS, št. 5/91; Ur.l. SRS, št. 18/
91; Ur.l. SRS 22/91; Ur.l. RS/I 2/91; Ur.l. RS 70/97)
Uredba o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo
in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Ur.
I. RS, št. 24/98)

Zdravstvena dejavnost
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. I. RS, št. 9/92, 26/92, 13/
93, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/
01, 62/01)
Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na
področju zdravstvene dejavnost (Ur. list RS štev. 59/92, 59/
96, 45/99, 98/99)
Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic
diplomirani inženir/diplomirana inženirka radiologije (Ur.l. RS,
št. 95/99)
Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic
diplomirani fizioterapevt/ diplomirana fizioterapevtka (ur.l.RS,
št. 95/99)
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi
ali zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov
pripravništva, sekundarijata in specializacij (Ur. I. RS, št. 1/99,
25/93, 98/99, 110/00)
Program pripravništva za poklic diplomirani sanitarni inženir
(Ur. I. RS, št. 63/98)

Energetika
-

Zakon o energetskem gospodarstvu (Ur. I. SRS, št. 33/81)
Zakon o temeljih varnosti transporta po naftovodih in plinovodih
(Ur. I. SRS, št. 64/73, 83/89, Ur.l.RS št. 10/91, 17/91, 55/92,
13/93, 66/93 )
Pravilnik o strokovni izobrazbi, zdravstvenih pogojih in o
zdravstvenih pregledih oseb, ki smejo delati z viri ionizirajočega
sevanja (Ur. I. SFRJ, št. 40/86)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah, preveritvi
znanja in potrdilu o izpolnjenih pogojih oseb, ki opravljajo
določena dela v jedrskih objektih (Ur. I. SFRJ, št. 86/87)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter
obveznem usposabljanju in načinu preizkusa znanja delavcev,
ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav
(Ur. I. SRS, 30/83) ter spremembe in dopolnitve (Ur. I. SRS, št.
31/84, 1/87, Ur.l. RS, št. 79/99 )

Gradbeništvo
Direktiva 92/51 /EEC
-

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
kmetijstvo In ribištvo

-

Zakon o veterinarstvu (Ur. I. RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/
99, 101/99, 8/00,33/01)
Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju
strokovne izobrazbe s preizkusom usposobljenosti za
delavce v veterinarski službi (Ur. I. RS, št. 1/98, 33/01)
Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju in preizkusu
strokovne usposobljenosti v zasebni veterinarski dejavnosti
(Ur. I. RS, št. 26/97, 33/01)
Odredba o pogojih, ki jih morajo glede strokovne izobrazbe
delavcev in opreme izpolnjevati organizacije združenega dela
za opravljanje kontrole kakovosti kmetijskih in živilskih
proizvodov in njihovih izdelkov v zunanje trgovinskem prometu
(Ur. I. SFRJ, št. 39/75)
Pravilnik o strokovnem izobraževanju ter vsebini in načinu
opravljanja preizkusa znanja s področja zdravstvenega
varstva rastlin in izpita fitomedicine (Ur.l. RS, št. 42/95)

Promet In zveze
cestni promet
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. I. SRS, št. 72/94,
18/95, 54/96 in 48/98, 7/97, 65/99, 36/00, 59/01)
Pravilnik o pogojih za pridobitev licence za prevoz v cestnem
prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu
vodenja evidence o izdanih licencah (Ur. I. RS, št. 50/97, 69/
97, 75/97, 76/97, 82/98, 59/01)
Pravilnik o programu preizkusa strokovne usposobljenosti
ter o postopku za pridobitev licence za prevoz v cestnem
prometu (Ur. I. RS, št. 33/96, 61/97 in 15/98, 29/99, 59/01)

gozdarstvo
Zakon o gozdovih (Ur. I. RS, št. 30/93, 13/98, 56/99)
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v Zavodu
za gozdove Slovenije (Ur. I. RS, št. 5/94, 55/94, 22/99)
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Zakon o graditvi objektov (Ur. I. SRS, št. 34/84, 29/86, 83/89,
5/90, Ur.l.RS št. 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 71/93, 40/
94, 69/94, 29/95, 59/96, 23/97, 83/98, 45/99, 42/00, 52/00)
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi
objektov (Ur. I. RS, št. 59/96)
Pravilnik o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov
po zakonu o graditvi objektov (Ur. I. SRS, št. 27/85) in
spremembe (Ur. I. RS, št. 47/95)
Pravilnik o programu in načinih opravljanja strokovnih izpitov
pri Inženirski zbornici (Ur. I. RS, št. 35/98, 64/99, 68/01)
Statut Inženirske zbornice Slovenije (Ur. I. RS, št. 7/97) in
spremembe in dopolnitve (Ur. I. RS, št. 11/98, 57/00)
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Pravilnik o sestavi izpitnih komisij in strokovnih izpitih za nazive
pomorščakov (Ur. I. RS, št.33/98)
Navodilo o vodenju pripravniškega dnevnika in pripravniškem
programu na ladjah trgovske mornarice (Ur. I. RS, št.33/98)
Navodilo o strokovnem delu izpitnega programa za pridobitev
nazivov pomorščak (Ur. I. RS, št.33/98)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, dobi plovbe, izpitnem programu
in načinu opravljanja strokovnega izpita za pilota obalne
pilotaže Ur. I SFRJ, št. 20/67)
Mednarodna konvencija o standardih za usposabljanje,
izdajanje pooblastil in ladijsko stražarjenje pomorščakov,
1978/95 (STCW 1978/95) (Uradni list SFRJ, št. 3/84 mednarodne pogodbe).

železniški promet
Zakon o varnosti v železniškem prometu (Ur.l. RS št. 85/00)
Pravilnik o strokovni izobrazbi delavcev , ki neposredno
sodelujejo pri opravljanju železniškega prometa (Skupnost
jugoslovanskih železnic, št. 2510/86, S 50-2645/97)
Konvencija o mednarodnih železniških prevozih (COTIF) Ur.
I. SFRJ, št. 8/84; Dodatek B h konvenciji: Enotna pravila o
pogodbi o mednarodnem železniškem prevozu blaga (CIM)
s prilogami: C.1. l-Pravilnik o mednarodnem železniškem
prevozu nevarnih snovi (RID)
zračni promet
Zakon o letalstvu (Ur.l.RS, št. 18/01)
Pravilnik o licenciranju letalskega osebja - pilotov letal (Ur.l.
RS, št. 3/00)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju,
izpitih, dovoljenjih in pooblastilih osebja, ki dela pri meteorološki
varnostni zračne plovbe (Ur. I. SFRJ, št. 36/89, 50/90)
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati šole ali šolski
centri za usposabljanje zrakoplovnega osebja (Ur. I. RS, št.
23/95)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju,
izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko-prometnega osebja
(Ur. I. SFRJ, št. 37/88)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju,
izpitih, dovoljenjih in pooblastilih osebja službe za zvezo pri
kontroli letenja (Ur. I. SFRJ, št. 12/88)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju,
izpitih, dovoljenjih in pooblastilih letalsko-tehničnega osebja in
letalskega osebja tehnične priprave (Ur. I. SFRJ, št. 35/87,
12/88, 8/89)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju,
izpitih, dovoljenjih za delo strokovnega osebja, ki opravlja
dela, pomembna za varnost zračne plovbe (Ur. I. SFRJ, št.
64/80, 63/81, 77/82)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju,
izpitih, dovoljenjih za delo članov posadke letal (Ur. I. SFRJ,
št. 7/80, 31/80, 53780, 43/81, 10/85 in Ur.l.RS Št. 3/00, 18/01)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, izpitih in dovoljenjih za delo
kontrolorjev letenja (Ur. I. SFRJ, št. SFRJ 62/79)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju,
izpitih, dovoljenjih za delo letalskega tehničnega osebja
kontrole letenja (Ur. I. SFRJ, 13/79)
Pravilnik o strokovni izobrazbi, strokovnem usposabljanju,
izpitih, dovoljenjih za delo, ki ga sme opravljati osebje službe
za zvezo (Ur. I. SFRJ, št. 62/74)
Pravilnik o zdravstvenih pogojih za opravljanje del letalskega
osebja in posebnih pogojih za opravljanje zdravniških
pregledov letalskega in drugega strokovnega osebja, ki jih
morajo izpolnjevati zdravstvene organizacije (Ur. I. SFRJ, št.
81/89)
Uredba o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo
zrakoplovov (Ur. I.Rs, št. 46/98)
Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu (Ur. I. FLRJ, št.
3/54)

žičnice
Zakon o varnosti na žičnicah in vlečnicah (Ur. I SRS, št. 17/
81, 29/86, 83/89, 5/90, Ur. I. RS, Št. 8/91, 10/91, 17/91, 4/92,
55/92, 13/93, 66/93, 29/95)
Pravilnik o žičnicah in vlečnicah (Ur. I. SRS, št. 7/84, 14/84,
16/87, Ur.l. RS, št. 6/97)
Pravilnik o strokovni usposobljenosti oseb, ki samostojno
delajo v strojnem obratu žičnic (Ur. I. SRS, št. 39/67, 35/68)
prevoz nevarnih snovi
-

Trgovina
-

Zakon o trgovini (Ur. I. RS, št. 18/93, 36/00, 62/01)
Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo
trgovinsko dejavnost, po zahtevnosti posameznih vrst
trgovinskih opravil (Ur.l. RS, 28/93) in spremembe (Ur. I. RS,
št. 57/93)
Poslovnik o preizkusu strokovne usposobljenosti (Vestnik
Gospodarske zbornice GV, št. 39/93)
Program znanja za preizkus strokovne usposobljenosti za
prodajalca (Vestnik Gospodarske zbornice, GV, št. 39/93)
Program znanja za preizkus strokovne usposobljenosti za
trgovskega poslovodjo (Vestnik Gospodarske zbornice, G V,
št. 39/93)

Finančne storitve, tehnične In poslovne storitve
finančne storitve
Pravilnik o pogojih za izdajo dovoljenj za opravljanje poslov
borznih posrednikov in članov uprav družb za upravljanje
(Ur.l. RS, 17/94) in popravki, spremembe in dopolnitve (Ur. I.
RS, 20/94, 51/94, 71/94, 64/95, 64/95)
poslovne storitve

Pomorstvo

Pravilnik o pogojih za pridobitev pooblastil za opravljanje
aktuarskih poslov (Ur. I. SFRJ, 83/90)

Pomorski zakonik (Uradni list RS, št. 26/01).
Pravilnik o nazivih, pogojih za pridobivanje nazivov in
pooblastilih članov posadke morskih ladij trgovske mornarice
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št.33/98)
Pravilnik o posebnih pooblastilih članov posadke morskih ladij
in izpitnem programu za pridobitev posebnih pooblastil (Ur. I.
RS, št.33/98)
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Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur.l.RS, št.79/99)
Evropski sporazum o prevozu nevarnega blaga (ADR), (Ur.
I SFRJ, št. 59/72)
Akt o notifikaciji nasledstva (Ur. I. RS, št. 9/92)

državna uprava
-
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Zakon o upravi (Ur.l. RS, št. 67/94, 20/95, 29/95, 80/99)
Zakon o delavcih v državnih organih (Ur.l. SRS, št. 15/90) in

poročevalec, št. 86

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture(Ur. I. RS, št. 75/94, 22/00)
Uredba o pogojih za vpis v razvid samostojnih ustvarjalcev
na področju kulture in o vodenju tega razvida (Ur. I. RS, št. 23/
95)
Uredba o pogojih za pridobitev pravice do plačila prispevkov
za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za
obvezno zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna
(Url. I. RS, št. 23/95)
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na
področju kulture (Ur. I. RS, št. 41/94, 2/96, 106/00)

spremembe in dopolnitve (5/91, 18/91, 22/91; Ur.l. RS št. 2/
91, 4/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/97, 38/99)
Uredba o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo
in sistemizacijo delovnih mest v organih državne uprave (Ur.l.
RS, št. 24/98, 56/98, 29/00, 59/00)
policija, detektivska dejavnost
Zakon o policiji (Ur.l.RS, št. 49/98, 66/98)
Zakon o detektivski dejavnosti (Ur. I. RS, št. 32/94)
gasilstvo

Zdravstvo

-

-

Zakon o gasilstvu (Ur.l. RS, št. 71/93, 1/95, 28/95, 73/97, 28/
00)
Zakon o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 71/93, 22/01)

sanitarna inšpekcija
Zakon o sanitarni inšpekciji (Ur. I. SRS, št. 8-54/73)
davčna, carinska služba
Zakon o davčni službi (Ur.l. RS, št. 18/96) in spremembe in
dopolnitve (Ur.l. RS, št. 36/96, 87/97, 35/98, 48/98, 26/99, 54/
99, 61/00, 85/00, 100/00)
Zakon o carinski službi (Ur.l. RS št 56/99)
Pravilnik o strokovnem izpitu in izobraževanju delavcev
carinske službe (Ur. I. RS, št. 5/92, 97/00)

Socialno varstvo
Zakon o socialnem varstvu (Ur. I. RS, št. 54/92) in spremembe
(Ur.l. RS, št. 56/92, 13/93, 42/94, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01)
Pravilnik o pripravništvu in strokovnem izpitu na področju
socialnega varstva (Ur.l. RS, št. 64/95)
Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju strokovnih
delavcev in sodelavcev na področju socialnega varstva (Ur.l.
RS, št. 57/94)

Vzgoja in izobraževanje

-

-

Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur.l. RS, št. 47/
98)
Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št.
30/96, 54/97, 50/98)
Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 12/96, 44/00)
Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. I. RS, št. 57/97) in
spremembe (Ur. I. RS, št. 59/97, 40/99, 3/00, 13/00, 32/00)
Pravilnik o dokumentaciji za nostrifikacijo v tujini pridobljenih
šolskih spričeval (Ur. I. SRS, št. 34/84) in popravek pravilnika
(Ur. I. SRS, št. 36/84, Ur.l. RS št. 12/96)
Zakon o gimnazijah (Ur.l. RS, št. 12/96, 59/01)
Pravilnik o postopku za pridobitev naziva predavatelj višje
šole (Ur.l. RS, št. 17/96)
Odredbe o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih
delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
Zakon o izobraževanju odraslih (Ur.l. RS, št. 12/96)
Odredba o strokovni izobrazbi strokovnih delavcev in o
minimalnih standardih prostorov in opreme v Izobraževanju
odraslih (Ur.l. RS, št. 82/98)
Zakon o športu (Ur. I.RS, št. 2/98)

Seznam reguliranih poklicev po Direktivi 89/48/EEC
Vzgoja in izobraževanje

-

Kultura, umetnost, Informacije
Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in pridobivanju
strokovnih nazivov za zaposlene v dejavnostih s področja
varstva kulturne dediščine (Ur. I. RS, 31/96,7/99)
Pravilnik o strokovni usposobljenosti delavcev javno pravnih
oseb , ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. I. RS 59/99)
Pravilnik o pripravništvu in o opravljanju strokovnih izpitov za
delavce v arhivih (Ur. I. SRS, 46/82)
poročevalec, št. 86

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. I. RS, št. 9/92, 26/92, 13/
93, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99 31/00, 36/00, 45/
01, 62/01)
Zakon o lekarniški dejavnosti(Ur. I. RS, št. 9/92, 13/93, 38/99)
Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na
področju zdravstvene dejavnost ( Ur. list RS štev. 59/92, 59/
96, 45/99, 98/99 )
Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolniti zdravstveni zavodi ali
zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov
pripravništva, sekundarijata in specializacij (Ur. I. RS, št. 25/
93, 1/99, 98/99, 110/00)
Program pripravništva za poklic farmacevtski tehnik (Ur. I.
RS, št. 4/99)
Program pripravništva za poklic zdravstveni tehnik (Uradni
list RS, št. 47/95, 47/98, 24/99).

-
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vzgojitelj predšolskih otrok
svetovalni delavci
ravnatelj javnega vrtca
učitelj v osnovni šoli
šolski svetovalni delavec
knjižničar
drugi strokovni delavci
učitelj v glasbeni šoli
knjižničar
korepetitor
učitelj splošno teoretičnih predmetov v poklicni šilo
svetovalni delavec
knjižničar
organizator izobraževanja odraslih
učitelj splošno izobraževalnih in strokovno teoretičnih
predmetov v gimnaziji
svetovalni delavec
knjižničar
organizator obveznih izbirnih vsebin ter organizator
izobraževanja odraslih
vzgojitelj v domovih za učence in dijaških domovih
knjižničar
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-

-

-

svetovalni delavec
drugi strokovni delavci
učitelj šole in zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami
vzgojitelj
strokovni delavci, ki opravljajo zdravstvene in socialno
varstvene storitve
svetovalni delavci
knjižničar
drugi strokovni sodelavci
ravnatelj javne šole
,
pomočnik ravnatelja
direktor
predavatelj višje šole
organizator praktičnega pouka
svetovalni delavec
knjižničar
inštruktor
organizator izobraževanja odraslih
ravnatelj javne višje strokovne šole
pomočnik ravnatelja
direktor
docent
izredni profesor
redni protesor
predavatelj
višji predavatelj
znanstveni sodelavec
višji znanstveni sodelavec
znanstveni svetnik
asistent
lektor
strokovni svetnik
višji strokovni sodelavec
strokovni sodelavec
učitelj veščin
organizator izobraževanja odraslih
učitelji, predavatelji
drugi strokovni sodelavci
vodja izobraževalnega področja
inšpektorji
strokovni delavec v športu, ki opravlja vzgojno - izobraževalno
delo v športni vzgoji in je v rednem delovnem razmerju
strokovni delavec, ki opravlja strokovno-organizacijsko delo
inšpektorji za šport

prevoz nevarnih snovi
-

Kultura, informacije

-

-

-

-

-

Promet In zveze
letalski promet
Prognostik
Letalski inženir tehnične priprave
dela v zvezi s kalibriranjem RNS
dela v zvezi z vzdrževanjem tehničnih sredstev in naprav

-

pomorski promet

-

prvi častnik krova na ladjah z bruto tonažo 3000 ali več
poveljnik ladje z bruto tonažo 3000 ali več
prvi častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s
pogonskim strojem z močjo 3000 KW ali več
upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000kW
ali več
radijski operater s splošnim pooblastilom
radijski elektronik II. razreda
radijski elektronik I. razreda
pomorski pilot
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voznik nadzornik za izvajanje ukrepov in izpolnjevanje
pogojev za prevoz nevarnih snovi 6. člen ZPNO

-
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arhivist
višji arhivist
arhivski svetovalec
arhivski svetnik
konservator-restavrator
višji konservator-restavrator
konservatorski-restavratorski svetovalec
konservatorski-restavratorski svetnik
konservator za nepremično kulturno dediščino
višji konservator za nepremično kulturno dediščino
konservatorski svetovalec za nepremično kulturno dediščino
konservatorski svetnik za nepremičnino kulturno dediščino
kustos
višji kustos
muzejski svetovalec
muzejski svetnik
delavec na področju arhivistične dejavnosti v arhivih
delavec na področju konservatorsko-restavratorke dejavnosti
v arhivih
delavec na področju knjigoveške dejavnosti v arhivih
delavec na področju fotografske dejavnosti v arhivih
delavec na področju knjižničarske dejavnosti
bibliotekar
bibiliotekar ali informatik z magisterijem znanosti, ki se
navezujejo na delo v knjižnici
bibiliotekar ali informatik z doktoratom znanosti, ki se
navezujejo na delo v knjižnici
restavrator
konservator
konservator specialist oziroma konservator z magisterijem
znanosti s področja
konservatorskih strok
konservator/restavrator z doktoratom znanosti s področja
konservatorskih/ restavratorskih strok
konservatorski svetnik in restavratorski svetnik
arhivist specialist oziroma magister znanosti povezanimi z
delom v arhivu
arhivist z doktoratom znanosti, povezanimi z delom v arhivu
arhivski svetnik
kustos z magisterijem znanosti z delovnega področja muzeja
kustos z doktoratom znanosti z delovnega področja muzeja
muzejski svetnik
orkestrski glasbenik
dramski igralec
diplomirani inženir odrske opreme
lektor, prevajalec
oblikovalec svetlobe, specialnih efektov in video opreme
akademski kipar
akademski slikar
oblikovalec lutk
organizator scenske opreme
organizator kostumske opreme
grafični oblikovalec
zborovodja
baletni pedagog
pevski pedagog
koreograf
scenograf
kostumograf
scenarist
dramaturg
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-

slikar specialist
instrumentalni solist
baletni plesalec solist
operni pevec solist
koncertni mojster v opernem simfoničnem orkestru
gledališki in glasbeni ustvarjalec s priznanjem za pomembna
umetniška dela
koncertni mojster v koncertantnem simfoničnem orkestru
režiser
dirigent simfoničnega oz. opernega simfoničnega orkestra
gledališki in glasbeni ustvarjalec z izjemnimi širše priznanimi
dosežki
izdajatelj javnega glasila
odgovorni urednik javnega glasila
novinar
samostojni novinar

Energetika
-

Zdravstvo

-

fizioterapevt
delovni terapevt
inženir radiologije
inženir ortopedske tehnike
inženir farmacije
diplomirani sanitarni inženir
spec. medicinske biokemije
spec. klinične psihologije
spec. klinične logopedije

tehnični vodja energetskega obratovanja
vodja obratovanja energetskega objekta
vodja energetike
vodja energetskih naprav
vodja priprave vode
elektroenergetski dispečar
elektroenergetski stikalničar
energetski dispečar
strojnik plinske turbine
strojnik vodne turbine
strojnik kotlovskih naprav
stikalničar
strojnik kotla
strojnik parnega batnega stroja
strojnik motorja z notranjim zgorevanjem
strojnik kompresorskih in hladilnih naprav
strojnik črpalne postaje
strojnik plinskih naprav
strojnik centralnega ogrevanja
strojnik klimatizacije in prezračevanja
strojnik priprave vode
kurjač kotla
polnilec tehničnih plinov
inšpektor

Promet In zveze
železniški promet

Državna uprava
višji upravni delavci
upravni delavci (inšpektorji, svetovalci)
strokovni tehnični delavci
Seznam reguliranih poklicev po Direktivi 92/51/EEC
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
gozdarstvo
revirni gozdar
revirni lovec
pomočnik pri načrtovanju I
pomočnik pri načrtovanju II
računalničar v Zavodu za gozdove

-

-

veterina
veterinarski tehnik

-

rudarstvo
-

•

zračni promet

samostojni projektant
odgovorni vodja rudarskega projekta
revident rudarskega projekta
glavni republiški rudarski inšpektor
pomočnik glavnega rep. rud. Inšpektorja
rudarski inšpektor
tehnični vodja rudarskih del organizacije
tehnični vodja rudarskega obrata
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vlakovodja
prometno-transportni odpravni
vodja premika
prometni telegrafist-teleprinterist
prometno-transportni tehnik
strojevodje za premik s parnimi lokomotivami
strojevodje za premik z dizelskimi vlečnimi vozili
strojevodje za premik električnimi vlečnimi vozili
elektromehanik energetske smeri telekomunikacij
elektrotehnik signalno-varnostnih naprav
tehnik vleke-strojevodja parnih lokomotiv
tehnik vleke- strojevodja dizelskih vlečnih vozil
tehnik vleke - strojevodja elektro vlečnih vozil
tehnik vozov tehnične službe- vozovni preglednik
voznik motornih progovnih vozil
strojnik strojev za progovna dela
vodja progovnih del
tehnik vzdrževanja prog
elektromehanik signalno varnostnih naprav
elektrotehnik telekomunikacij
elektrotehnik energetske smeri

-
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letalski tehnik tehnične priprave
kontrolor letenja
koordinator zračnega prometa
inštruktor kontrolorjev letenja
inštruktor pomočnikov kontrolorjev letenja
pilot helikopterja
vzdrževanje tehničnih sredstev za kontrolo letenja •
metrološki tehnik
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-

operator za zvezo
volmet operator
inženir za pripravo leta
inštruktor
kontrolor prometa službe za zvezo
korektor prometa službe za zvezo
letalski mehanik
letalski tehnik tehnične priprave
dela pri požarni varnosti letal in letališča
dela pri sprejemanju in odpravljanju letal, potnikov in stvari
pilot jadralnega letala
pilot prosto letečega balona
poklicni pilot aviona in helikopterja
prometni pilot aviona in helikopterja
kontrolor letenja
dela v zvezi s planiranjem, projektiranjem in postavljanjem
tehničnih sredstev, naprav in objektov, ki so namenjeni za
kontrolo letenja in vodenja letal
dela v zvezi s kalibriranjem RNS
dela v zvezi z vzdrževanjem tehničnih sredstev in naprav

-

Kultura, umetnost, Informacije

pomorski promet

-

častnik,zadolžen za krovno stražo na ladjah z bruto tonažo
500 ali več
prvi častnik krova na ladjah z bruto tonažo med 500 in 3000
poveljnik ladje z bruto tonažo med 500 in 3000
častnik stroja zadolžen za stražo v strojnici na ladji s
pogonskim strojem z močjo 750 KW ali več
upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 in
3000kW
nadzornik za izvajanje ukrepov in izpolnjevanje pogojev za
prevoz nevarnih snovi

Trgovina
-

-

trgovski poslovodja
prodajalec

Finančne storitve, tehnične in poslovne storitve

-

-

borzni posrednik
opravljanje aktuarskih poslov
detektiv
gasilec
gasilec - voznik
gasilec -operativec
gasilski tehnik
gasilski inženir
varnostnik
varnostni tehnik
odgovorna oseba - varovanje
carinik

Vzgo|a In Izobraževanje
-

predšolska vzgoja
vzgojitelj predšolskih otrok
pomočnik vzgojitelja
organizator zdravstveno - higienskega režima
organizator prehrane
nižje poklicne, srednje poklicne, tehniške in srednje strokovne
šole
učitelj praktičnega pouka in veščin
laborant
inštruktor
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organizator praktičnega pouka
gimnazije
učitelj praktičnega pouka in veščin
laborant
inštruktor
organizator praktičnega pouka
višje strokovne šole
inštruktor
laborant
izobraževanje odraslih
drugi strokovni delavci
šport
strokovni delavec, ki opravlja strokovno-organizacijsko delo
zasebni športni delavec

•

■
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arhivski tehnik
samostojni arhivski tehnik
arhivski sodelavec
višji arhivski sodelavec
konservatorski-restavratorski tehnik
samostojni konservatorski restavratorski tehnik
konservatorsko restavratorski sodelavec
višji konservatorski restavratorski sodelavec
konservatorski tehnik za nepremično kulturno dediščino
samostojni konservatorski tehnik za nepremično kulturno
dediščino
konservatorski sodelavec za nepremično kulturno dediščino
višji konservatorski sodelavec za nepremično kulturno
dediščino
muzejski tehnik
samostojni muzejski tajnik
muzejski sodelavec
višji muzejski sodelavec
delavec, ki dela z dokumentarnim gradivom (arhivar)
delavec na področju arhivistične dejavnosti v arhivih
delavec na področju konservatorsko restavratorke dejavnosti
v arhivih
delavec na področju knjigoveške dejavnosti v arhivih
delavec na področju fotografske dejavnosti v arhivih
delavec na področju knjižničarske dejavnosti
pisatelj, esejist
pesnik
dramatik, avtor radijskih iger
scenarist
umetnostni kritik, kustos
prevajalec na področju leposlovnih zvrsti ali literature z
estetskega, humanističnega in družboslovnega področja
prevajalec na področju leposlovnih zvrsti ali znanstvene ali
strokovne literature z estetskega, humanističnega in
družboslovnega področja
igralec
gledališki režiser
dramaturg
filmski režiser
glavni snemalec
montažer
oblikovalec zvoka
zvokovni mojster
kreator maske
skladatelj
dirigent
intrumentalist
pevec
režiser zvoka
koreograf
plesalec
poročevalec, št. 86

-

-

-

-

slikar, kipar, grafik, fotograf
ilustrator
video ustvarjalec
konservator
restavrator
oblikovalec vizualnih komunikacij'
industrijski oblikovalec
oblikovalec interierja in krajine
oblikovalec mofnih oblačil in dodatkov
oblikovalec umetniške fotografije
unikatni oblikovalec, mojster za ohranjanje kulturne dediščine
oblikovalec scenografije oziroma kostumografije
knjižnični manipulant in knjigoveški manipulant
knjižničar
višji knjižničar
konservatorski restavratorski manipulant
fotograf in tehnični risar
konservatorski tehnik - dokumentalist
risar arheološkega gradiva
muzejski dokumentalistični tehnik
muzejski strokovni sodelavec - dokumentalist
šepetalec
pirotehnik
orožar
inspicient
odrski mojster
izdelovalec lutk
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-

tonski mojster
lučni mojster
mojster video opreme
plesalec v baletnem zboru
pevec v opernem zboru
slikar
inženir scenske ali lučne opreme
lutkovni animator
kipar
pevec solist v opernem zboru
zborist v koncertnem zboru
solist v baletnem zboru

Zdravstvo
zdravstveni tehnik
laboratorijski tehnik
zobotehnik
farmacevtski tehnik
Državna uprava
-
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upravni delavci
strokovni tehnični delavci
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S
PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

1. Naslov predloga akta:
Amandmaji k Zakonu o postopku priznavanja kvalifikacij
državljanom držav članic Evropske Unije za opravljanje
reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti
v Republiki Sloveniji
EVA: 2000-2611 -0025 harmonizacija z EU
2. Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",
ki se nanašajo na predloženo gradivo
Predlog zakona je povezan z določbami IV. ODDELKA
Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki ureja pretok delovne
sile, pravico do ustanavljanja in opravljanje storitev, ki v zvezi
s priznavanjem poklicnih kvalifikacij v prehodnem obdobju
nalaga Pridružitvenemu svetu, da prouči, kakšne določbe je
treba sprejeti za medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij,
da bi državljanom Skupnosti in državljanom Republike
Slovenije olajšali začetek in opravljanje predpisanih poklicnih
dejavnosti v Sloveniji oziroma Skupnosti (51. člen).
b) Navedba, koliko so Iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene
Obveznosti so izpolnjene v celoti.
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti

3. Skladnost predloga s prepisi ES
a) Direktive oziroma drugI standardni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta, z navedbo usklajenosti (v
celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
Direktiva sveta EU (89/48 EEC) (21.12.1986) o splošnem sistemu
priznavanja diplom z višjo izobrazbo, podeljenih ob zaključku
izobraževanja in usposabljanja, ki traja najmanj tri leta - v celoti
usklajena.
Direktiva sveta EU (92/51/EEC) (18. 6.1992) o splošnem sistemu
priznavanja poklicnega izobraževanja in usposabljanja - v celoti
usklajena.
Direktiva sveta EU (99/42/EEC) (7. 6. 1999) o vzpostavitvi
mehanizma za priznavanje kvalifikacij poklicnih dejavnosti, zajetih
v direktivah o liberalizaciji in prehodnih ukrepih, ki dopolnjuje splošni
sistem priznavanja kvalifikacij - v celoti usklajena.
DIREKTIVA SVETA 77/452/EEC z dne 27.6.1977 o medsebojnem
priznavanju diplom, certifikatov in drugih dokazil o strokovni
usposobljenosti medicinskih sester za splošno nego, in o ukrepih,
ki omogočajo dejansko uveljavljanje pravice do ustanavljanja in
prostega opravljanja storitev- v celoti usklajeno.
DIREKTIVA SVETA 78/686/EEC z dne 25.7.1978 o medsebojnem
priznavanju diplom, certifikatov in drugih dokazil o strokovni
usposobljenosti zobozdravnikov, in o ukrepih, ki omogočajo
dejansko uveljavljanje pravice do ustanavljanja in prostega
opravljanja storitev- v celoti usklajeno.
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DIREKTIVA SVETA 80/154/EEC z dne 21.1.1980 o medsebojnem
priznavanju diplom, certifikatov in drugih dokazil o strokovni
usposobljenosti v babištvu, in o ukrepih, ki omogočajo dejansko
uveljavljanje pravice do ustanavljanja in prostega opravljanja
storitev- v celoti usklajeno.
%
DIREKTIVA SVETA 80/1273/EEC z dne 22.12.1980 o
spremembah in dopolnitvah direktive 80/154/EEC o medsebojnem
priznavanju diplom, certifikatov in drugih dokazil o strokovni
usposobljenosti v babištvu, in o ukrepih, ki omogočajo dejansko
uveljavljanje pravice do ustanavljanja in prostega opravljanja
storitev- v celoti usklajeno.
DIREKTIVA SVETA 81/1057/EEC z dne 14.12.1981, ki dopolnjuje
direktive 75/362/EEC, 77/452/EEC, 78/686/EEC in 78/1026/EEC
o medsebojnem priznavanju diplom, certifikatov in drugih dokazil
o strokovni usposobljenosti zdravnikov, medicinskih sester za
splošno nego, zobozdravnikov in veterinarjev, glede na pridobljene
pravice- v celoti usklajeno.
DIREKTIVA SVETA 85/433/EEC z dne 16.9.1985 o medsebojnem
priznavanju diplom, certifikatov in drugih dokazil o strokovni
usposobljenosti na področju farmacije, in o ukrepih, ki omogočajo
dejansko uveljavljanje pravice do ustanavljanja v določenih
dejavnostih na področju farmacije- v celoti usklajeno.
DIREKTIVA SVETA 89/594/EEC z dne 30.10.1989 o spremembah
in dopolnitvah direktiv 75/362/EEC, 77/452/EEC, 78/686/EEC, 78/
1026/EEC in 80/154/EEC, ki se nanašajo na medsebojno
priznavanje diplom, certifikatov in drugih dokazil o strokovni
usposobljenosti zdravnikov, medicinskih sester za splošno nego,
zobozdravnikov in veterinarjev, skupaj z direktivami 75/363/EEC,
78/1027/EEC in 80/155/EEC o uskladitvi določb zakonov, uredb
ali upravnih ukrepov, ki se nanašajo na dejavnosti zdravnikov,
veterinarjev in babic- v celoti usklajeno.
DIREKTIVA SVETA 93/16/EEC z dne 5.4.1993 o omogočanju
prostega gibanja zdravnikov in o medsebojnem priznavanju
njihovih diplom, certifikatov in drugih dokazil o strokovni
usposobljenosti- delno usklajeno.
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
Akt je usklajen s pravnimi viri ES.
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoral
navedenimi pravnimi viri ES(leto)
Leto 2001.
5. Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?
Akti pod točko 3 a so prevedeni v slovenski jezik in dostopni na
MDDSZ.
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6. AH ie predlog akta preveden In v kateri lezik?
Ne še, prevaja se v angleški jezik
7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE
.TAIEX.Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD.
Univerza
In priloženo njihovo mnenje o usklajenosti
V okviru priprav na pregled usklajenosti slovenske zakonodaje s
predpisi EU so bile opravljene naslednje dejavnosti:
1. v okviru programa Phare Multi-Country Project on Recognition of diplomas and Study Credit Points across Borders sta
v Ljubljani in Kranjski gori potekali delavnici z naslovom
"Priznavanje spričeval in diplom", na kateri so sodelovali
strokovnjaki z Danske, Nemčije, Nizozemske in Belgije
(Flandrija);
2. slovenski predstavniki so se udeležili seminarja "Priznavanje
poklicnih kvalifikacij" v Bruslju;
3. v Ljubljani je potekala mednarodna delavnica "Priznavanje
reguliranih poklicev, ki jih pokriva Direktiva Sveta Evrope št.
92/51", na kateri so sodelovali danski in nizozemski
strokovnjaki;
4. v okviru TAIEX-a je v Ljubljani potekala delavnica z EU
strokovnjakom s področja priznavanja pravice do opravljanja
poklicev VVinklerjem Kromannom;
5. v sodelovanju s pristojnimi organi je bila opravljena analiza
reguliranih poklicev in predpisov v Sloveniji;
6. v okviru Evropske fondacije za poklicno izobraževanje (European Training Foundation) je bila opravljena študija "A crosscountry report on The state of play of regulated professions,
as defined by Council Directive 92/51/EEC in the candidate
countries of Central and Eastern Europe";
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7. opravljena je bila študija zakonodaje s področja priznavanja
pravice do opravljanja poklicev v izbranih državah članicah
EU;
8. v okviru projekta Phare MOCCA "Zakonodaja certifikatnega
sistema" je potekala mednarodna delavnica, na kateri so
sodelovali strokovnjaki in Avstrije, Nizozemske in Madžarske;
9. tritedensko študijsko izpopolnjevanje predstavnika MDDSZ
na Nizozemskem (NUFFIC);
10. povabilo na sodelovanje RS v evropskem FORUMU, posebni
delovni skupini EU za preglednost poklicnih kvalifikacij.
11. v okviru TAIEX-a je na MDDSZ potekalo eno tedensko
usklajevanje Zakona o postopku priznavanja kvalifikacij
državljanom držav članic Evropske Unije za opravljanje
reguliranih poklicev oziroma poklicnih dejavnosti v Republiki
Sloveniji z EU strokovnjakom, s področja priznavanja pravice
do opravljanja poklicev, VVinklerjem Kromannom.

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev
Predlagani akt je naveden v Državnem programu pod referenčno
oznako: 900-01.
Predviden sprejem v Državnem zboru je konec IV.obdobja leta
2001.

Staša BALOH PLAHUTNIK
DRŽAVNA SEKRETARKA

dr. Vlado DIMOVSKI
MINISTER
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racionalno opravljanje nalog iz tega zakona v okviru ustrezne
organizacijske enote MDDSZ na področju trga dela, zaposlovanja
in poklicnega izobraževanja v skladu s predvidenimi
spremembami zakonodaje na tem področju.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, dne 11.10.2001
AMANDMAJI VALDE REPUBLIKE SLOVENIJE K
PREDLOGU ZAKONA O POSTOPKU PRIZNAVANJA
KVALIFIKACIJ DRŽAVLJANOM DRŽAV ČLANIC
EVROPSKE UNIJE ZA OPRAVLJANJE REGULIRANIH
POKLICEV OZIROMA REGULIRANIH POKLICNIH
DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI - DRUGA
OBRAVNAVA

AMANDMA K 7. ČLENU
Dosedanje besedilo 7. člena se črta in nadomesti z naslednjim
besedilom:
"Ministrstvo imenuje nacionalnega koordinatorja, ki skrbi za enotno
uporabo direktiv za vse poklice, na katere se nanašajo, in zastopa
Republiko Slovenijo v koordinacijski skupini pri Komisiji EU."

AMANDMA K 6. ČLENU

Obrazložitev:

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Zaradi predlagane spremembe organa, pristojnega za vodenje
postopkov priznavanja kvalifikacij in opravljanje koordinacijskih
nalog v zvezi z izvajanjem ZPKEU, odpade tudi potreba po
imenovanju predstojnika urada in njegovega namestnika ter
določanju pogojev za njuno imenovanje. Zagotovitev kadrovskih,
organizacijskih in finančnih pogojev je s to spremembo prepuščena
MDDSZ v skladu z njegovo notranjo organiziranostjo, s čimer bo
tudi zagotovilo ustrezno izvajanje nalog po tem zakonu. Poleg
določitve pristojnega organa za vodenje postopkov priznavanja
kvalifikacij in izdajanje odločb pa obe splošni direktivi o vzajemnem
priznavanju kvalifikacij od držav članic zahtevata tudi, da imenujejo
za to področje nacionalnega koordinatorja. Z besedilom tega
amandmaja predlagatelj izpolnjuje navedeno zahtevo direktive.

" (1) Postopke priznavanja kvalifikacij po tem zakonu vodi
ministrstvo, pristojno za delo, ki opravlja tudi koordinacijo nad
izvajanjem in enotno uporabo direktiv in predpisov, izdanih za
njihovo izvajanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo)"
V drugem odstavku se beseda "urad" nadomesti z besedo
"ministrstvo".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
" (3) V okviru nalog iz prvega odstavka ministrstvo:
-

spremlja in usklajuje izvajanje direktiv in predpisov, izdanih
za njihovo izvajanje,
pripravlja strokovne podlage za izvajanje tega zakona,
sklicuje in vodi medresorsko koordinacijo, ki jo imenuje Vlada
Republike Slovenije in jo sestavlja po en predstavnik vsakega
ministrstva,
opozarja pristojna ministrstva iz prvega odstavka 11. člena
tega zakona na ugotovljene nepravilnosti, ki so v nasprotju z
enotnim izvajanjem in uporabo direktiv,
sprejema vloge za priznanje kvalifikacij, vodi postopek in izdaja
odločbe,
vodi evidence iz 19. člena tega zakona,
obvešča zainteresirane osebe o pogojih za opravljanje
reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti,
opravlja druge naloge, določene z zakonom.

AMANDMA K 8. ČLENU
Tretji odstavek 8.člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) zoper odločbo ministrstva ima kandidat pravico vložiti pritožbo
na Vlado republike Slovenije.«
Četrti odstavek 8. člena se črta.
Obrazložitev:
V tretjem odstavku 8.člena kandidatom ni bila dana možnost
pritožbe, temveč le možnost upravnega spora. Zaradi
dolgotrajnosti sodnih postopkov pa predlagatelj ocenjuje, da je
potrebno zaradi izvedbe zaposlitve kandidatu omogočiti čim
hitrejšo rešitev vloge.

Četrti odstavek se črta.
Obrazložitev:
Glede na predvideno reorganizacijo državne uprave, pri kateri je
v zvezi z organizacijsko obliko organa, ki bo izvajal postopke
priznavanja kvalifikacij po predlogu ZPKEU, predviden precej
selektiven pristop pri določanju statusa organa v sestavi
ministrstva, in glede na predvidene kriterije, ki opravičujejo tak
status, se je predlagatelj odločil, da odstopi od prvotnega predloga
za ustanovitev urada za priznavanje kvalifikacij, ki bi deloval v
sestavi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ)
kot samostojni organ znotraj ministrstva. Ugotavlja namreč, da
gre pri vodenju postopkov priznavanja kvalifikacij sicer res za
opravljanje specializiranih strokovnih nalog, vendar te zaradi
svojega predvidoma manjšega obsega primerov in manjše
kadrovske zasedbe, kot tudi zaradi same narave kljub temu ne
bodo zahtevale določene višje stopnje samostojnosti znotraj
ministrstva. Predlagatelj tako iz kadrovskega, finančnega in
organizacijskega vidika ocenjuje, da bo mogoče zagotoviti
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AMANDMA K 10. ČLENU
Drugi odstavek 10. člena se dopolni z besedilom:
»Če pristojno ministrstvo ne izda mnenja iz 11. člena se šteje, da
soglaša z zahtevkom.«
Tretji odstavek 10. člena se črta.
Obrazložitev:
Predlagana je sprememba drugega odstavka 10. člena tako, da
se v konkretnem primeru molk pristojnega ministrstva šteje, kot
da je le to dalo soglasje (v skladu z 6. točko 209.člena zakona o
upravnem postopku). V tem primeru lahko organ, pristojen za
vodenje postopkov po tem zakonu, zahtevku ugodi.
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delu pa zato, ker predlagatelj ocenjuje, da do 1. decembra 2001
ne bo mogel v celoti vzpostaviti ustrezne kadrovske strukture,
opreme in zagotoviti drugih pogojev za začetek dela posebne
organizacijske enote v okviru MDDSZ, ki bo zadolžena za
izvajanje tega zakona. Glede na izid pogajanj na področju prostega
pretoka oseb predlaga zato objektivnejši rok za začetek dela
navede organizacijske enote.

AMANDMA K 19. ČLENU
Besedilo četrte alinee 1. odstavka 19. člena se nadomesti z
besedilom:
» - evidenco o vlogah za priznanje kvalifikacij«
Besedilo šeste alinee 1. odstavka 19. člena se nadomesti z
besedilom:

ANANDMA K 24. ČLENU

» - evidenco o tožbah zoper izdane odločbe«

Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi:

Obrazložitev:

"24. člen

Glede na to, da organ, pristojen za vodenje postopkov po tem
zakonu, vodi evidenco o vlogah in ne samo o številu prejetih vlog
oziroma tožb, predlagatelj meni, da je potrebno črtati besedico
»število« v četrti in šesti alinei 10. člena.

(1)Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
(2) Postopki priznavanja kvalifikacij državljanom oziroma
državljankam v skladu s pogoji iz bilateralnih sporazumov iz 3.
člena tega zakona se začnejo izvajati, ko ministrstvo zagotovi
pogoje iz prvega odstavka 23. člena tega zakona."

AMANDMA K 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.,
18., 19., 20., 21., 22. IN 23. ČLENU

(3) Postopki priznavanja kvalifikacij državljanom oziroma
državljankam iz 2. člena tega zakona se začnejo izvajati z dnem
pristopa Republike Slovenije k EU oziroma s sklenitvijo ustreznega
bilateralnega sporazuma s posamezno državo članico EU."

V navedenih členih se beseda "urad" povsod nadomesti z besedo
"ministrstvo" v ustreznem sklonu.
Obrazložitev:

Obrazložitev:

Ta amandma je redakcijske narave in je potreben zaradi
spremembe pristojnega organa za vodenje postopkov
priznavanja kvalifikacij in opravljanje drugih nalog po tem zakonu.

Predlagatelj ugotavlja, da ni formalne ovire za to, da bi se postopki
priznavanja kvalifikacij za državljane in državljanke iz 3. člena
:ačeli izvajati takoj po uveljavitvi zakona oziroma po zagotovitvi
Kadrovskih in organizacijskih pogojev za izvajanje teh postopkov,
če se bo pojavil konkreten primer v praksi. Kar zadeva priznavanje
kvalifikacij državljanom oziroma državljankam držav članic EU
ali državljanom oziroma državljankam tretjih držav, ki so pridobili
kvalifikacije v državi članici EU, pa je treba glede na razvoj pogajanj
na področju prostega pretoka oseb upoštevati še možnost
sklepanja bilateralnih sporazumov s posameznimi državami
članicami v prehodnem obdobju po pristopu Republike Slovenije
k EU.

AMANDMA K 23. ČLENU
Besedilo prvega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom:
"(1) Ministrstvo zagotovi kadrovske in organizacijske pogoje za
izvajanje postopkov po tem zakonu v šestih mesecih po njegovi
uveljavitvi."
Obrazložitev:
Sprememba prvotnega besedila tega odstavka je potrebna v
prvem delu zaradi spremembe pristojnega organa, v drugem
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

KAZENSKEGA

SLOVENIJE

IN

DOPOLNITVAH

ZAKONIKA

REPUBLIKE

(KZ-?)

- prva obravnava - EPA 321 - III

Poslanec Sašo Peče je dne 11. oktobra 2001 predložil
v zakonodajni postopek predlog zakona o
spremembah In dopolnitvah kazenskega zakonika
Republike Slovenije (KZ-?) - prva obravnava - EPA
321 - III.
Dne 30. maja 2000 je skupina poslancev, s
prvopodpisanim Pavlom Ruparjem predložila v
zakonodajni postopek predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah kazenskega zakonika (KZ-B) - skrajšani
postopek - EPA 1185-11, ki ureja enako oziroma
podobno vsebino kot predlog zakona o spremembah
In dopolnitvah kazenskega zakonika, ki ga je predložil
poslanec Sašo Peče. Ker zakonodajni postopek
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
kazenskega zakonika, ki ga je predložila skupina
poslancev s prvopodpisanim Pavlom Ruparjem še nI
končan, je predsednik Državnega zbora na podlagi
četrtega odstavka 174. člena poslovnika Državnega
zbora (Uradni list RS št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97,
46/2000, 3/2001, 9/2001 In 13/2001) zadržal dodelitev
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
kazenskega zakonika, ki ga je v zakonodajni postopek
predložil poslanec Sašo Peče.

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
KAZENSKEGA ZAKONIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

Poslanska skupina
Slovenske nacionalne stranke

in ga pošilja v prvo obravnavo.

Ljubljana, 11. oktobra 2001

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora obvešča, da bo kot predlagatelj tudi sodeloval na sejah
delovnih teles in sejah Državnega zbora.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) in
v skladu s 174. in 175. členom Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 27/
97) vlaga prvopodpisani poslanec
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Sašo Peče, l.r.
Sonja Areh Lavrič, l.r.
Bogdan Barovič, l.r.
Zmago Jelinčič Plemeniti, l.r.
Marko Diaci, i.r.
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v pomoč sodni veji oblasti smo se kot predlagatelji odločili, da
vložimo v proceduro spremembe kazenske zakonodaje, ki bi
bistveno vplivale na zmanjšanje števila kaznivih dejanj in na
ustrezno sankcioniranje že izvršenih kaznivih dejanj.

I. NASLOV ZAKONA
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH KAZENSKEGA ZAKONIKA RS

Kazenski zakonik je v veljavi od leta 1994 s popravki v letu 1994
in 1999. Glede na trende in naraščanje kaznivih dejanj, še posebej
zoper spolno nedotakljivost mladoletnikov so potrebni novi
popravki Kazenskega zakonika. Kazniva dejanja zoper spolno
nedotakljivost so doživela nesluten razmah z novimi sredstvi
komuniciranja. V svetu je prišlo že do nekaj razbitij mrež
prekupčevalcev s pornografskim materialom spolnega napada
na osebe mlajše od petnajst let, ter prikazovanje in izdelava
pornografskega gradiva in omogočanje uporabe osebam mlajšim
od štirinajst let predvsem preko medija internet. Podobne anomalije
lahko pričakujemo v prihodnosti tudi pri nas.

II. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Poglavitna osnova za spremembo in dopolnitve Kazenskega
zakonika RS (Uradni list RS 63/94, popravek Uradni list 70/94,
Uradni list 23/99) je zaskrbljujoče naraščujoč trend kriminala v
Republiki Sloveniji. Število kaznivih dejanj iz leta v leto narašča in

VRSTA KD

ST EVILO KAZNIVIH DEJANJ
1995
55
28
89
50

Posilstvo
Spolno nasilje
Spolni napad na otroka
Ostala KD zoper spolno nedotakljivost

1996
50
24
89
60

1997
57
35
117
41

1998
60
77
176
52

1999
57
78
159
44

Tabela 1: Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost v RS od 1995-19991

3. Finančne posledice

Kot predlagatelji Zakona o spremembah in dopolnitvah
Kazenskega zakonika Republike Slovenije menimo, da so v
obstoječem zakonu predvsem kazenske sankcije del, ki potrebuje
popravke. Trenutno zagrožene kazni za kazniva dejanja zoper
spolno nedotakljivost so po našem mnenju prenizke za uspešno
sankcioniranje takšnih dejanj in njihovo preprečitev.

S sprejemom Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
Kazenskega zakonika Republike Slovenije se ne posega v
proračunska sredstva in zato ni potrebno zagotoviti dodatnih
proračunskih sredstev.

Verjamemo, da bomo s Predlogom zakona o spremembah in
dopolnitvah Kazenskega zakonika RS dosegli predvsem boljše
sankcioniranje in preprečitev naslednjih kaznivih dejanj zoper
spolno nedotakljivost:
- posilstva,
- pedofilija (spolni napad na osebo, mlajšo od petnajst let).

III. BESEDILO ČLENOV
KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPOLNO
NEDOTAKLJIVOST

Vsi predhodno navedeni razlogi pomenijo zadostno osnovo za
spremembo Kazenskega zakonika RS.

Posilstvo

2. Cilji in načela zakona

l.člen

Predlagatelja zakona je vodilo načelo pomoči sodni veji oblasti in
organom pregona pri uspešnejšem preprečevanju in preganjanju
kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost v Republiki Sloveniji.

V kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS 63/
94, popravek Uradni list 70/94, Uradni list 23/99) se180. člen
spremeni tako, da se glasi:

Predlagane spremembe kazenske zakonodaje Republike
Slovenije bi po prepričanju predlagatelja dosegle svoj primarni cilj
to je odvrnitev od kaznivega dejanja istočasno pa tudi ustrezno
sankcioniranje že storjenih kaznivih dejanj.

(1) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu
občevanju tako, da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim
napadom na življenje ali telo,
se kaznuje z zaporom od pet do petnajst let.

S svojimi spremembami predlagatelj ne posega bistveno v
tekstualni del kazenskega zakonika, ampak v glavnem zvišuje
zagroženo kazen za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost,
ki je tudi ena izmed z Ustavo določenih pravic vsakega
posameznika.
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(2) Kdor v okoliščinah iz prejšnjega odstavka kako drugače
prizadene spolno nedotakljivost slabotne osebe,
se kaznuje z zaporom najmanj treh let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno na grozovit ali
na posebno poniževalen način ali če je dejanje storilo več oseb
zaporedoma, ali nad obsojenci, ki prestajajo kazen zapora v zaprtih
ali polodprtih zavodih za prestajanje kazni zapora,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj deset let.

Spolni napad na osebo mlajšo od petnajst let

(3) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu
občevanju tako, da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril,
kar bi škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo
njej ali njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo,
se kaznuje z zaporom od dveh do petih let.

4. člen
183. člen se spremeni tako, da se glasi:

(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena
storjeni proti osebi, s katero storilec živi v zakonski ali
zunajzakonski skupnosti, se pregon začne na predlog.

(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z
osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara petnajst let, pri
čemer obstaja očitno nesorazmerje med zrelostjo storilca in žrtve,
se kaznuje z zaporom od petnajst let do dvajset let.

Spolno nasilje

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka s slabotno osebo, ki
še ni stara petnajst let ali tako, da uporabi silo ali zagrozi z
neposrednim napadom na življenje ali telo,
se kaznuje z zaporom od petnajst do dvajset let .

2.člen

(3) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik
ali druga oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali
stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki še ni stara petnajst
let in mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo,
se kaznuje z zaporom od petnajst do dvajset let.

181. člen se spremeni tako,da se glasi:
(1) Kdor uporabi silo ali zagrozi osebi drugega ali istega spola z
neposrednim napadom na življenje ali telo in jo tako prisili, da stori
ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni obseženo v prejšnjem členu,
se kaznuje z zaporom od treh let do petna|st let.

(4) Kdor v okoliščinah iz prvega, drugega in tretjega odstavka
tega člena kako drugače prizadene spolno nedotakljivost osebe,
ki še ni stara petnajst let,
se kaznuje z zaporom do deset let.

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno na grozovit ali
na posebno poniževalen način, ali če je dejanje storilo več oseb
zaporedoma,
se storilec kaznuje z zaporom najmanj deset let.

Kršitev spolne nedotakljivost z zlorabo položaja

(3) Kdor osebo drugega ali istega spola prisili, da stori ali trpi
kakšno spolno dejanje iz prvega odstavka tega člena tako, da ji
zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo njeni
ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim
povzročil veliko premoženjsko škodo,
se kaznuje z zaporom do najmanj dveh let.

5.člen
184. člen se spremeni tako, da se glasi:
(1) Kdor zlorabi svoj položaj in tako pripravi osebo drugega ali
istega spola, ki mu je podrejena ali od njega odvisna, k spolnemu
občevanju, ali da stori oziroma trpi kakšno drugo spolno dejanje,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do pet let.

(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena
storjeni proti osebi, s katero storilec ali storilka živi v zakonski ali
zunajzakonski skupnosti, se pregon začne na predlog.

(2) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj ali druga oseba,
ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo
spolno dejanje z osebo, staro nad petnajst let, ki mu je zaupana v
učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo,
se kaznuje z zaporom od pet let do petnajst let.

Spolna zloraba slabotne osebe
3. člen
182. člen se spremeni tako, da se glasi:

6. člen

(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z
osebo drugega ali istega spola, tako da zlorabi njeno duševno
bolezen, začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalost,
slabost ali kakšno drugačno stanje, zaradi katerega se ne more
upirati,
se kaznuje z zaporom od pet let do petnajst let.
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Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Spolna zloraba slabotne osebe

IV. ČLENI, KI SE SPREMINJAJO:

182. člen

KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPOLNO
NEDOTAKLJIVOST

(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z
osebo drugega ali istega spola, tako da zlorabi njeno duševno
bolezen, začasno duševno motnjo, hujšo duševno zaostalost,
slabost ali kakšno drugačno stanje, zaradi katerega se ne more
upirati, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

Posilstvo
180. členu

(2) Kdor v okoliščinah iz prejšnjega odstavka kako drugače
prizadene spolno nedotakljivost slabotne osebe, se kaznuje z
zaporom do treh let.

(1) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu
občevanju tako, da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim
napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom od enega do
desetih let.

Spolni napad na osebo mlajšo od petnajst let

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno na grozovit ali
na posebno poniževalen način ali če je dejanje storilo več oseb
zaporedoma, ali nad obsojenci, ki prestajajo kazen zapora v zaprtih
ali polodprtih zavodih za prestajanje kazni zapora, se storilec
kaznuje z zaporom najmanj treh let.

183. člen
(1) Kdor spolno občuje ali stori kakšno drugo spolno dejanje z
osebo drugega ali istega spola, ki še ni stara petnajst let, pri
čemer obstaja očitno nesorazmerje med zrelostjo storilca in žrtve,
se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(3) Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu
občevanju tako, da ji zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril,
kar bi škodovalo njeni ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo
njej ali njenim bližnjim povzročil veliko premoženjsko škodo,se
kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka s slabotno osebo, ki
še ni stara petnajst let ali tako, da uporabi silo ali zagrozi z
neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom
najmanj treh let.

(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena
storjeni proti osebi, s katero storilec živi v zakonski ali
zunajzakonski skupnosti, se pregon začne na predlog.

(3) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj, duhovnik, zdravnik
ali druga oseba, ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali
stori kakšno drugo spolno dejanje z osebo, ki še ni stara petnajst
let in mu je zaupana v učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo, se
kaznuje z zaporom od enega do osmih let.

Spolno nasilje
181. členu

(4) Kdor v okoliščinah iz prvega, drugega in tretjega odstavka
tega člena kako drugače prizadene spolno nedotakljivost osebe,
ki še ni stara petnajst let, se kaznuje z zaporom do treh let.

(1) Kdor uporabi silo ali zagrozi osebi drugega ali istega spola z
neposrednim napadom na življenje ali telo in jo tako prisili, da stori
ali trpi kakšno spolno dejanje, ki ni obseženo v prejšnjem členu,se
kaznuje z zaporom od šestih mesecev do desetih let.

Kršitev spolne nedotakljivost z zlorabo položaja
184. člen

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno na grozovit ali
na posebno poniževalen način, ali če je dejanje storilo več oseb
zaporedoma, se storilec kaznuje z zaporom najmanj treh let.

(1) Kdor zlorabi svoj položaj in tako pripravi osebo drugega ali
istega spola, ki mu je podrejena ali od njega odvisna, k spolnemu
občevanju, ali da stori oziroma trpi kakšno drugo spolno dejanje,
se kaznuje z zaporom do treh let.

(3) Kdor osebo drugega ali istega spola prisili, da stori ali trpi
kakšno spolno dejanje iz prvega odstavka tega člena tako, da ji
zagrozi, da bo o njej ali njenih bližnjih odkril, kar bi škodovalo njeni
ali njihovi časti ali dobremu imenu, ali da bo njej ali njenim bližnjim
povzročil veliko premoženjsko škodo, se kaznuje z zaporom do
petih let.

(2) Učitelj, vzgojitelj, skrbnik, posvojitelj, roditelj ali druga oseba,
ki z zlorabo svojega položaja spolno občuje ali stori kakšno drugo
spolno dejanje z osebo, staro nad petnajst let, ki mu je zaupana v
učenje, vzgojo, varstvo in oskrbo, se kaznuje z zaporom od
šestih mesecev do petih let.

(4) Če sta bili dejanji iz prvega ali tretjega odstavka tega člena
storjeni proti osebi, s katero storilec ali storilka živi v zakonski ali
zunajzakonski skupnosti, se pregon začne na predlog.

poročevalec, št. 86
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V. OBRAZLOŽITEV

se predlagatelju zakona zdi smiselno povišati tako zgornjo kot
spodnjo mejo zagrožene kazni. Prav tako je zvišanje obeh mej
kazni smiselna iz vidika, da se naši sodniki pri izreku kazni
poslužujejo predvsem spodnjih mej.

Predlagane spremembe zgoraj navedenih členov, ne spreminjajo
konkretnega besedila posameznih členov, ampak je njihov namen
dvigniti zagroženo kazen za določene vrste kaznivih dejanj.
Predlagane spremembe člerfov imajo torej vpliv samo na višino
zagrožene kazni.

Spremembe v členih od 180. člena do 184. člena so predvsem v
zvišanju zagrožene zaporne kazni, medtem ko sama besedila
členov ostanejo enaka.

Glede na dejstvo, da je trend kaznivih dejanj iz devetnajstega
poglavja Kazenskega zakonika Republike Slovenije v porastu,

i
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

ČEZMEJNIH

NESREČ

KONVENCIJE

UČINKIH

0

INDUSTRIJSKIH

(MKČUIN)

- EPA 335 - III

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

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-1811-0022
Številka: 905-10/2000-2
Ljubljana, 18.10.2001

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- dr. Anton Grizold, minister za obrambo,
- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- dr. Tomaž Čas, državni sekretar v Ministrstvu za obrambo,
- Marko Slokar, državni sekretar v Ministrstvu za okolje in
prostor,
- Bojan Žmavc, direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito
in reševanje,
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na 46. seji dne 18. oktobra 2001
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O
ČEZMEJNIH UČINKIH INDUSTRIJSKIH NESREČ,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

26. oktober2001

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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VLADA REPli SLIKE SLOVENIJE

PREDLOG
18.10.2001
EVA 2001-1811-0022

ZAKON
O RATIFIKACIJI

KONVENCIJE O ČEZMEJNIH UČINKIH INDUSTRIJSKIH NESREČ
I

1. člen

Ratificira se Konvencija o čezmejnih učinkih industrijskih nesreč, sprejeta 17. marca
1992 v Helsinkih.

2. člen

Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenski jezik glasi:
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KONVENCIJA O ČEZMEJNIH UČINKIH
INDUSTRIJSKIH NESREČ
Sestavljena v Helsinkih 17. marca 1992.

GOSPODARSKA KOMISIJA ZA EVROPO
Konvencija o čezmejnih učinkih
industrijskih nesreč

ZDRUŽENI NARODI
New York in Ženeva

1994

26. oktober2001

73

poročevalec, št. 86

KONVENCIJA O ČEZMEJNIH UČINKIH
INDUSTRIJSKIH NESREČ

UVOD
Pogodbenice te konvencije
so pozorne na poseben pomen zaščite človeka in okolja pred učinki industrijskih
nesreč za sedanje in prihodnje rodove,
priznavajo pomen in nujnost preprečevanja hudih škodljivih učinkov industrijskih
nesreč na človeka in okolje, izvajanja vseh ukrepov, ki spodbujajo smotrno, gospodarno
in učinkovito uporabo preprečevalnih ukrepov, pripravljenosti in odzivanja, da bi
omogočili okolju prijazen in trajnosten gospodarski razvoj,
upoštevajo dejstvo, da se učinki industrijskih nesreč lahko razširijo čez meje držav in
zahtevajo sodelovanje med njimi,
potrjujejo potrebo po pospeševanju dejavnega mednarodnega sodelovanja med
vključenimi državami pred nesrečo, med njo in po njej, da bi razširile ustrezne
strategije ter okrepile in uskladile delovanje na vseh ustreznih ravneh in tako pospešile
preprečevanje čezmejnih učinkov industrijskih nesreč ter pripravljenost in odzivanje
nanje,
upoštevajo pomen in koristnost dvostranskih in mnogostranskih sporazumov za
preprečevanje učinkov industrijskih nesreč ter pripravljenost in odzivanje nanje,
se zavedajo vloge, ki jo ima pri tem Gospodarska komisija Združenih narodov za
Evropo (ECE) in se med drugim sklicujejo na njen Kodeks ravnanja pri naključnem
onesnaženju čezmejnih notranjih voda in na Konvencijo o presoji čezmejnih vplivov na
okolje,
upoštevajo ustrezne določbe Sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v
Evropi (KEVS), Sklepni dokument dunajskega srečanja predstavnikov držav udeleženk
KEVS ter izida Srečanja KEVS o varstvu okolja v Sofiji kot tudi ustrezne dejavnosti in
mehanizme v Programu Združenih narodov za okolje (UNEP), zlasti v programu
APELL, v Mednarodni organizaciji dela (MOD), predvsem Kodeksu ravnanja za
preprečevanje večjih industrijskih nesreč, in določbe drugih ustreznih mednarodnih
organizacij,
glede na ustrezne določbe Deklaracije Konference Združenih narodov o človekovem
okolju in še posebej glede na njeno 21. načelo, po katerem imajo države v skladu z
Ustanovno listino Združenih narodov in načeli mednarodnega prava suvereno pravico
izkoriščati lastne naravne vire v skladu s svojo okoljsko politiko, ter odgovornost, da
zagotovijo, da dejavnosti, ki so pod njihovo jurisdikcijo ali nadzorom, ne povzročajo
škode okolju drugih dtžav ali na območjih zunaj meja njihove državne jurisdikcije,
upoštevajo načelo onesnaževalec plača kot splošno načelo mednarodnega okoljskega
prava,
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poudarjajo načela mednarodnega prava in običajev, predvsem načela dobrih
sosedskih odnosov, vzajemnosti, nerazlikovanja in dobre vere,
in so se zato sporazumele:

1. člen
OPREDELITEV POJMOV
V tej konvenciji:
(a) "industrijska nesreča" pomeni dogodek, ki je posledica nenadzorovanega razvoja
dogodkov med katero koli dejavnostjo, ki vključuje nevarne snovi, in sicer
(i) na objektu, na primer med proizvodnjo, uporabo, shranjevanjem, ravnanjem ali
odstranitvijo, ali
(ii) med prevozom, če je to zajeto v pododstavku (d) drugega odstavka 2. člena;
(b) "nevarna dejavnost" pomeni katero koli dejavnost, pri kateri se uporablja ali se
lahko uporablja ena ali več nevarnih snovi v količinah, ki so enake ali večje od
mejnih količin, naštetih v Prilogi I k tej konvenciji, in ki lahko povzroči
čezmejne učinke;
(c) "učinki" pomenijo vse neposredne ali posredne, takojšnje ali kasnejše škodljive
posledice, kijih povzroči industrijska nesreča, med drugim:
(i)

človeku, rastlinstvu in živalstvu;

(ii)

tlem, vodi, zraku in pokrajini;

(iii)

medsebojnim učinkom dejavnikov iz točk (i) in (ii);

(iv)

materialnim dobrinam in kulturni dediščini, vključno z zgodovinskimi
spomeniki;

(d) "čezmejni učinki" pomenijo hude učinke na ozemlju pod jurisdikcijo
pogodbenice, ki so posledica industrijske nesreče, ki se zgodi na ozemlju pod
jurisdikcijo druge pogodbenice;
(e) "obratovalec" pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, vključno z javnimi
službami, ki je odgovorna za nadzorovanje, načrtovanje izvajanja ali izvajanje
dejavnosti;
(j) "pogodbenica" pomeni pogodbenico te konvencije, če ni v besedilu drugače
navedeno;
(g) "pogodbenica izvora" pomeni pogodbenico ali pogodbenice, pod katerih
jurisdikcijo se zgodi ali se lahko zgodi industrijska nesreča;
(h) "prizadeta pogodbenica" pomeni katero koli pogodbenico ali pogodbenice, ki jo
prizadenejo ali bi jo lahko prizadeli čezmejni učinki industrijske nesreče;
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(i) "vključene pogodbenice" pomeni katero koli pogodbenico izvora in katero koli
prizadeto pogodbenico;
(j) "javnost" pomeni eno ali več fizičnih ali pravnih oseb.

2. člen
PODROČJE UPORABE
1.

Ta konvencija se uporablja za preprečevanje industrijskih nesreč, pripravljenost in
odzivanje na industrijske nesreče, ki lahko povzročijo čezmejne učinke, vključno z
učinki takih nesreč, ki jih povzročijo naravne katastrofe, in na mednarodno
sodelovanje v zvezi z medsebojno pomočjo, razvojem in raziskavami, izmenjavo
informacij in tehnologije pri preprečevanju industrijskih nesreč, pripravljenosti in
odzivanju nanje.

2.

Ta konvencija se ne uporablja za:
(a) jedrske nesreče ali radiološke nevarnosti;
(b) nesreče v vojaških objektih;
(c) poškodbe jezov, razen za učinke industrijskih nesreč, ki jih povzročijo take
poškodbe;
(d) kopenske prometne nesreče, razen za:
(i)
(ii)

nujne ukrepe ob takih nesrečah;
prevoze na kraju nevarne dejavnosti;

(e) nenameren izpust gensko spremenjenih organizmov;
(j) nesreče, ki jih povzročijo dejavnosti v morskem okolju, vključno
raziskovanjem ali izkoriščanjem morskega dna;

z

(g) razlilja olj ali drugih škodljivih snovi na moiju.

3. člen
SPLOŠNE DOLOČBE
1.

Pogodbenice ob upoštevanju že doseženega na državni in mednarodni ravni
sprejmejo primerne ukrepe in sodelujejo po tej konvenciji za zaščito ljudi in okolja
pred industrijskimi nesrečami s preprečevanjem teh nesreč, kolikor je mogoče, z
zmanjševanjem njihove pogostnosti in resnosti ter blaženjem njihovih posledic.
Zato je treba uporabiti ukrepe za preprečevanje, pripravljenost in odzivanje,
vključno z ukrepi za vzpostavitev prejšnjega stanja.

2.

Pogodbenice z izmenjavo informacij, s posvetovanji in s sodelovanjem pri
ukrepanju in brez nepotrebnega zavlačevanja razvijajo in izvajajo usmeritve in
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strategije za zmanjšanje tveganja industrijskih nesreč in izboljšanje ukrepov za
preprečevanje, pripravljenost in odzivanje, vključno z ukrepi za vzpostavitev
prejšnjega stanja, in pri tem upoštevajo že doseženo na državni in mednarodni
ravni, da bi se izognile nepotrebnemu podvajanju.
3.

Pogodbenice zagotovijo, da mora obratovalec sprejeti vse potrebne ukrepe za varno
izvajanje nevarne dejavnosti in preprečevanje industrijskih nesreč.

4.

Za izvajanje določb te konvencije pogodbenice sprejmejo ustrezne zakonodajne,
ureditvene, upravne in finančne ukrepe za preprečevanje industrijskih nesreč,
pripravljenost in odzivanje nanje.

5.

Določbe te konvencije ne vplivajo na obveznosti pogodbenic v zvezi z
industrijskimi nesrečami in nevarnimi dejavnostmi po mednarodnem pravu.

4. člen
OPREDELITEV, POSVETOVANJE IN NASVETI
1.

Da bi sprejela preprečevalne ukrepe in uvedla ukrepe pripravljenosti, pogodbenica
izvora po potrebi sprejme ukrepe za opredelitev nevarnih dejavnosti na območju
svoje jurisdikcije in zagotovi, da so prizadete pogodbenice uradno obveščene o vseh
takih predlaganih ali obstoječih dejavnostih.

2.

Vključene pogodbenice na pobudo katere koli začnejo pogovore o opredelitvi teh
nevarnih dejavnosti, za katere razumno pričakujejo, da bi lahko povzročile
čezmejne učinke. Če se vključene pogodbenice ne sporazumejo o tem, ali je neka
dejavnost nevarna ali ne, lahko katera koli predloži to vprašanje poizvedovalni
komisiji in prosi za nasvet v skladu z določbami v Prilogi H, razen če se vključene
pogodbenice ne dogovorijo o drugačnem načinu reševanja tega vprašanja.

3.

Pogodbenice za predlagane ah obstoječe nevarne dejavnosti uporabijo postopke,
določene v Prilogi m k tej konvenciji.

4.

Kadar je po Konvenciji o presoji čezmejnih vplivov na okolje treba za nevarno
dejavnost opraviti presojo vplivov na okolje in ta presoja vključuje ovrednotenje
čezmejnih učinkov industrijskih nesreč zaradi nevarne dejavnosti, ki se opravlja v
skladu z določili te konvencije, mora končna odločitev, sprejeta za namene
Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje, zadostiti ustreznim zahtevam te
konvencije.

5. člen
PROSTOVOLJNA RAZŠIRITEV
Vključene pogodbenice naj na pobudo katere koli začnejo pogovore o tem, ali naj
dejavnost, ki ni zajeta v Prilogi I, obravnavajo kot nevarno. Po medsebojnem dogovoru
lahko poiščejo nasvet po svoji izbiri ali pri poizvedovalni komisiji v skladu s Prilogo
II. Kadar se vključene pogodbenice tako dogovorijo, se ta konvencija ali kateri koli njen
del uporablja za tako dejavnost, kot da bi bila nevarna.
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6. člen
PREPREČEVANJE
1.

Pogodbenice sprejmejo primerne ukrepe za preprečevanje industrijskih nesreč,
vključno z ukrepi za spodbujanje obratovalcev, da zmanjšajo tveganje industrijskih
nesreč. Taki ukrepi lahko vsebujejo tudi ukrepe iz Priloge IV k tej konvenciji,
vendar se ne omejujejo zgolj nanje.

2.

V zvezi s katero koli nevarno dejavnostjo pogodbenica izvora zahteva od
obratovalca, da dokaže varno izvajanje nevarne dejavnosti s predložitvijo
informacij, kot so temeljne podrobnosti o postopku, kar med drugim vključuje tudi
analizo in ovrednotenje, kot sta podrobno navedena v Prilogi V k tej konvenciji.

7. člen
DOLOČITEV KRAJA
V okviru svojega pravnega sistema skuša pogodbenica izvora sprejeti strategijo za
določitev kraja novih nevarnih dejavnosti in za uvajanje večjih sprememb v obstoječe
nevarne dejavnosti, da bi tako čim bolj zmanjšala tveganje za prebivalstvo in okolje
vseh prizadetih pogodbenic. V okviru svojih pravnih sistemov skušajo prizadete
pogodbenice sprejeti strategijo o večjih spremembah na območjih, ki bi jih lahko
prizadeli čezmejni učinki industrijske nesreče zaradi nevarne dejavnosti, in tako čim
bolj zmanjšati s tem povezana tveganja. Pri oblikovanju in določanju te strategije naj
pogodbenice upoštevajo navedbe iz pododstavkov (1) do (8) drugega odstavka Priloge
V in Priloge VI k tej konvenciji.

8. člen
PRIPRAVLJENOST NA NEVARNOST
1.

Pogodbenice naj sprejmejo primerne ukrepe za vzpostavitev in vzdrževanje
ustrezne pripravljenosti na nevarnost, da se lahko odzovejo na industrijske nesreče.
Pogodbenice zagotovijo, da bodo sprejeti taki ukrepi pripravljenosti, ki bodo
ublažili čezmejne učinke tovrstnih nesreč, obratovalci pa bodo opravljali svoje
naloge na kraju samem. Ti ukrepi vključujejo med drugim tudi ukrepe, navedene v
Prilogi VH k tej konvenciji. Vključene pogodbenice druga drugo obvestijo
predvsem o svojih načrtih za ukrepanje v izjemnih razmerah.

2.

Za nevarne dejavnosti pogodbenica izvora zagotovi pripravljenost in izvajanje
načrtov za ukrepanje v izjemnih razmerah na kraju samem, vključno s primernimi
ukrepi za odzivanje in drugimi ukrepi, da se preprečijo in čim bolj zmanjšajo
čezmejni učinki. Pogodbenica izvora drugim vključenim pogodbenicam priskrbi
izhodišča, ki jih ima za izdelavo načrtov za ukrepanje v izjemnih razmerah.

3.

Vsaka pogodbenica za nevarne dejavnosti zagotovi pripravo in izvajanje načrtov za
ukrepanje v izjemnih razmerah zunaj kraja nesreče z ukrepi, ki jih mora sprejeti na
svojem ozemlju, da prepreči in čim bolj zmanjša čezmejne učinke. Pri pripravi teh
načrtov je treba upoštevati sklepne ugotovitve analiz in ovrednotenj predvsem za
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pododstavke (1) do (5) drugega odstavka Priloge V. Vključene pogodbenice si
prizadevajo za združljivost teh načrtov. Kadar je primemo, se izdelajo skupni načrti
za ukrepanje v izjemnih razmerah zunaj kraja nesreče, da se lažje sprejmejo
primerni ukrepi za odzivanje.
4.

Načrte za ukrepanje v izjemnih razmerah je treba pregledovati in popravljati redno
ali kadar to zahtevajo okoliščine in pri tem upoštevati izkušnje, pridobljene pri
reševanju dejanskih primerov nevarnosti.

9. člen
OBVEŠČANJE IN SODELOVANJE JAVNOSTI
1.

Pogodbenice morajo zagotoviti, da je javnost primemo obveščena na območjih, ki
bi jih lahko prizadela industrijska nesreča kot posledica nevarne dejavnosti. Te
informacije je treba sporočiti po poteh, ki se zdijo pogodbenicam primerne;
vsebujejo naj podatke iz Priloge Vm k tej konvenciji ter upoštevajo analize in ocene
pododstavkov (1) do (4) in (9) drugega odstavka Priloge V.
t

2.

Pogodbenica izvora da v skladu z določbami te konvencije, kadar je to mogoče in
primemo, javnosti na območjih, ki so lahko prizadeta, možnost sodelovanja v
ustreznih postopkih z namenom, da ljudje povedo svoje mnenje in pomisleke o
ukrepih za preprečevanje in pripravljenost in zagotovi, da je možnost sodelovanja
javnosti prizadete pogodbenice enaka možnosti, ki jo ima javnost pogodbenice
izvora.

3.

Pogodbenice v skladu s svojimi pravnimi sistemi in na podlagi vzajemnosti, če to
želijo, zagotovijo fizičnim ali pravnim osebam, ki jim škodujejo ali bi jim lahko
škodovali čezmejni učinki industrijske nesreče na ozemlju posamezne pogodbenice,
dostop do ustreznih upravnih in sodnih postopkov in obravnavanje v takih
postopkih, kar vključuje tudi možnost, da začnejo pravni postopek in se pritožijo na
odločitev, ki posega v njihove pravice, enako kot je to na voljo osebam pod njihovo
jurisdikcijo.

JO. člen
SISTEMI OBVEŠČANJA O INDUSTRIJSKIH NESREČAH
1.

Pogodbenice, zato da bi dobile in poslale uradna obvestila o industrijskih nesrečah,
ki vsebujejo tudi vse potrebne informacije za preprečevanje čezmejnih učinkov, na
primernih ravneh poskrbijo za vzpostavitev in delovanje združljivih in učinkovitih
sistemov obveščanja o industrijskih nesrečah.

2.

Ob industrijski nesreči ali njeni neposredni nevarnosti, ki ima ali lahko ima
čezmejne učinke, pogodbenica izvora zagotovi, da so prizadete pogodbenice takoj
uradno obveščene na ustreznih ravneh s pomočjo sistemov obveščanja o
industrijskih nesrečah. Tako uradno obvestilo naj vsebuje osnovne podatke iz
Priloge IX k tej konvenciji.
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3.

Vključene pogodbenice zagotovijo, da se bodo ob industrijski nesreči ali ob njeni
neposredni nevarnosti načrti za ukrepanje v izjemnih razmerah, pripravljeni v
skladu z 8. členom, začeli izvajati čim prej in v obsegu, ki ustreza okoliščinam.

11. člen
ODZIVANJE
1.

Pogodbenice ob industrijski nesreči ali njeni neposredni nevarnosti čim prej
sprejmejo primerne ukrepe za odzivanje in uporabijo najučinkovitejše postopke, da
bi obvladale in čim bolj zmanjšale njihove učinke.

2.

Ob industrijski nesreči ali njeni neposredni nevarnosti, ki ima ali lahko ima
čezmejne učinke, vključene pogodbenice, kadar je primerno, zagotovijo skupno
presojo učinkov z namenom, da sprejmejo ustrezne ukrepe za odzivanje. Vključene
pogodbenice si prizadevajo usklajevati svoje ukrepe za odzivanje.

12. člen
MEDSEBOJNA POMOČ
1.

2.

*
Če pogodbenica ob industrijski nesreči potrebuje pomoč, lahko zanjo zaprosi
druge pogodbenice in pri tem navede obseg in vrsto pomoči. Pogodbenica, na katero
je naslovljena prošnja za pomoč, se mora takoj odločiti in obvestiti prosilko, ali
lahko zagotovi zaprošeno pomoč, in navesti obseg in pogoje pomoči, ki bi jo lahko
zagotovila.
Vključene pogodbenice sodelujejo, da bi zagotovile splošno pomoč in olajšale
takojšnje zagotavljanje pomoči, za katero so se dogovorile po prvem odstavku tega
člena, in kadar je primemo v pomoč vključijo ukrepe za zmanjšanje posledic in
učinkov industrijske nesreče. Če pogodbenice nimajo dvostranskih ali
mnogostranskih sporazumov, lri vključujejo dogovore o medsebojni pomoči, je
treba pomoč zagotoviti v skladu s Prilogo X k tej konvenciji, razen če se
pogodbenice ne dogovorijo drugače.

13. člen
ODGOVORNOST IN OBVEZNOST
Pogodbenice podpirajo ustrezna mednarodna prizadevanja za izdelavo pravil, meril in
postopkov, ki se nanašajo na odgovornost in obveznost

14. člen
RAZVOJ IN RAZISKAVE
Pogodbenice na primeren način spodbujajo in sodelujejo pri izvedbi raziskav ter
razvijanju metod in tehnologij za preprečevanje industrijskih nesreč, pripravljenost in
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odzivanje nanje. V ta namen pogodbenice spodbujajo in dejavno pospešujejo
znanstveno in tehnično sodelovanje, vključno z raziskavami manj nevarnih postopkov
za omejevanje nevarnosti nesreč, ter preprečevanje in omejevanje posledic industrijskih
nesreč.

15. člen
IZMENJAVA INFORMACIJ
Pogodbenice na mnogostranski in dvostranski ravni izmenjujejo razpoložljive
informacije, vključno s tistimi iz Priloge XI k tej konvenciji.

16. člen
IZMENJAVA TEHNOLOGIJE
1.

Pogodbenice v skladu s svojimi zakoni, predpisi in ustaljenimi postopki
omogočajo izmenjavo tehnologije za preprečevanje učinkov industrijskih nesreč ter
pripravljenost in odzivanje nanje, zlasti s pospeševanjem:
(a) izmenj ave razpoložljive tehnologije na različnih finančnih podlagah;
(b) neposrednih industrijskih stikov in sodelovanja;
(c) izmenjave informacij in izkušenj;
(d) zagotavljanja strokovne pomoči.

2.

Pri pospeševanju dejavnosti, podrobno opredeljenih v pododstavkih (a) do (d)
prvega odstavka tega člena, pogodbenice ustvarjajo ugodne razmere z
omogočanjem stikov in sodelovanja med ustreznimi organizacijami in posamezniki
iz zasebnega in javnega sektoija, ki lahko zagotavljajo tehnologijo, projekte in
inženiring, opremo ali financiranje.

17. člen
PRISTOJNI ORGANI IN TOČKE ZA STKE
1. Vsaka pogodbenica imenuje ali ustanovi enega ali več pristojnih organov za namene
te konvencije.
2. Vsaka pogodbenica imenuje ali vzpostavi eno točko za stike za obveščanje o
industrijskih nesrečah v skladu z 10. členom, in eno točko za stike za medsebojno
pomoč v skladu z 12. členom, kar pa ne vpliva na druge dvostranske ali
mnogostranske dogovore. Najboljše je, če sta ti dve točki za stike isti.
3. Vsaka pogodbenica v treh mesecih od dneva, ko je ta konvencija začela zanjo
veljati, prek sekretariata, omenjenega v 20. členu, obvesti druge pogodbenice, katera
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organa je določila za svoji točki za stike in kateri organ ali organe za pristojne
organe.
4. Vsaka pogodbenica v enem mesecu od dneva sprejema odločitve prek sekretariata
obvesti druge pogodbenice o vseh spremembah v zvezi z določitvijo organov po
tretjem odstavku tega člena.
5. Vsaka pogodbenica poskrbi, da njena točka za stike in sistemi obveščanja o
industrijskih nesrečah v skladu z 10. členom delujejo v vsakem trenutku.
6. Vsaka pogodbenica poskrbi, da njena točka za stike in njeni organi, pristojni za
pošiljanje in sprejemanje zaprosil in za sprejemanje ponudb za pomoč na podlagi
12. člena, delujejo v vsakem trenutku.

18. člen
KONFERENCA POGODBENIC
1. Predstavniki pogodbenic ustanovijo Konferenco pogodbenic te konvencije, ki se
redno sestaja. Prvi sestanek Konference pogodbenic je treba sklicati najkasneje eno
leto po začetku veljavnosti konvencije. Nato se sestaja najmanj enkrat letno ali na
pisno zahtevo katere od pogodbenic pod pogojem, da zahtevo v šestih mesecih
podpre najmanj ena tretjina pogodbenic, potem ko jim jo je sekretariat sporočil.
2. Konferenca pogodbenic:
(a) pregleda izvajanje te konvencije;
(b) svetuje pogodbenicam, da poveča njihovo sposobnost preprečevanja čezmejnih
učinkov industrijskih nesreč ter priprave in odzivanja nanje in omogoči lažje
zagotavljanje strokovne pomoči in svetovanja na zaprosilo pogodbenic, ki so jih
prizadele industrijske nesreče;
(c) po potrebi ustanovi delovne skupine in vzpostavi druge ustrezne mehanizme, da
proučujejo zadeve, povezane z izvajanjem in izpopolnjevanjem konvencije, in
da za to pripravijo ustrezne študije in drugo dokumentacijo ter predložijo
priporočila Konferenci pogodbenic v razmislek;
(d) izpolni druge naloge, ki bi morda bile primerne po določbah te konvencije;
(e) na svojem prvem sestanku prouči in soglasno sprejme poslovnik sestankov.
3. Pri izpolnjevanju svojih nalog Konferenca pogodbenic, kadar meni, da je to
potrebno, sodeluje tudi z drugimi ustreznimi mednarodnimi organizacijami.
4. Konferenca pogodbenic na svojem prvem sestanku določi program dela, še posebej
v zvezi z nalogami iz Priloge XII k tej konvenciji. Konferenca se odloči tudi o
načinu dela, vključno s pomočjo nacionalnih centrov in sodelovanjem z ustreznimi
mednarodnimi organizacijami, ter o uvedbi sistema za lažje izvajanje konvencije, še
posebej za medsebojno pomoč ob industrijskih nesrečah, in pri tem izhaja iz
primernih obstoječih dejavnosti v ustreznih mednarodnih organizacijah. V okviru
programa dela Konferenca pogodbenic pregleda obstoječe nacionalne, regionalne in
mednarodne centre ter druge organe in programe, katerih namen je usklajevanje
informacij in prizadevanj pri preprečevanju industrijskih nesreč, pripravljenosti in
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odzivanju nanje, in sicer zato, da bi lahko določila, katere dodatne mednarodne
ustanove ali centri bi bili morda potrebni za izvajanje nalog, naštetih v Prilogi XII.
5. Na svojem prvem sestanku Konferenca pogodbenic začne proučevati postopke za
ustvarjanje ugodnejših razmer za izmenjavo tehnologije za preprečevanje učinkov
industrijskih nesreč ter pripravljenost in odzivanje nanje.
6. Konferenca pogodbenic sprejme za potrebe te konvencije smernice in merila za
lažje prepoznavanje nevarnih dejavnosti.

19. člen
PRAVICA GLASOVANJA
1.

Vsaka pogodbenica te konvencije ima en glas, razen v primeru, opisanem v
drugem odstavku tega člena.

2.

Regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje, opredeljene v 27. členu,
uresničujejo pravico glasovanja v zadevah iz njihove pristojnosti s številom glasov,
ki je enako številu njihovih držav članic, ki so pogodbenice te konvencije. Take
organizacije ne smejo uresničevati svoje pravice glasovanja, če jo uresničujejo že
njihove države članice, in obratno.

20. Člen
SEKRETARIAT
Izvršilni tajnik Gospodarske komisije za Evropo opravlja te naloge sekretariata:
(a) sklicuje in pripravlja sestanke pogodbenic;
(b) pošilja pogodbenicam poročila in druge informacije, ki jih prejme v skladu z
določbami te konvencije;
(c) opravlja druge naloge, ki jih lahko določijo pogodbenice.

21. člen
REŠEVANJE SPOROV
1.

Če nastane med dvema ali več pogodbenicami spor glede razlage ali uporabe te
konvencije, poiščejo rešitev s pogajanji ali drugim načinom reševanja sporov, ki je
sprejemljiv za pogodbenice v sporu.

2.

Ob podpisu, ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu k tej konvenciji ali
kadar koli pozneje lahko pogodbenica pisno izjavi depozitaiju, da za spore, ki niso
rešeni v skladu s prvim odstavkom tega člena, sprejema enega ali oba od spodaj
navedenih načinov reševanja sporov kot obveznega v odnosu do katere koli
pogodbenice, ki sprejema enako obveznost:
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(a) predložitev spora Mednarodnemu sodišču;
(b) arbitraža v skladu s postopkom, določenim v Prilogi XHI k tej konvenciji.
3.

Če so pogodbenice v sporu sprejele oba načina reševanja sporov, navedena v
drugem odstavku tega člena, se lahko spor preda samo Mednarodnemu sodišču,
razen če se pogodbenice v sporu ne dogovorijo drugače.

22. člen
OMEJITVE PRI OBVEŠČANJU
1.

Določbe te konvencije ne vplivajo na pravice ali obveznosti pogodbenic v
skladu z njihovimi notranjimi zakoni in drugimi predpisi ali sprejeto pravno prakso
in veljavnimi mednarodnimi predpisi za varstvo informacij, povezanih z osebnimi
podatki, industrijsko in poslovno tajnostjo, vključno z intelektualno lastnino ah
varnostjo države.

2.

Če se pogodbenica kljub temu odloči, da drugi pogodbenici da tako varovano
informacijo, mora pogodbenica, ki jo prejme, spoštovati zaupnost prejete
informacije in pogoje, pod katerimi je bila dana, in lahko to informacijo uporablja le
za namene, za katere je bila dana.
,

23. člen
IZVAJANJE
Pogodbenice redno poročajo o izvajanju te konvencije.

24. člen
DVOSTRANSKI IN MNOGOSTRANSKI SPORAZUMI
1.

Pogodbenice lahko, da bi izpolnile svoje obveznosti po tej konvenciji,
nadaljujejo z izvajanjem obstoječih dvostranskih ali mnogostranskih sporazumov
ali drugih dogovorov ah pa sklenejo nove.

2.

Določbe te konvencije ne vplivajo na pravico pogodbenic, da z dvostranskimi
ali mnogostranskimi sporazumi, kadar je to primemo, uvedejo strožje ukrepe, kot
jih zahteva ta konvencija.

25. člen
PRILOGE
Priloge k tej konvenciji so njen sestavni del.
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26. člen
SPREMEMBE KONVENCIJE
1.

Vsaka pogodbenica lahko predlaga spremembe te konvencije.

2.

Besedilo vsake predlagane spremembe te konvencije je treba pisno predložiti
izvršilnemu tajniku Gospodarske komisije za Evropo, ki ga razpošlje vsem
pogodbenicam. Konferenca pogodbenic razpravlja o predlaganih spremembah na
svojem naslednjem letnem sestanku, če je izvršilni tajnik Gospodarske komisije za
Evropo razposlal te predloge pogodbenicam najmanj devetdeset dni prej.

3.

Za spremembe te konvencije, razen tistih za Prilogo I, za katere je postopek
opisan v četrtem odstavku tega člena, velja:
(a) spremembe je treba sprejeti s soglasjem pogodbenic, prisotnih na sestanku,
depozitar pa jih predloži vsem pogodbenicam v ratifikacijo, sprejetje ali
odobritev;
(b) listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi sprememb je treba deponirati pri
depozitaiju. Spremembe, sprejete v skladu s tem členom, začnejo veljati za
pogodbenice, ki so jih sprejele, devetdeseti dan po tem, ko je depozitar prejel
šestnajsto listino o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi;
(c) za vsako drugo pogodbenico pa začnejo nato spremembe veljati devetdeseti dan
po tem, ko ta pogodbenica deponira svojo listino o ratifikaciji, sprejetju ali
odobritvi sprememb.

4.

Za spremembe k Prilogi I velja:
(a) pogodbenice storijo vse, da bi soglasno dosegle sporazum. Če so bila vsa
prizadevanja za dosego soglasja izčrpana, sporazum pa ni bil dosežen, morajo
biti spremembe v skrajnem primeru sprejete z devetdesetinsko večino glasov
pogodbenic, ki so prisotne na sestanku in glasujejo. Če Konferenca pogodbenic
sprejme spremembe, jih je treba sporočiti pogodbenicam in jih priporočiti za
odobritev;
(b) po preteku dvanajstih mesecev od dneva, ko je izvršilni tajnik Gospodarske
komisije za Evropo sporočil spremembe k Prilogi I, začnejo te veljati za tiste
pogodbenice konvencije, ki niso predložile uradnega obvestila v skladu z
določbami pododstavka (c) četrtega odstavka tega člena, če takega obvestila ni
predložilo vsaj šestnajst pogodbenic;
(c) če katera od pogodbenic ne more odobriti spremembe k Prilogi I te konvencije,
mora o tem pisno uradno obvestiti izvršilnega tajnika Gospodarske komisije za
Evropo v dvanajstih mesecih od dneva sporočila o sprejetju. Izvršilni tajnik
nemudoma uradno obvesti vse pogodbenice o prejemu takega uradnega
obvestila. Pogodbenica lahko kadar koli nadomesti svoje prejšnje uradno

26. oktober2001

85

poročevalec, št. 86

obvestilo s sprejetjem spremembe k Prilogi I in ta začne nato veljati za to
pogodbenico;
(d) v tem odstavku "pogodbenice, ki so prisotne in glasujejo" pomeni pogodbenice,
ki so prisotne in glasujejo za ali proti.

27. člen
PODPIS
Ta konvencija je na voljo za podpis v Helsinkih od 17. do vključno 18. marca 1992,
nato pa na sedežu Združenih narodov v New Yorku do 18. septembra 1992 državam
članicam Gospodarske komisije za Evropo kot tudi državam, ki imajo posvetovalni
status pri Gospodarski komisiji za Evropo v skladu z osmim odstavkom resolucije 36
(IV) Ekonomsko-socialnega sveta z dne 28. marca 1947, in tudi regionalnim
organizacijam za gospodarsko povezovanje, ki so jih ustanovile suverene države članice
Gospodarske komisije za Evropo, na katere so njihove države članice prenesle
pristojnosti v zvezi z zadevami, ki jih ureja ta konvencija, skupaj s pristojnostjo za
sklepanje mednarodnih pogodb v zvezi s temi zadevami.

28. člen
DEPOZTTAR
Generalni sekretar Združenih narodov je depozitar te konvencije.

29. člen
RATIFIKACIJA, SPREJETJE, ODOBRITEV IN PRISTOP
1. To konvencijo morajo države podpisnice in regionalne organizacije za gospodarsko
povezovanje, navedene v 27. členu, ratificirati, sprejeti ali odobriti.
2. Ta konvencija je na voljo za pristop državam in organizacijam, navedenim v 27.
členu.
3. Organizacije iz 27. člena, ki postanejo pogodbenice te konvencije, ne da bi katera
od njihovih držav članic bila pogodbenica, so dolžne izpolnjevati vse obveznosti iz
te konvencije. Organizacije, katerih ena ah več držav članic je pogodbenica te
konvencije, se s svojimi državami članicami odločijo o svojih nalogah za izvajanje
obveznosti iz te konvencije. V teh primerih organizacija in države članice nimajo
pravice hkrati uresničevati pravic iz te konvencije.
4. V svojih listinah o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu regionalne
organizacije za gospodarsko povezovanje, navedene v 27. členu, objavijo obseg
svoje pristojnosti v zvezi z vprašanji, ki jih ureja ta konvencija. Te organizacije
morajo tudi obvestiti depozitaija o vsaki večji spremembi obsega njihove
pristojnosti.
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30. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI
1.

Ta konvencija začne veljati devetdeseti dan po dnevu deponiranja šestnajste
listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu.

2.

Za namene prvega odstavka tega člena se nobena listina, ki jo deponira
organizacija, navedena v 27. členu, ne šteje za dodatno k listinam, ki so jih
deponirale države članice te organizacije.

3.

Za vsako državo ali organizacijo, navedeno v 27. členu, ki ratificira, sprejme ali
odobri to konvencijo ali k njej pristopi po deponiranju šestnajste listine o
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, začne ta konvencija veljati devetdeset
dni po dnevu, ko je ta država ali organizacija deponirala svojo listino o ratifikaciji,
sprejemu, odobritvi ali pristopu.

31. člen
ODPOVED
1.

To konvencijo lahko odpove katera koli pogodbenica s pisnim uradnim
obvestilom depozitarju kadar koli po izteku treh let od dneva, ko je začela
konvencija zanjo veljati. Odpoved začne veljati devetdeset dni po tem, ko prejme
depozitar uradno obvestilo.

2.

Odpoved ne vpliva na uporabo 4. člena glede dejavnosti, za katero je bilo
poslano uradno obvestilo v skladu s prvim odstavkom 4. člena, ali pa so bili
zahtevani pogovori v skladu z drugim odstavkom 4. člena.

32. člen
VERODOSTOJNA BESEDILA
Izvirnik te konvencije, katere besedilo v angleškem, francoskem in ruskem jeziku je
enako verodostojno, se hrani pri generalnem sekretarju Združenih narodov.
V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali to
konvencijo.
SESTAVLJENO v Helsinkih sedemnajstega marca tisoč devetsto dvaindevetdeset.
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PRILOGE
PRILOGA I
Nevarne snovi za opredelitev nevarnih dejavnosti
Spodaj navedene količine se nanašajo na vsako dejavnost ali skupino dejavnosti. Kadar je v
prvem delu prikazan razpon količin, so mejne količine največje količine, navedene v vsakem
razponu. Če ne pride do sprememb, postane pet let po začetku veljavnosti te konvencije
najmanjša količina, navedena v vsakem razponu, mejna količina.
Kadar snov ali pripravek, naveden v H. delu, spada tudi v eno od skupin iz L dela, je treba
uporabiti mejno količino, določeno v H. delu.
Za opredelitev nevarnih dejavnosti pogodbenice upoštevajo predvidljivo možnost povečanja
obstoječe nevarnosti, količino nevarnih snovi ter njihovo bližino, ne glede na to, ali je zanje
odgovoren en ali več obratovalcev.
I. del: Skupine snovi in pripravkov, ki niso posebej navedeni v II. delu
Skupine
Vnetljivi plinil(a) skupaj z UNP
Lahko vnetljive tekočinel(b>
Zelo strupene l(c)
Strupene X(d>
Oksidativne ](e)
Eksplozivne
Vnetljive tekočine l(s> (s katerimi se ravna pri posebnem tlaku in
temperaturi)
8. Okolju nevarne 1W

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mejna količina
(v tonah)
200
50.000
20
500-200
500-200
200-50
200
200

H. del: Navedene snovi
Snov

Mejna količina
(v tonah)
500
2.500
10.000
200
25
50
20
50
50
250
75
50

1. Amoniak
2. a) amonijev nitrat2
b) amonijev nitrat v obliki gnojil3
3. akrilonitril
4. klor
5. etilen oksid
6. vodikov cianid
7. vodikov fluorid
8. vodikov sulfid
9. žveplov dioksid
10. žveplov trioksid
11. svinčevi alkili
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0,75
0,15

12. fosgen
13. metilizocianat

OPOMBE
1. Merila za razvrščanje. Če ni drugih ustreznih meril, lahko pogodbenice pri razvrščanju
snovi ali pripravkov iz I. dela te priloge uporabljajo ta merila.
(a) VNETLJIVI PLINI: snovi, ki v plinastem stanju pri normalnem tlaku in mešanju z
zrakom postanejo vnetljive in katerih vrelišče pri normalnem tlakuje 20° C ali nižje.
(b) LAHKO VNETLJIVE TEKOČINE: snovi, katerih plamenišče je nižje od 21° C in
katerih vrelišče pri normalnem tlakuje nad 20° C.
(c) ZELO STRUPENE: snovi z lastnostmi, ki ustrezajo lastnostim iz razpredelnice 1 ali 2 v
nadaljevanju in ki zaradi svojih fizikalnih in kemijskih lastnosti lahko ustvarijo
nevarnost industrijskih nesreč.

RAZPREDELNICA 1
LL>5o(oralno)(l)
LD50 (dermalno)(2)
Mg/kg telesne teže
mg/kg telesne teže
LDso < 25
LDsp < 50
(1) LD so oralno pri podganah
(2) LD 50 dermalno pri podganah ali kuncih
(3) LC so z vdihavanjem (štiri ure) pri podganah

LC50 (3)
mg/l (vdihavanje)
LC50 ž 0,5

RAZPREDELNICA 2
Mejni odmerek
mg/kg telesne teže,
<5
pri katerem je bila akutna oralna toksičnost snovi pri živalih določena z uporabo
postopka stalnega odmerka.

(d) STRUPENE SNOVI: snovi z lastnostmi, ki ustrezajo lastnostim v razpredelnici 3 ali 4
in katerih fizikalne in kemijske lastnosti so takšne, da lahko ustvarijo nevarnost
industrijskih nesreč.

RAZPREDELNICA 3
LD5o(oralno)(l)
Mg/kg telesne teže
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25<LD5q^200
50< LDso < 400
(1) LD50 oralno pri podganah
(2) LD50 dermalno pri podganah ali kuncih
(3) LC50 z vdihavanjem (štiri ure) pri podganah

0,5< LC50 < 2

RAZPREDELNICA 4
Mejni odmerek
mg/kg telesne teže,
=5
pri katerem je bila akutna oralna toksičnost snovi pri živalih določena z uporabo
postopka stalnega odmerka.

(e) OKSIDATIVNE: snovi, ki v stiku z drugimi, zlasti vnetijivimi snovmi, povzročijo
močno eksotermno reakcijo.
(f) EKSPLOZIVNE: snovi, ki lahko eksplodirajo, če so izpostavljene ognju, ali tiste, ki so
bolj občutljive na udarce ali trenje kot dinitrobenzen.
(g) VNETLJIVE TEKOČINE: snovi, katerih plamenišče je nižje od 55° C in ki pod tlakom
ostanejo tekoče in pri katerih lahko posebni pogoji predelave, kot sta visok tlak in
visoka temperatura, ustvarijo nevarnost industrijskih nesreč.
(h) OKOLJU NEVARNE: snovi, katerih vrednosti akutne toksičnosti za vodno okolje
ustrezajo vrednostim v razpredelnici 5.

RAZPREDELNICA 5
LCJ0(1)
mg/l
LC50Š 10
(1) LC50 pri ribah (96 ur)
(2) EC50 pri povodni bolhi (48 ur)
(3) IC 50 pri algah (72 ur)

EC50(2)
mg/l
ECsoš 10

IC50 (3)
mg/l
IC50 ^ 10

kadar snov ni hitro razgradljiva, ali je log Pow > 3,0 (razen če ni poskusno določen
BCF < 100).
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)

LD smrtni odmerek
LC smrtna koncentracija
EC učinkovita koncentracija
IC inhibicijska koncentracija
Pow porazdelitveni koeficient oktanol/voda
BCF faktor biokoncentracije
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2. To velja za amonijev nitrat in zmesi z amonijevim nitratom, pri katerih je vsebnost iz njega
pridobljenega dušika > 28 utežnih %, ter za vodne raztopine amonijevega nitrata, pri katerih
je koncentracija amonijevega nitrata > 90 utežnih %.
3. To velja za gnojila, katerih osnova je čisti amonijev nitrat, in za sestavljena gnojila, pri
katerih je vsebnost iz njega pridobljenega dušika > 28 utežnih % (sestavljeno gnojilo
vsebuje amonijev nitrat skupaj s fosfatom in/ali pepeliko).

4. Zmesi in pripravke, ki vsebujejo take snovi, je treba obravnavati enako kot čiste snovi,
razen če nimajo več enakovrednih lastnosti in ne morejo več imeti čezmejnih učinkov.

PRILOGA H
Postopek poizvedovalne komisije na podlagi 4. in 5. člena
1. Pogodbenica ali pogodbenice prosilke uradno obvestijo sekretariat, da so predložile
vprašanje ali vprašanja poizvedovalni komisiji, ustanovljeni v skladu z določbami te
priloge. V uradnem obvestilu mora biti navedena vsebina poizvedbe. Sekretariat takoj
obvesti vse pogodbenice konvencije o predložitvi vprašanja.
2. Poizvedovalno komisijo sestavljajo trije člani. Stranka prosilka in druga stranka v
poizvedovalnem postopku imenujeta znanstvenega ali strokovnega izvedenca in tako
imenovana izvedenca sporazumno določita tretjega izvedenca, ki bo predsednik
poizvedovalne komisije. Ta ne sme biti državljan ene od strank v poizvedovalnem
postopku, niti ne sme imeti stalnega prebivališča na ozemlju ene od strank, niti ne sme biti
pri nobeni od njiju zaposlen, pa tudi s tem primerom se ni smel nikoli prej ukvaijati.
3. Če predsednik poizvedovalne komisije ni bil določen v dveh mesecih po imenovanju
drugega izvedenca, določi izvršilni tajnik Gospodarske komisije za Evropo na zahtevo ene
ali druge stranke predsednika v naslednjih dveh mesecih.
4. Če katera izmed strank v poizvedovalnem postopku ne imenuje svojega izvedenca v enem
mesecu od prejema uradnega obvestila od sekretariata, lahko druga stranka o tem obvesti
izvršilnega tajnika Gospodarske komisije za Evropo, ki v naslednjih dveh mesecih določi
predsednika poizvedovalne komisije. Ko je predsednik poizvedovalne komisije določen,
zahteva od stranke, ki ni imenovala izvedenca, da to stori v enem mesecu. Če v tem roku
tega ne stori, predsednik obvesti izvršilnega tajnika Gospodarske komisije za Evropo, ki
opravi imenovanje v naslednjih dveh mesecih.
5. Poizvedovalna komisija sprejme svoj poslovnik.
6. Poizvedovalna komisija lahko sprejme vse potrebne ukrepe za opravljanje svojih nalog.
7. Stranke v poizvedovalnem postopku olajšajo delo poizvedovalni komisiji in ji z vsemi
razpoložljivimi sredstvi zlasti:
(a) priskrbijo vso s tem povezano dokumentacijo, sredstva za delo in informacije;
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(b) omogočijo, kadar je potrebno, da vabijo priče in izvedence in dobijo njihovo dokazno
gradivo.
8. Stranke in izvedenci morajo varovati tajnost vseh informacij, ki jih prejmejo kot zaupne
med delom poizvedovalne komisije.
9. Če ena od strank v poizvedovalnem postopku ne pride pred poizvedovalno komisijo ali ne
predstavi svojega primera, lahko druga stranka zahteva, da poizvedovalna komisija
nadaljuje postopek in konča svoje delo. Odsotnost stranke ali če stranka ne predstavi
svojega primera, ni ovira za nadaljevanje in dokončanje dela poizvedovalne komisije.
10. Če se poizvedovalna komisija zaradi posebnih okoliščin zadeve ne odloči drugače, stroške
poizvedovalne komisije, vključno z denarnim nadomestilom njenim članom, krijejo stranke
v enakih delih. Poizvedovalna komisija vodi evidenco vseh svojih stroškov in strankam
predloži končno poročilo o stroških.
11. Vsaka stranka, ki ima dejanski interes v zadevi poizvedovalnega postopka in jo lahko
določeno mnenje o zadevi prizadene, ,'ahko s soglasjem poizvedovalne komisije sodeluje v
postopku.
12. Odločitve poizvedovalne komisije o zadevah v postopku se sprejmejo z večino glasov
njenih članov. Končno mnenje poizvedovalne komisije izraža stališče večine njenih članov
in vključuje tudi vsako drugačno stališče.
13. Poizvedovalna komisija objavi končno mnenje v dveh mesecev od dneva, ko je bilo
sprejeto, razen če meni, da je treba ta rok podaljšati za obdobje, ki ne sme biti daljše od
dveh mesecev.
14. Končno mnenje poizvedovalne komisije temelji na sprejetih znanstvenih načelih.
Poizvedovalna komisija pošlje končno mnenje strankam v poizvedovalnem postopku in
sekretariatu.

PRILOGA ffl
Postopki na podlagi 4. člena
1.

Pogodbenica izvora lahko zahteva posvetovanje z drugo pogodbenico v skladu z drugim
do petim odstavkom te priloge, da bi ugotovila, ali je ta prizadeta pogodbenica.

2.

Za predlagano ah obstoječo nevarno dejavnost mora pogodbenica izvora, da bi
zagotovila ustrezna in učinkovita posvetovanja, poskrbeti za uradno obvestilo na ustreznih
ravneh vsake pogodbenice, za katero meni, da bi utegnila biti prizadeta pogodbenica, in to
čim prej in ne kasneje, kot je o taki predlagani ali obstoječi nevarni dejavnosti obvestila
svojo lastno javnost. Za obstoječe nevarne dejavnosti mora biti tako uradno obvestilo dano
najkasneje v dveh letih od začetka veljavnosti te konvencije za pogodbenico izvora.

3.

Uradno obvestilo med drugim vsebuje:
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(^informacije o nevarni dejavnosti skupaj z vsemi razpoložljivimi informacijami ali
poročilom o možnih čezmejnih učinkih ob industrijski nesreči, kot so na primer
informacije skladno s 6. členom;
navedbo razumnega roka, v katerem je treba ob upoštevanju vrste dejavnosti dati
odgovor v skladu s četrtim odstavkom te priloge;
in lahko vsebuje tudi informacije, navedene v šestem odstavku te priloge.
4. Uradno obveščene pogodbenice odgovorijo pogodbenici izvora v roku, določenem v
uradnem obvestilu, potrdijo prejem uradnega obvestila in navedejo ali nameravajo začeti
posvetovanje.
5. Če uradno obveščena pogodbenica napove, da ne namerava začeti posvetovanj ali če ne
odgovori v roku, določenem v uradnem obvestilu, se ne uporabljajo določbe iz naslednjih
odstavkov te priloge. V takih okoliščinah to ne vpliva na pravico pogodbenice izvora, da se
odloči, ah bo izvedla presojo in analizo na podlagi svojega notranjega prava in prakse.
6. Ko pogodbenica izvora prejme odgovor od uradno obveščene pogodbenice, v katerem je
izražena želja po začetku posvetovanja, mora pogodbenica izvora, če tega še ni storila,
zagotoviti uradno obveščeni pogodbenici:
(a) ustrezne informacije o časovnem razporedu analiz, vključno z navedbo časovnega
razporeda za sporočitev pripomb;
(b) ustrezne informacije o nevarni dejavnosti in njenih čezmejnih učinkih ob industrijski
nesreči;
(c) možnost sodelovanja pri vrednotenju informacij ah katerega koli poročila, ki dokazuje
možne čezmejne učinke.
7. Prizadeta pogodbenica mora na zahtevo pogodbenice izvora tej zagotoviti razumno
pridobljive informacije v zvezi z območjem pod jurisdikcijo prizadete pogodbenice, ki bi
lahko bilo prizadeto, kadar so take informacije potrebne za pripravo presoje, analizo in
ukrepanje. Informacije je treba poslati takoj, in kadar je to primemo, po skupnem organu, če
ta obstaja.
8. Pogodbenica izvora pošlje prizadeti pogodbenici neposredno, če je to primemo, ali po
skupnem organu, če ta obstaja, dokumentacijo o analizi in vrednotenju, kot sta opisana v
prvem in drugem odstavku Priloge V.
9. Vključene pogodbenice obvestijo javnost na območjih, ki bi jih lahko prizadela nevarna
dejavnost, in poskrbijo za razdelitev dokumentacije o analizi in vrednotenju javnosti in
organom na teh območjih. Pogodbenice jim zagotovijo možnost, da dajo svoje pripombe ali
ugovore k nevarni dejavnosti, in poskrbijo, da bodo njihova stališča v razumnem roku
predložena pristojnemu organu pogodbenice izvora neposredno, ali kadar je primemo, s
posredovanjem pogodbenice izvora.
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10. Ko je izdelana dokumentacija o analizi in vrednotenju, se pogodbenica izvora začne brez
nepotrebnega odlašanja posvetovati s prizadeto pogodbenico med drugim o čezmejnih
učinkih nevarne dejavnosti ob industrijski nesreči in z ukrepi za zmanjšanje ali odpravo
njenih učinkov. Posvetovanja se lahko nanašajo na:
Zmožne druge rešitve za nevarne dejavnosti, vključno z možnostjo neizvajanja dejavnosti,
in na možne ukrepe za ublažitev čezmejnih učinkov na stroške pogodbenice izvora;
(Zadruge oblike možne medsebojne pomoči za zmanjšanje čezmejnih učinkov;
(c)vse druge primerne zadeve.
Vključene pogodbenice se na začetku takih posvetovanj dogovorijo o razumnem času za
njihovo trajanje. Taka posvetovanja lahko potekajo prek ustreznega skupnega organa, če ta
obstaja.
11. Pogodbenice zagotovijo ustrezno upoštevanje analize in vrednotenja kot tudi pripomb,
prejetih na podlagi devetega odstavka te priloge in izida posvetovanj, omenjenih v desetem
odstavku te priloge.
12. Pogodbenica izvora uradno obvesti prizadete pogodbenice o vseh odločitvah glede
dejavnosti skupaj z razlogi in preudarki, na katerih so temeljile.
13. Če pogodbenica pride do dodatnih in pomembnih informacij o čezmejnih učinkih nevarnih
dejavnosti, ki niso bile na voljo v času posvetovanj o tej dejavnosti, nemudoma obvesti
drugo vključeno pogodbenico ali pogodbenice.

PRILOGA IV
Preprečevalni ukrepi na podlagi 6. člena
V skladu z notranjimi zakoni in ustaljenimi postopki lahko pogodbenice, pristojni organi,
obratovalci ali tudi vsi skupaj uvedejo te ukrepe:
1. določitev splošnih ali posebnih varnostnih ciljev;
2. sprejetje zakonodajnih določb ali smernic za varnostne ukrepe in standarde;
3. opredelitev tistih nevarnih dejavnosti, ki zahtevajo posebne preprečevalne ukrepe, kar
lahko vključuje sistem dovoljenj in pooblastil;
4. vrednotenje analiz tveganja ali varnostnih študij za nevarne dejavnosti ter načrt za
izvajanje potrebnih ukrepov;
5. zagotovitev informacij, potrebnih za presojo tveganja, pristojnim organom;
6. uporabo najustreznejše tehnologije za preprečevanje industrijskih nesreč in varstvo ljudi
in okolja;

poročevalec, št. 86

94

26. oktober2001

7. primemo izobraževanje in usposabljanje za preprečevanje industrijskih nesreč za vse
osebe, ki se ukvarjajo z nevarnimi dejavnostmi na kraju samem, in sicer v običajnih in
neobičajnih razmerah;
8. vzpostavitev notranje poslovodne organiziranosti in ustaljenih postopkov za učinkovito
izvajanje in vzdrževanje varnostnih predpisov;
9. spremljanje stanja in sprememb ter presoja nevarnih dejavnosti ter opravljanje
inšpekcijskih pregledov.

PRILOGA V
Analiza in vrednotenje
1.

Obseg in poglobljenost analize in vrednotenja nevarnih dejavnosti sta lahko različna
glede na njim namen.

2.

Razpredelnica v nadaljevanju prikazuje zadeve, ki jih je treba v zvezi z ustreznimi členi
proučiti pri analizi in vrednotenju za naštete namene:

Namen analize

Zadeve, ki jih je treba proučiti

Načrtovanje za pripravljenost na (1) količine in lastnosti nevarnih snovi na kraju samem;
nevarnost po 8. členu
(2) kratek opis potekov reprezentativnih vzorcev
industrijskih nesreč, ki bi jih lahko povzročila nevarna
dejavnost, vključno z navedbo verjetnosti vsakega od
njih;
(3) za vsak opis poteka je treba proučiti:
(a) približno količino izpusta;
(b) obseg in resnost posledic za ljudi in okolje v ugodnih in
neugodnih razmerah, vključno z velikostjo posledičnih
nevarnih območij;
(c) časovno obdobje, v katerem bi se lahko začetni dogodek
razvil v industrijsko nesrečo;
(d) možne ukrepe za čim večje zmanjšanje verjetnosti
stopnjevanja nevarnosti;
(4) število prebivalstva in naseljenost v bližini območja,
vključno z velikimi možnimi koncentracijami ljudi na
nevarnem območju;
(5) starost, mobilnost in občutljivost tega prebivalstva.
Določitev kraja po 7. členu

Dodatno k točkam (1) do (5):
(6) resnost škode za ljudi in okolje glede na vrsto in okoliščine
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Namen analize

Zadeve, ki jih je treba proučiti
izpusta;
(7) oddaljenost od kraja nevarne dejavnosti, na katerem se lahko
ob industrijski nesreči pojavijo škodljivi učinki na ljudi in
okolje;
(8) enake informacije ne le za sedanje stanje, ampak tudi za
načrtovan ali razumno predvidljiv razvoj dogodkov v
prihodnosti.

Obveščanje javnosti po 9. členu

Dodatno k točkam (1) do (4):
(9) ljudje, ki jih lahko prizadene industrijska nesreča

Preprečevalni ukrepi po 6. členu Dodatno k točkam (4) do (9) so potrebne podrobnejše različice
opisov in ocen preprečevalnih ukrepov iz točk (1) do (3). Poleg
teh opisov in presoj je treba upoštevati še:
(9) okoliščine, v katerih se ravna z nevarnimi snovmi, in
količine teh snovi;
(10) seznam potekov različnih vrst industrijskih nesreč s hudimi
učinki, vključno s primeri, ki pokrivajo celoten razpon
obsega nesreč, in možnimi posledicami, ki bi jih povzročile
dejavnosti v bližini;
(11) za vsak opis poteka naj bodo navedeni dogodki, ki bi lahko
povzročili industrijsko nesrečo, in faze, v katerih bi se lahko
ta stopnjevala;
(12) vsaj splošno presojo verjetnosti pojava vsake faze ob
upoštevanju ukrepov iz 14. točke;
(13) opis preprečevalnih ukrepov z navedbo opreme in
postopkov, predvidenih za čim večje zmanjšanje verjetnosti
pojava vsake faze;
(14) presojo možnih učinkov odstopanj od običajnih razmer
delovanja in nadaljnje priprave za vamo prenehanje nevarne
dejavnosti ali katerega koli njenega dela v izjemnih razmerah
ter oceno potrebe po izobraževanju osebja za zagotavljanje
zgodnjega odkrivanja morebitnih resnih odstopanj in
ustrezno ukrepanje;
(15) presojo, koliko lahko spremembe, popravila in vzdrževalna
dela v zvezi z nevarno dejavnosljo ogrozijo nadzorne ukrepe
in potrebno ureditev za ohranjanje nadzora.

PRILOGA VI
Določitev kraja po 7. členu

V skladu s 7. členom je treba upoštevati:
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1. izsledke analize tveganja in vrednotenj, vključno z vrednotenjem prostorskih značilnosti
območja, na katerem se načrtuje nevarna dejavnost, v skladu s Prilogo V;
2. izide posvetovanj in sodelovanja javnosti;
3. analizo povečanja ali zmanjšanja tveganja, ki ga povzroči vsak razvoj dogodkov na
ozemlju prizadete pogodbenice v zvezi z obstoječo nevarno dejavnostjo na ozemlju
pogodbenice izvora;
4. ovrednotenje tveganj za okolje skupaj s čezmejnimi učinki;
5. ovrednotenje novih nevarnih dejavnosti, ki bi lahko bile izvor tveganja;
6. proučitev možnosti novih in pomembnih sprememb v obstoječih nevarnih dejavnostih v
vami razdalji od obstoječih naselij kot tudi vzpostavitev varnostnega območja okrog
nevarnih dejavnosti; v teh območjih bi morale biti dejavnosti, ki bi povečale tveganje za
prebivalstvo ali kako drugače povečale stopnjo tveganja pod strogim nadzorom.

PRILOGA VD
Ukrepi za pripravljenost na nevarnost na podlagi 8. člena
1. Vsi načrti za ukrepanje v izjemnih razmerah na kraju samem in zunaj njega morajo biti
usklajeni, da zagotovijo celovito in učinkovito odzivanje na industrijske nesreče.
2. Načrti za ukrepanje v izjemnih razmerah naj vključujejo vse potrebne ukrepe za omejitev
nevarnosti in preprečevanje ali zmanjševanje njihovih čezmejnih učinkov na najmanjšo
možno mero. Vključujejo naj tudi ukrepe za opozaijanje prebivalstva, in kadar je
primemo, organizacijo evakuacije, druge zaščitne ah reševalne ukrepe in zdravstveno
službo.
3. V načrtih za ukrepanje v izjemnih razmerah naj bodo navedeni: osebje na kraju samem,
ljudje, ki bi jih nesreča lahko prizadela zunaj kraja nesreče, in reševalne enote,
podrobnosti o tehničnih in organizacijskih postopkih, primernih za odzivanje na
industrijske nesreče, ki bi lahko imele čezmejne učinke, ter za preprečevanje in čim večje
zmanjševanje učinkov na ljudi in okolje na kraju samem in zunaj njega.
4. Primeri zadev, ki jih lahko vsebujejo načrti za ukrepanje v izjemnih razmerah na kraju
samem:
fo) organizacijske naloge in odgovornosti v izjemnih razmerah na kraju nesreče;
fZ^opis ukrepov, ki jih je treba sprejeti ob industrijski nesreči ali njeni neposredni
nevarnosti z namenom nadzorovati razmere ali dogodek ali navesti podrobnosti o tem,
kje se tak opis lahko najde;
(c) opis razpoložljive opreme in sredstev;
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^ureditev zgodnjega opozaijanja javnega organa, ki je odgovoren za odzivanje na
nevarnost zunaj kraja nesreče, o industrijski nesreči skupno z vrsto informacije, ki naj jo
vsebuje začetno opozorilo, in zagotavljanje podrobnejših informacij, ko so te na
razpolago;
(e) organizacija usposabljanja osebja za naloge, ki jih bo predvidoma opravljalo.
5. Primeri zadev, ki jih lahko vsebujejo načrti za ukrepanje v izjemnih razmerah zunaj kraja
nesreče:
^organizacijske naloge in odgovornosti za ravnanje v izjemnih razmerah zunaj kraja
nesreče, vključno s povezovanjem z načrti na kraju nesreče;
načini in postopki, po katerih naj bi se ravnalo osebje v pripravljenosti in medicinsko
osebje;
postopki za hitro določanje prizadetega območja;
^zagotavljanje takojšnjega uradnega obveščanja pogodbenic, ki so ali bi lahko bile
prizadete, o industrijski nesreči in nadaljnje vzdrževanje zveze z njimi;
določitev potrebnih sredstev za uresničevanje načrta in ureditev usklajevanja;
(f) organizacija za zagotavljanje informacij javnosti, in kadar je primerno, ukrepi za še
učinkovitejše in pogostejše obveščanje javnosti v skladu z 9. členom;
fe*organizacija usposabljanja in vaj.
6. Načrti za ukrepanje ob izjemnih razmerah lahko vsebujejo ukrepe za obdelavo, zbiranje,
čiščenje, shranjevanje, odstranjevanje in varno odlaganje nevarnih snovi in onesnaženega
materiala ter vzpostavitev prejšnjega stanja.

PRILOGA Vm
Obveščanje javnosti na podlagi 9. člena

1.

2.
3.

4.

Ime podjetja, naslov, kjer poteka nevarna dejavnost, in podatki o položaju osebe, ki daje
informacije.
Preprosta razlaga nevarne dejavnosti skupaj s tveganjem.
Splošna ali generična imena ali splošna razvrstitev snovi in pripravkov, ki so vljučeni v
nevarno dejavnost, z navedbo njihovih glavnih nevarnih lastnosti.
Splošna informacija, ki izhaja iz presoje vplivov na okolje, če je na voljo in ustrezna.
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5.

Splošna informacija o vrsti industrijske nesreče, ki bi se lahko zgodila zaradi nevarne
dejavnosti, vključno z možnimi učinki na prebivalstvo in okolje.

6.

Ustrezna informacija o načinu opozaijanja in obveščanja prizadetega prebivalstva ob
industrijski nesreči.

7.

Ustrezna informacija o tem, kako naj prizadeto prebivalstvo ukrepa in kako naj se vede
ob industrijski nesreči.

8.

Ustrezna informacija o organizacijskih ukrepih v zvezi z nevarno dejavnostjo, vključno s
povezavo z reševalnimi službami za ukrepanje ob industrijskih nesrečah, da bi zmanjšali
njihov obseg in ublažili njihove učinke.

9.

Splošne informacije o načrtih za ukrepanje v izjemnih razmerah reševalnih služb zunaj
kraja nesreče, sestavljenih tako, da zajemajo vse učinke zunaj kraja nesreče vključno s
čezmejnimi učinki industrijskih nesreč.

10.

Splošna informacija o posebnih zahtevah in pogojih, ki veljajo za nevarno dejavnost na
podlagi ustreznih notranjih predpisov skupaj s sistemi dovoljenj ah pooblastil.

11.

Podrobnosti o tem, kje je mogoče dobiti nadaljnje ustrezne informacije.

PRILOGA IX
Sistemi obveščanja o industrijskih nesrečah na podlagi 10. člena

1. Sistemi obveščanja o industrijskih nesrečah omogočajo najhitrejši možni prenos
podatkov in napovedi v skladu z vnaprej določenimi pravih z uporabo združljivih
sistemov za prenos in obdelavo podatkov za opozaijanje na izjemne razmere in
odzivanje nanje ter za sprejem ukrepov za čim večje zmanjšanje in obvladovanje
posledic čezmejnih učinkov ob upoštevanju različnih potreb na različnih ravneh.
2. Uradno obvestilo o industrijski nesreči naj vsebuje:
(a) vrsto in razsežnost industrijske nesreče, vrsto nevarnih snovi (če so znane) in resnost
njihovih morebitnih učinkov;
(b) čas nastanka in natančen kraj nesreče;
(c) druge razpoložljive informacije, ki so potrebne za učinkovito odzivanje na industrijske
nesreče.
3. Uradno obvestilo o industrijski nesreči je treba dopolnjevati v primernih presledkih, ah
kadar koli je potrebno, z dodatnimi ustreznimi informacijami o spremembah stanja v zvezi s
čezmejnimi učinki.
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4. Redno je treba preskušati in prevajati učinkovitosti sistemov obveščanja o industrijskih
nesrečah, vključno z rednim usposabljanjem ustreznega osebja. Če je primemo, je treba te
preskuse, preglede in usposabljanje izvajati skupno.

PRILOGA X
Medsebojna pomoč na podlagi 12. člena

1.

Za celotno usmerjanje, vodenje, usklajevanje in nadziranje pomoči je odgovorna
pogodbenica, ki je zaprosila za pomoč. Osebje, ki sodeluje pri zagotavljanju pomoči, mora
delovati v skladu z ustreznimi zakoni pogodbenice, ki je zaprosila za pomoč. Ustrezni
organi pogodbenice, ki je zaprosila za pomoč, sodelujejo v skladu s 17. členom s
pooblaščenim organom pogodbenice, ki daje pomoč, odgovorni pa so tudi za neposreden
nadzor delovanja osebja in opreme, ki ju zagotovi pogodbenica, ki daje pomoč.

2.

Pogodbenica, ki je zaprosila za pomoč, v skladu s svojimi možnostmi zagotovi svoje
zmogljivosti in storitve za pravilno in učinkovito izvajanje pomoči in zaščito osebja,
opreme in stvari, ki jih je v ta namen na njeno ozemlje vnesla pogodbenica, ki daje pomoč,
ali so bile vnesene v njenem imenu.

3.

Če se vključene pogodbenice ne dogovorijo drugače, krije stroške pomoči pogodbenica, ki
je zaprosila za pomoč. Pogodbenica, ki daje pomoč, se lahko kadar koli v celoti ali delno
odpove povračilu stroškov.
i

4.

Pogodbenica, ki je zaprosila za pomoč, mora storiti vse potrebno, da bi pogodbenici, ki
daje pomoč, in osebam, ki delujejo v njenem imenu, zagotovila posebne pravice, imunitete
ali ugodnosti, potrebne za hitro izvajanje pomoči. Pogodbenici, ki je zaprosila za pomoč,
teh določb ni treba uporabljati za njene državljane ah osebe s stalnim prebivališčem v
državi in tem ji tudi ni treba zagotoviti prej omenjenih posebnih pravic in imunitet.

5.

Pogodbenica si na zahtevo pogodbenice, ki je zaprosila za pomoč, ali pogodbenice, ki daje
pomoč, prizadeva olajšati prehod čez svoje ozemlje za pravilno najavljeno osebje, opremo
in lastnino za pomoč pogodbenici, na poti v državo prosilko in iz nje.

6.

Pogodbenica, ki je zaprosila za pomoč, olajša vstop na svoje državno ozemlje, zadrževanje
na njem ter odhod z njega za pravilno najavljeno osebje, opremo in lastnino, ki sodeluje pri
pomoči.

7.

V zvezi z dejanji, ki neposredno izhajajo iz dane pomoči, mora pogodbenica, ki je
zaprosila za pomoč, ob smrti ali poškodbi oseb, škodi ali izgubi lastnine ali škodi okolju,
povzročeni na njenem ozemlju med zagotavljanjem zaprošene pomoči, odvezati
odgovornosti in povrniti škodo pogodbenici, ki daje pomoč, ali osebe, ki delujejo v njenem
imenu, in jim plačati odškodnino za smrt ali poškodbo in za izgubo ali poškodbo opreme
ali druge lastnine, vključene v pomoč. Pogodbenica, ki je zaprosila za pomoč, je odgovorna
za obravnavo zahtevkov tretjih strani proti pogodbenici, ki daje pomoč, ali osebam, ki
delujejo v njenem imenu.
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8.

Vključene pogodbenice tesno sodelujejo, da olajšajo reševanje pravnih postopkov in
zahtevkov, ki bi se lahko pojavili v zvezi z zagotavljanjem pomoči.

9.

Vsaka pogodbenica lahko zaprosi za pomoč v zvezi z zdravljenjem ali začasno
premestitvijo na ozemlje druge pogodbenice za osebe, ki so bile vpletene v nesrečo.

10. Prizadeta pogodbenica ali pogodbenica, ki zaprosi za pomoč, lahko kadar koli po
ustreznem posvetovanju in uradnem obvestilu zahteva prekinitev pomoči, ki jo je prejela
ah zagotovila po tej konvenciji. Ko je taka zahteva dana, se vključene pogodbenice med
seboj posvetujejo o tem, kako ustrezno prekiniti pomoč.

PRILOGA XI
Izmenjava informacij na podlagi 15. člena
Informacije naj vsebujejo podatke, ki so lahko tudi predmet mnogostranskega in dvostranskega
sodelovanja, in se nanašajo na:
(a) zakonodajne in upravne ukrepe, usmeritve, cilje in prednostne naloge za preprečevanje,
pripravljenost in odzivanje, znanstvene dejavnosti in tehnične ukrepe za zmanjšanje
tveganja industrijskih nesreč zaradi nevarnih dejavnosti in ublažitev čezmejnih učinkov;
(b) ukrepe in načrte za ukrepanje v izjemnih razmerah na ustrezni ravni, ki prizadenejo tudi
druge pogodbenice;
(c) programe za spremljanje stanja in sprememb, načrtovanje, raziskave in razvoj, vključno
z njihovim izvajanjem in nadziranjem;
(d) sprejete ukrepe za preprečevanje industrijskih nesreč ter pripravljenost in odzivanje
nanje;
(e) izkušnje z industrijskimi nesrečami in sodelovanje pri odzivanju na industrijske nesreče
s čezmejnimi učinki;
(j) razvoj in uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij za izpopolnjeno varstvo okolja in
varnost;
(g) pripravljenost na nevarnost in odzivanje nanjo;
(h) metode, ki se uporabljajo za napovedovanje tveganj, vključno z merili za spremljanje
stanja in sprememb ter presojo čezmejnih učinkov.
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PRILOGA XH
Naloge za medsebojno pomoč na podlagi četrtega odstavka 18. člena

1. Zbiranje in razširjanje informacij in podatkov
(^vzpostavitev in delovanje sistema obveščanja o industrijskih nesrečah, ki lahko zagotovi
informacije o industrijskih nesrečah in strokovnjakih, da se ti čim hitreje vključijo v
zagotavljanje pomoči;
(^vzpostavitev in delovanje zbirke podatkov za sprejem, obdelavo in pošiljanje potrebnih
podatkov o industrijskih nesrečah in njihovih učinkih ter o uporabljenih ukrepih in
njihovi učinkovitosti;
(c,) izdelava in vzdrževanje seznama nevarnih snovi, vključno z njihovimi ustreznimi
lastnostmi, in informacij o tem, kako z njimi ravnati ob industrijskih nesrečah;
(^vzpostavitev in vzdrževanje seznama strokovnjakov, ki lahko svetujejo in dajejo druge
vrste pomoči v zvezi z ukrepi za preprečevanje, pripravljenost in odzivanje, vključno z
ukrepi za vzpostavitev prejšnjega stanja;
(e) vzdrževanje seznama nevarnih dejavnosti;
(f) izdelava in vzdrževanje seznama nevarnih snovi, naštetih v 1. delu Priloge I.
2. Raziskave, usposabljanje in metode
fajrazvijanje in zagotavljanje vzorcev ravnanja, ki temeljijo na izkušnjah, pridobljenih ob
industrijskih nesrečah, in opisi ravnanja pri ukrepih za preprečevanje, pripravljenost in
odzivanje;
(^pospeševanje izobraževanja in usposabljanja, organizacija mednarodnih simpozijev in
pospeševanje sodelovanja na področju raziskav in razvoja.

3. Strokovna pomoč
(a) opravljanje svetovalnih nalog, namenjenih krepitvi sposobnosti izvajanja ukrepov za
preprečevanje, pripravljenost in odzivanje;
(b) izvajanje inšpekcijskih pregledov nevarnih dejavnosti na zahtevo pogodbenice in
zagotavljanje pomoči pri organiziranju njenih lastnih inšpekcijskih pregledov v skladu z
zahtevami te konvencije.
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4. Pomoč v izjemnih razmerah
Zagotavljanje pomoči na zahtevo pogodbenice med drugim s pošiljanjem strokovnjakov na kraj
industrijske nesreče, da bi zagotovili svetovanje in druge vrste pomoči pri odzivanju na te
nesreče.

PRILOGA Xm
Arbitraža
1. Tožeča pogodbenica ali pogodbenice uradno obvestijo sekretariat, da so se pogodbenice
dogovorile za predložitev spora arbitraži na podlagi drugega odstavka 21. člena te
konvencije. V uradnem obvestilu naj bodo navedeni predmet arbitraže in predvsem členi
te konvencije, katerih razlaga ali uporaba je sporna Sekretariat pošlje prejete informacije
vsem pogodbenicam te konvencije.
2. Razsodišče sestavljajo trije člani. Tožeča pogodbenica ali pogodbenice in druga
pogodbenica ali pogodbenice v sporu imenujejo razsodnika in tako imenovana
razsodnika sporazumno določita tretjega razsodnika, ki bo predsednik razsodišča. Ta ne
sme biti državljan ene od strank v sporu, ne sme imeti običajnega prebivališča na
njihovem ozemlju, ne sme biti pri od njih zaposlen, niti se ni s tem primerom kakor koli
drugače ukvaijal.
3. Če predsednik razsodišča ni bil določen v dveh mesecih po imenovanju drugega
razsodnika, mora izvršilni sekretar Gospodarske komisije za Evropo na zahtevo ene od
strank v sporu določiti predsednika v naslednjih dveh mesecih.
4. Če ena od strank v sporu ne imenuje razsodnika v dveh mesecih po prejemu zahteve,
lahko druga stranka o tem obvesti izvršilnega sekretarja Gospodarske komisije za
Evropo, ki v naslednjih dveh mesecih določi predsednika razsodišča. Ko je predsednik
razsodišča določen, zahteva od stranke, ki ni imenovala razsodnika, da to stori v dveh
mesecih. Če v tem roku tega ne stori, predsednik o tem obvesti izvršilnega sekretarja
Gospodarske komisije za Evropo, ki opravi imenovanje v naslednjih dveh mesecih.
5. Razsodišče sprejme svojo odločitev v skladu z mednarodnim pravom in določbami te
konvencije.
6. Vsako razsodišče, ustanovljeno po določbah te konvencije, sestavi svoj poslovnik.
7. Razsodišče sprejme odločitev o postopku in vsebini z večino glasov svojih članov.
8. Razsodišče lahko sprejme vse potrebne ukrepe za ugotovitev dejstev.
9. Stranke v sporu morajo olajšati delo razsodišča, z vsemi razpoložljivimi sredstvi pa
morajo predvsem:
(a) priskrbeti razsodišču vso ustrezno dokumentacijo, sredstva za delo in informacije;

26. oktober2001

103

poročevalec, št. 86

(b) omogočiti razsodišču, kadar je to potrebno, da vabi priče ali izvedence in pridobi
njihovo pričevanje.
10. Stranke v sporu in razsodniki varujejo tajnost vseh informacij, ki jih prejmejo kot tajne
med postopkom razsodišča.
11. Razsodišče lahko na zahtevo ene od strank predlaga začasne odredbe.
12. Če ena od strank v sporu ne pride pred razsodišče ali ji ne uspe zagovaijati svojega
primera, lahko druga stranka zahteva, da razsodišče nadaljuje postopek in sprejme
končno odločitev. Odsotnost stranke ali če stranka ne uspe zagovaijati svojega primera,
ne sme biti ovira za nadaljevanje postopka.
13. Razsodišče lahko obravnava in določi nasprotne zahtevke, ki izhajajo neposredno iz
predmeta spora.
14. Če razsodišče zaradi posebnih okoliščin primera ne določi drugače, krijejo stroške
razsodišča, vključno z denarnim nadomestilom njegovim članom, stranke v sporu v
enakih deležih. Razsodišče vodi evidenco vseh svojih stroškov in strankam v sporu
predloži končni obračun stroškov.
15. Vsaka pogodbenica te konvencije, ki ima pravni interes v zadevi in jo odločitev o zadevi
lahko prizadene, lahko s soglasjem razsodišča vstopi v postopku.
16. Razsodišče izda razsodbo v petih mesecih od dneva, ko je bilo ustanovljeno, razen če
meni, daje treba ta rok podaljšati za obdobje, ki ne sme biti daljše od petih mesecev.
17. Razsodbi razsodišča je treba priložiti utemeljitev. Razsodba je dokončna in zavezujoča
za vse stranke v sporu. Razsodišče pošlje razsodbo strankam v sporu in sekretariatu.
Sekretariat pošlje prejete informacije vsem pogodbenicam te konvencije.
18. Vse spore, ki lahko nastanejo med strankami glede razlage ali izvršitve razsodbe, lahko
katerakoli stranka predloži razsodišču, ki je razsodbo izdalo, če pa to ni več mogoče, pa
drugemu sodišču, ki se v ta namen ustanovi na enak način kot prvo.
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3. člen
Za izvajanje konvencije skrbita Ministrstvo za obrambo - Uprava Republike Slovenije za
jedrsko varnost in Ministrstvo za okolje in prostor. Organ za sodelovanje s Sekretariatom iz
20. člena konvencije je Ministrstvo za obrambo - Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje.

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV

Gospodarska komisija Združenih narodov za Evropo je pripravila Konvencijo o čezmejnih
vplivih industrijskih nesreč z namenom, da ljudi in okolje zavaruje pred škodljivimi vplivi
tovrstnih nesreč ter da omogoči okolju prijazen gospodarski razvoj.
Konvencijo je do sedaj ratificiralo 16 držav, v veljavo pa je stopila 19. aprila 2000.
Konvencija opredeljuje preventivo pred industrijskimi nesrečami, pripravljenost nanje in
medsebojno pomoč pogodbenic konvencije ob industrijskih nesrečah - tistih, ki imajo lahko
čezmejne vplive. S konvencijo se pogodbenice zavezujejo k medsebojnemu sodelovanju pri
raziskovalnem in razvojnem delu, izmenjavi tehnoloških in drugih podatkov ter informacij, ki
zadevajo industrijske nesreče. Za zagotovitev primerljive ravni varstva pred industrijskimi
nesrečami v državah pogodbenicah je posebna pozornost namenjena preventivi pred
nesrečami in pripravljenosti nanje.
Bistveni elementi konvencije so:
- določitev nevarnih aktivnosti, ki lahko povzročijo čezmejne vplive,
- ukrepi preprečevanja, pripravljenosti in medsebojne pomoči pri industrijskih nesrečah s
čezmejnimi vplivi,
- načrtovanje gradnje objektov v smislu zmanjševanja tveganja,
- izdelava načrtov zaščite, reševanja in pomoči,
- sodelovanje in obveščanje javnosti,
- izmenjava informacij, tehnologije in izkušenj med državami,
- pomoč držav ob nesrečah.
Konvencijo v skladu s 3. odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni
zbor Republike Slovenije.
Za izvajanje konvencije skrbita Ministrstvo za obrambo - Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje in Ministrstvo za okolje in prostor. Organ za sodelovanje s Sekretariatom
iz 20. člena konvencije je Ministrstvo za obrambo - Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje.
Za uresničevanje konvencije bo treba spremeniti in dopolniti predpise s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, varstva okolja ter načrtovanja prostora.
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Spremembe in dopolnitve predpisov narekuje neodvisno od pristopa prevzem direktive ES
96/82/EC z dne 9.12.1996 o nadzoru nad nevarnostmi večjih nesreč, ki jih povzročijo nevarne
snovi (Seveso It direktiva), ki je določena v Državnem programu RS za prevzem pravnega
reda EU do leta 2002.
Prostovoljni prispevek Republike Slovenije v proračun sekretariata Gospodarske komisije ZN
za Evropo v višini 2 milijona tolaijev za obdobje od 2001 do 2002 si bosta razdelila
Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za obrambo - Uprava RS za zaščito in
reševanje.
Finančna sredstva za uresničevanje določil konvencije bosta zagotovila Ministrstvo za okolje
in prostor in Ministrstvo za obrambo - Uprava RS za zaščito in reševanje iz rednih sredstev.
O nudenju pomoči v skladu s konvencijo bo za vsak primer posebej odločala Vlada Republike
Slovenije.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1. Naslov predloga akta:
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije OZN o čezmejnih vplivih industrijskih nesreč
2. Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma o pridružitvi«:
a) navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanašajo na predloženo gradivo:
Konvencija OZN o čezmejnih vplivih industrijskih nesreč je v skladu z 82. členom
»Evropskega sporazuma o pridružitvi«.
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene:
Obveznosti so izpolnjene v celoti.
c) razlogi za neizpolnitev obveznosti
/
3. Skladnost predloga akta s predpisi ES:
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
Svet Evropske unije je odobril konvencijo z Odločbo sveta z dne 23. marca 1998 v zvezi s
Konvencijo o čezmejnih vplivih industrijskih nesreč, 98/685/EC.
Članice Evropske unije bodo obveznosti iz konvencije, ki vsebinsko zadevajo varstvo pred
industrijskimi nesrečami, izpolnjevale s pomočjo Direktive sveta 69/82/EEC o nadzoru nad
nevarnostmi večjih nesreč, kijih povzročijo nevarne snovi oziroma s prevzemom določb te
direktive v nacionalno zakonodajo.
Članice Evropske unije bodo obveznosti iz konvencije, ki zadevajo področje Civilne
zaščite, izpolnjevale s predpisi nacionalne zakonodaje.
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b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES?
/
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
/

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

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

6. Ali je predlog akta preveden v kateri jezik?
Ne.

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

S. Povezave z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka
za uskladitev
/

Boštjan Hožič
vodja Pravne službe MORS

26. oktober2001

dr. Anton Grizold
MINISTER
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(DLIIDO)
- EPA 336 - III
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA: 2001-1811-0011
Številka:
422-20/99-3
Ljubljana, 18.10.2001
Vlada Republike Slovenije je na 46. seji dne 18. oktobra 2001
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
REPUBLIKE LITVE O IZOGIBANJU DVOJNEGA
OBDAVČENJA IN PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ V
ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN PREMOŽENJA S
PROTOKOLOM,

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve,
- mag. Anton Rop, minister za finance,
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Darko Končan, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance,
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

1. člen

2. člen

Ratificira se Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Litve o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju
davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s
protokolom, podpisana v Ljubljani 23. maja 2000.

Konvencija se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:'

" Besedilo konvencije s protokolom v litvanskem jeziku je na vpogled v
Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve
Republike Slovenije.
26. oktober2001
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KONVENCIJA
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO REPUBLIKE LITVE
O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČENJA
IN PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ
V ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN PREMOŽENJA

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Litve sta se

organa držav pogodbenic drug drugega uradno obvestita o
kakršnihkoli bistvenih spremembah svoje davčne zakonodaje.

v želji, da skleneta konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčenja
in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in
premoženja,

3- Čl<?n
SPLOŠNA OPREDELITEV IZRAZOV

sporazumeli, kot sledi:

1. Za namene te konvencije, razen če sobesedilo zahteva
drugače:

1- člen
OSEBE. ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA

a) izraz "Slovenija" pomeni Republiko Slovenijo, in kadar se
uporablja v zemljepisnem smislu, pomeni ozemlje Slovenije,
vključno z morskim območjem, morskim dnom in podzemljem
ob teritorialnem morju, če Slovenija nad takim morskim
območjem, morskim dnom in njegovim podzemljem lahko
izvaja svoje suverene pravice in jurisdikcijo v skladu s svojo
notranjo zakonodajo in mednarodnim pravom;

Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh
držav pogodbenic.
2. člen
PAVKI. ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA

b) izraz "Litva" pomeni Republiko Litvo, in kadar se uporablja v
zemljepisnem smislu, pomeni ozemlje Republike Litve, in
vsako drugo območje ob teritorialnem morju Republike Litve,
na katerem se po zakonih Republike Litve in v skladu z
mednarodnim pravom lahko izvajajo pravice Litve v zvezi z
morskim dnom in njegovim podzemljem ter njihovim naravnim
bogastvom;

1 .Ta konvencija se uporablja za davke od dohodka in premoženja,
ki so uvedeni v imenu države pogodbenice ali njenih političnih
enot ali lokalnih oblasti, ne glede na način njihove uvedbe.
2. Za davke od dohodka in premoženja se štejejo vsi davki,
uvedeni na celoten dohodek, celotno premoženje ali na sestavine
dohodka ali premoženja, vključno z davki od dobička iz odtujitve
premičnin ali nepremičnin, ter davki od povečanja premoženja.

c) izraza "država pogodbenica" in "druga država pogodbenica"
pomenita Slovenijo ali Litvo, kot zahteva sobesedilo;

3. Obstoječi davki, za katere se uporablja konvencija, so zlasti:

d) izraz "oseba" vključuje posameznika, družbo in katerokoli
drugo telo, ki združuje več oseb;

a) v Sloveniji:
(i) davek od dobička pravnih oseb,
(ii) davek od dohodka posameznikov, vključno z mezdami
in plačami, dohodkom iz kmetijskih dejavnosti, dohodkom
iz poslovanja, kapitalskim dobičkom in dohodkom iz
nepremičnin in premičnin (dohodnina),
(iii) davek od premoženja,
(iv) posebni davek na bilančno vsoto bank in hranilnic;

e) izraz "družba" pomeni katerokoli korporacijo ali katerikoli
subjekt, ki se za davčne namene obravnava kot korporacija;
f) izraza "podjetje države pogodbenice" in "podjetje druge
države pogodbenice" pomenita podjetje, ki ga upravlja rezident
države pogodbenice, in podjetje, ki ga upravlja rezident druge
države pogodbenice;

(v nadaljevanju "slovenski davek");

g) izraz "mednarodni promet" pomeni kakršenkoli prevoz z ladjo
ali letalom, ki ga opravlja podjetje države pogodbenice, razen
če ladja ali letalo opravljajo prevoz samo med kraji v drugi
državi pogodbenici;

b) v Litvi:
(i) davek od dobička pravnih oseb (juridiniu asmenu pelno
mokestis),
(ii) davek od dohodka fizičnih oseb (fizinin asmenu pajamu
mokestis),
(iii) davek od podjetij, ki uporabljajo kapital v državni lasti
(palukanos už valstybinio kapitalo naudojima),
(iv) davek od nepremičnin (nekilnojamojo turto mokestis),
(v nadaljevanju "litvanski davek").

h) izraz "pristojni organ" pomeni:
(i) v Sloveniji: Ministrstvo za finance Republike Slovenije ali
njegovega pooblaščenega zastopnika;
(ii) v Litvi: Ministra za finance ali njegovega pooblaščenega
zastopnika;

4. Ta konvencija se uporablja tudi za kakršnekoli enake ali
vsebinsko podobne davke, ki se po datumu podpisa konvencije
dodatno uvedejo k že obstoječim davkom ali namesto njih. Pristojna
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e) delavnico in

(i) kateregakoli posameznika, ki ima državljanstvo države
pogodbenice;

f) rudnik, naftno ali plinsko nahajališče, kamnolom ali katerikoli
drug kraj pridobivanja naravnega bogastva.

(ii) katerokoli pravno osebo, osebno družbo, združenje ali
drug subjekt, katerih status izhaja iz veljavne zakonodaje
v državi pogodbenici.

3. a) Gradbišče, projekt gradnje, montaže ali sestavljanja ali s
tem povezana dejavnost nadzora pomenijo stalno
poslovno enoto samo, če tako gradbišče, projekt ali
dejavnosti trajajo več kot devet mesecev.

2. Kadarkoli država pogodbenica uporabi konvencijo, ima katerikoli
izraz, ki v njej ni opredeljen, razen če sobesedilo zahteva drugače,
pomen, ki ga ima takrat po pravu te države za namene davkov,
za katere se konvencija uporablja; katerikoli pomen po veljavni
davčni zakonodaji te države prevlada nad pomenom, ki ga ima
izraz po drugi zakonodaji te države.

b) Za dejavnosti, ki se opravljajo stran od obale države
pogodbenice v povezavi z raziskovanjem ali
izkoriščanjem morskega dna in podzemlja ter njunih
naravnih bogastev v tej državi, se šteje, da se opravljajo
prek stalne poslovne enote v tej državi, če se take
dejavnosti izvajajo v obdobju ali obdobjih, ki skupaj
presegajo 30 dni v vsakem dvanajstmesečnem obdobju.

4. člen
REZIDENT
1. V tej konvenciji izraz "rezident države pogodbenice" pomeni
katerokoli osebo, ki je po zakonih te države dolžna plačevati
davke zaradi svojega stalnega prebivališča, prebivališča, sedeža
uprave, kraja ustanovitve družbe ali kateregakoli drugega
podobnega merila, in vključuje to državo in vsako njeno politično
enoto ali lokalno oblast. Vendar pa ta izraz ne vključuje nobene
osebe, ki je v tej državi zavezana plačevati samo davek od
dohodka iz virov v tej državi ali premoženja, ki ga ima v njej.

4. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se šteje, da izraz
"stalna poslovna enota" ne vključuje:

2. Kadar je zaradi določb prvega odstavka posameznik rezident
obeh držav pogodbenic, se njegov status določi takole:

c) vzdrževanje zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo
za namen predelave s strani drugega podjetja;

a) šteje se za rezidenta samo tiste države, v kateri ima na
razpolago stalno prebivališče; če ima stalno prebivališče na
razpolago v obeh državah, se šteje samo za rezidenta
države, s katero ima tesnejše osebne in ekonomske odnose
(središče življenjskih interesov);

d) vzdrževanje stalnega mesta poslovanja samo za namen
nakupa dobrin ali blaga za podjetje ali zbiranje informacij za
podjetje;

a) uporabe prostorov samo za namen skladiščenja, razstavljanja
ali dostave dobrin ali blaga, ki pripada podjetju;
b) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo
za namen skladiščenja, razstavljanja ali dostave;

e) vzdrževanje stalnega mesta poslovanja samo za namene
opravljanja katerekoli druge pripravljalne ali pomožne
dejavnosti za podjetje;

b) če ni mogoče opredeliti države, v kateri ima središče
življenjskih interesov, ali če nima v nobeni od obeh držav na
razpolago stalnega prebivališča, se šteje samo za rezidenta
države, v kateri ima običajno prebivališče;

f) vzdrževanje stalnega mesta poslovanja samo za kakršnokoli
kombinacijo dejavnosti, omenjenih v pododstavkih od a) do
e), pod pogojem, da je splošna dejavnost stalnega mesta
poslovanja, ki je posledica te kombinacije, pripravljalne ali
pomožne narave.

c) če ima običajno prebivališče v obeh državah ali v nobeni od
njiju, se šteje samo za rezidenta države, katere državljan je;
d) če je državljan obeh držav ali nobene od njiju, pristojna organa
držav pogodbenic vprašanje rešita s skupnim dogovorom.

5. Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka, kadar oseba
- ki ni zastopnik z neodvisnim statusom, za katerega se uporablja
šesti odstavek - deluje v imenu podjetja ter ima in običajno uporablja
v državi pogodbenici pooblastilo za sklepanje pogodb v imenu
podjetja, se za to podjetje šteje, da ima stalno poslovno enoto v tej
državi v zvezi s katerimikoli dejavnostmi, ki jih ta oseba prevzame
za podjetje, razen če so dejavnosti take osebe omejene na tiste
iz četrtega odstavka, zaradi katerih se to stalno mesto poslovanja
po določbah tega odstavka ne bi štelo za stalno poslovno enoto,
če bi se opravljale prek stalnega mesta poslovanja.

3. Kadar je zaradi določb prvega odstavka oseba, ki ni
posameznik, rezident obeh držav pogodbenic, si pristojna organa
držav pogodbenic prizadevata rešiti to vprašanje s skupnim
dogovorom. Če takega dogovora za namene te konvencije ni
mogoče doseči, oseba ni upravičena do ugodnosti, ki so
zagotovljene s to konvencijo.
5. člen
STALNA POSLOVNA ENOTA

6. Ne šteje se, da ima podjetje stalno poslovno enoto v državi
pogodbenici samo zato, ker opravlja posle v tej državi prek
posrednika, splošnega komisionarja ali kateregakoli drugega
zastopnika z neodvisnim statusom, pod pogojem, da te osebe
delujejo v okviru svojega rednega poslovanja.

1. Za namene te konvencije izraz "stalna poslovna enota" pomeni
stalno mesto poslovanja, prek katerega v celoti ali delno potekajo
posli podjetja.

7. Dejstvo, da družba, ki je rezident države pogodbenice, nadzoruje
družbo, ki je rezident druge države pogodbenice, ali opravlja
posle v tej drugi državi prek stalne poslovne enote ali drugače ali
je pod nadzorom take družbe, samo po sebi še ne pomeni, da je
ena od družb stalna poslovna enota druge.

2. Izraz "stalna poslovna enota" vključuje zlasti:
a) sedež uprave,
b) podružnico,
c) pisarno,
d) tovarno,
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6. člen
DOHODEK IZ NEPREMIČNIN

vodenja in splošnimi upravnimi stroški, in to bodisi v državi, v
kateri je stalna poslovna enota, bodisi drugje.

1. Dohodek rezidenta države pogodbenice, ki izhaja iz
nepremičnin, ki so v drugi državi pogodbenici, (vključno z
dohodkom iz kmetijstva ali gozdarstva) se lahko obdavči v tej
drugi državi.

4. Kadar je v državi pogodbenici običaj, da se dobiček stalne
poslovne enote določi na podlagi razporeditve celotnega dobička
podjetja na njegove posamezne dele, potem državi pogodbenici
nič iz drugega odstavka ne preprečuje, da dobičkov, ki bodo
obdavčeni, ne bi razporedila na običajen način; vendar pa mora
biti sprejeta metoda porazdelitve dobička taka, da bo izid v skladu
z načeli, vsebovanimi v tem členu.

2. Izraz "nepremičnine" ima pomen, ki ga določa zakonodaja
države pogodbenice, v kateri je zadevna nepremičnina. Določbe
te konvencije o nepremičninah se uporabljajo tudi za premoženje,
ki je sestavni del nepremičnin, živino in opremo, ki se uporablja v
kmetijstvu in gozdarstvu, pravice, za katere veljajo določbe
splošnega prava v zvezi z zemljiško lastnino, vsako opcijo ali
podobno pravico za pridobitev nepremičnin, užitek na
nepremičninah in pravice do spremenljivih ali stalnih plačil kot
odškodnino za izkoriščanje ali pravico do izkoriščanja nahajališč
rud, virov ter drugega naravnega bogastva, pravico do naložb
ustvarjenih z raziskovanjem ali izkoriščanjem morskega dna in
podzemlja ter njunih naravnih bogastev, vključno s pravico do
deležev v teh naložbah ali do koristi iz njih. Ladje in letala se ne
štejejo za nepremičnine.

5. Stalni poslovni enoti se ne pripiše dobiček samo zaradi razloga,
ker nakupuje dobrine ali blago za podjetje.
6. Za namene prejšnjih odstavkov se dobiček, ki se pripiše stalni
poslovni enoti, določi po isti metodi leto za letom, razen, če je
upravičen in zadosten razlog za nasprotno.
7. Kadar dobiček vključuje dohodkovne postavke, ki so posebej
obravnavane v drugih členih te konvencije, določbe tega člena
ne vplivajo na določbe tistih členov.
8. člen
POMORSKI IN LETALSKI PREVOZ

3. Določbe prvega odstavka se uporabljajo za dohodek, ki se
ustvari z neposredno uporabo, oddajanjem v najem ali vsako
drugo obliko uporabe nepremičnine.

1. Dobiček podjetja države pogodbenice od ladijskih ali letalskih
prevozov v mednarodnem prometu se obdavči samo v tej državi.

4. Kadar ima zaradi lastništva deležev ali drugih kapitalskih pravic
v družbi lastnik takih deležev ali kapitalskih pravic pravico uživati
nepremičnine v posesti družbe, se dohodek iz neposredne
uporabe, oddajanja v najem ali vsake druge oblike take pravice
do uživanja lahko obdavči v državi pogodbenici, v kateri je tako
premoženje.

2. Določbe prvega odstavka se uporabljajo tudi za dobiček iz
udeležbe v interesnem združenju (pool), mešanem podjetju ali
mednarodni prevozni agenciji.
9. člen
POVEZANA PODJETJA

5. Določbe prvega, tretjega in četrtega odstavka se uporabljajo
tudi za dohodek iz nepremičnin podjetja in za dohodek iz
nepremičnin, ki se uporabljajo za opravljanje samostojnih osebnih
storitev.

1. Kadar:
a) je podjetje države pogodbenice neposredno ali posredno
udeleženo pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja druge
države pogodbenice ali

7. Člen
POSLOVNI DOBIČEK

b) so iste osebe neposredno ali posredno udeležene pri
upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja države
pogodbenice in podjetja druge države pogodbenice

1. Dobiček podjetja države pogodbenice se lahko obdavči samo
v tej državi, razen če podjetje posluje v drugi državi pogodbenici
prek stalne poslovne enote v njej. Če podjetje posluje na tak
način, se dobički podjetja lahko obdavčijo v drugi državi, vendar
samo toliko dobička, kot se pripiše tej stalni poslovni enoti. Za
dobičke od prodaje dobrin in blaga enake ali podobne vrste, kot
se prodaja prek stalne poslovne enote, ali od drugih poslovnih
dejavnosti enake ali podobne vrste, kot se opravljajo prek stalne
poslovne enote, se lahko šteje, da jih je mogoče pripisati tej stalni
poslovni enoti, če se ugotovi, da je bila taka prodaja ali dejavnost
organizirana tako, da bi se namerno izognili obdavčenju v državi,
v kateri je stalna poslovna enota.

in v obeh primerih obstajajo ali se uvedejo med podjetjema v
njunih komercialnih ali finančnih odnosih pogoji, drugačni od tistih,
ki bi obstajali med neodvisnimi podjetji, se kakršenkoli dobiček, ki
bi prirasel, če takih pogojev ne bi bilo, enemu od podjetij, vendar
prav zaradi takih pogojev ni prirasel, lahko vključi v dobiček tega
podjetja in ustrezno obdavči.
2. Kadar država pogodbenica v dobiček podjetja te države
vključuje - in ustrezno obdavči - dobiček, za katerega je že bilo
obdavčeno podjetje druge države pogodbenice v tej drugi državi
in je tako vključeni dobiček dobiček, ki bi prirasel podjetju prve
omenjene države, če bi bili pogoji, ki obstajajo med obema
podjetjema taki, kot bi obstajali med neodvisnimi podjetji, se
pristojna organa držav pogodbenic lahko posvetujeta, da
dosežeta soglasje o prilagoditvi dobička v obeh državah
pogodbenicah.

2. Ob upoštevanju določb tretjega odstavka, kadar podjetje države
pogodbenice posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne
poslovne enote v njej, se v vsaki državi pogodbenici tej stalni
poslovni enoti pripiše dobiček, za katerega bi se lahko pričakovalo,
da bi ga imela, če bi bila različno in ločeno podjetje, ki opravlja
enake ali podobne dejavnosti pod istimi ali podobnimi pogoji ter
povsem neodvisno posluje s podjetjem, katerega stalna poslovna
enota je.

3. Država pogodbenica ne spremeni dobička podjetja v okoliščinah
iz prvega odstavka po izteku časovnih rokov, določenih v njeni
notranji zakonodaji, in v nobenem primeru po petih letih od konca
leta, v katerem je podjetju te države prirasel dobiček, ki naj bi ga
tako spremenili. Ta odstavek pa se ne uporablja pri goljufiji ali
naklepnem neizpolnjevanju obveznosti.

3. Pri določanju dobička stalne poslovne enote, je mogoče v državi
pogodbenici kot davčno olajšavo upoštevati stroške (razen
stroškov, ki jih ne bi bilo mogoče odšteti, če bi bila ta stalna
poslovna enota ločeno podjetje te države pogodbenice), ki jih
podjetje ima zaradi svoje stalne poslovne enote, vključno s stroški
poročevalec, št. 86

114

26. oktober2001

10. člen
DIVIDENDE

izvozna družba ali tista podobna institucija, oproščeni davka v
prvi omenjeni državi.

1. Dividende, ki jih družba, ki je rezident države pogodbenice,
plača rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v
tej drugi državi.

4. Izraz "obresti", kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohodek
iz vseh vrst terjatev ne glede na to, ali so zavarovane s hipoteko
ali ne, in še posebej dohodek iz državnih vrednostnih papirjev in
dohodek iz obveznic ali zadolžnic, vključno s premijami in
nagradami, ki pripadajo takim vrednostnim papirjem, obveznicam
in zadolžnicam. Izraz "obresti" pa ne vključuje dohodka, ki je
obravnavan kot dividenda po določbah 10. člena. Zamudne obresti
se za namene tega člena ne štejejo za obresti.

2. Vendar pa se take dividende lahko obdavčijo tudi v državi
pogodbenici, katere rezident je družba ki dividende plačuje, in v
skladu z zakoni te države; toda če je upravičeni lastnik dividend
rezident druge države pogodbenice, tako obračunani davek ne
presega:

5. Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka se ne uporabljajo,
če upravičeni lastnik obresti, ki je rezident države pogodbenice,
posluje v drugi državi pogodbenici, v kateri obresti nastanejo,
prek stalne poslovne enote v njej ali v tej drugi državi opravlja
samostojne osebne storitve iz stalne baze v njej in je terjatev, v
zvezi s katero se obresti plačajo, dejansko povezana s tako
stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takem primeru se
uporabljajo določbe 7. oziroma 14. člena, odvisno od primera.

a) 5 odstotkov bruto zneska dividend, če je upravičeni lastnik
družba, ki ima neposredno v lasti najmanj 25 odstotkov kapitala
družbe, ki plačuje dividende;
b) 15 odstotkov bruto zneska dividend v vseh drugih primerih.
Ta odstavek ne vpliva na obdavčevanje družbe v zvezi z dobičkom,
iz katerega se plačajo dividende.

6. Šteje se, da obresti nastanejo v državi pogodbenici, kadar je
plačnik rezident te države. Kadar pa ima oseba, ki plačuje obresti,
ne glede na to, ali je rezident države pogodbenice ali ne, v državi
pogodbenici stalno poslovno enoto ali stalno bazo, v zvezi s
katero je nastala zadolžitev, za katero se plačujejo obresti, se
šteje, da so take obresti nastale v državi, v kateri je stalna poslovna
enota ali stalna baza.

3. Izraz "dividende", kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohodek
iz delnic ali drugih pravic do udeležbe v dobičku, ki niso terjatve,
in tudi dohodek, ki se davčno obravnava enako kot dohodek iz
delnic po zakonodaji države, katere rezident je družba, ki dividende
deli.
4. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če
upravičeni lastnik dividend, ki je rezident države pogodbenice,
posluje v drugi državi pogodbenici, katere rezident je družba, ki
dividende plačuje, prek stalne poslovne enote v njej ali v tej drugi
državi opravlja samostojne osebne storitve iz stalne baze v njej
in je delež, v zvezi s katerim se dividende plačajo, dejansko
povezan s tako stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takem
primeru se uporabljajo določbe 7. oziroma 14. člena, odvisno od
primera.

7. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim
lastnikom ali med njima in neko drugo osebo znesek obresti glede
na terjatev, za katero se plačujejo, presega znesek, za katerega
bi se sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa
ne bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo le za zadnji omenjeni
znesek. V takem primeru se presežni del plačil še naprej
obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenice,
pri čemer je treba upoštevati druge določbe te konvencije.

5. Kadar dobiček ali dohodek družbe, ki je rezident države
pogodbenice, izhaja iz druge države pogodbenice, ta druga država
ne sme uvesti nobenega davka na dividende, ki jih plača družba,
r
azen če so to dividende plačajo re7identu le druge države ali če
)° delci,
Katerim se take dividende plačajo, dejansko
povezan s slamo poslovno enoto ali stalno bazo v tej drugi državi,
niti ne sme uvesti davka od nerazdeljenega dobička na nerazdeljeni
dobiček družbe, tudi če so plačane dividende ali nerazdeljeni
dobiček družbe v celoti ali delno sestavljeni iz dobička ali dohodka,
ki nastane v taki drugi državi.

12. člen
LICENČNINE IN AVTORSKI HONORARJI
1. Licenčnine in avtorski honorarji, ki nastanejo v državi
pogodbenici in se plačajo rezidentu druge države pogodbenice,
se lahko obdavčijo v tej drugi državi.
2. Vendar pa se take licenčnine in avtorski honorarji lahko
obdavčijo tudi v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, in v skladu
z zakonodajo te države, toda če je upravičeni lastnik licenčnin in
avtorskih honorarjev rezident druge države pogodbenice, tako
zaračunani davek ne presega 10 odstotkov bruto zneska licenčnin
in avtorskih honorarjev.

11- Člen
OBRESTI
1. Obresti, ki nastanejo v državi pogodbenici in se izplačajo
rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej
drugi državi.

3. Izraz "licenčnine in avtorski honorarji", kot je uporabljen v tem
členu, pomeni plačila vsake vrste, prejeta kot povračilo za uporabo
ali pravico do uporabe kakršnihkoli avtorskih pravic za literarno,
umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi
in filmi ali trakovi ali drugimi sredstvi za reprodukcijo slike ali
zvoka za radijsko ali televizijsko oddajanje, kateregakoli patenta,
blagovne znamke, vzorca ali modela, načrta, tajne formule ali
postopka ali za uporabo ali pravico do uporabe industrijske,
komercialne ali znanstvene opreme ali za informacije o
industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah.

2. Vendar pa se take obresti lahko obdavčijo tudi v državi
pogodbenici, v kateri nastanejo, in v skladu z zakonodajo te
države, toda če je upravičeni lastnik obresti rezident druge države
pogodbenice, tako zaračunani davek ne sme presegati 10
odstotkov bruto zneska obresti.
3. Ne glede na določbe drugega odstavka so obresti, ki nastanejo
v eni državi pogodbenici in jih dobi ter je do njih upravičena Vlada
druge države pogodbenice, vključno z njenimi lokalnimi oblastmi
in političnimi enotami, centralna banka, Slovenska izvozna družba
ali katerakoli institucija, ustanovljena v Litvi in podobna Slovenski
izvozni družbi, za katero se lahko dogovorita pristojna organa
držav pogodbenic, ali obresti od posojil, za katera jamči Slovenska
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4. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če
upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev, ki je rezident
ene države pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici, v
kateri nastanejo licenčnine in avtorski honorarji, prek stalne
poslovne enote v njej ali v tej drugi državi opravlja samostojne
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bazo redno na voljo in dohodek, ki izhaja iz njegovih prej omenjenih
dejavnosti, ki jih opravlja v tej drugi državi, se pripiše tej stalni
bazi.

osebne storitve iz stalne baze v njej in je pravica ali premoženje,
v zvezi s katerim se licenčnine in avtorski honorarji plačujejo,
dejansko povezana s tako stalno poslovno enoto ali stalno bazo.
V takem primeru se uporabljajo določbe 7. oziroma 14. člena,
odvisno od primera.

2. Izraz poklicne storitve vključuje še posebej samostojne
znanstvene, literarne, umetniške, izobraževalne ali pedagoške
dejavnosti in tudi samostojne dejavnosti zdravnikov, odvetnikov,
inženirjev, arhitektov, zobozdravnikov in računovodij.

5. Šteje se, da licenčnine in avtorski honorarji nastanejo v državi
pogodbenici, kadar je plačnik rezident te države. Kadar pa ima
oseba, ki plačuje licenčnine in avtorske honorarje, ne glede na to,
ali je rezident države pogodbenice ali ne, v državi pogodbenici
stalno poslovno enoto ali stalno bazo, v zvezi s katero je nastala
obveznost za plačilo licenčnin in avtorskih honorarjev, in take
licenčnine in avtorske honorarje krije taka stalna poslovna enota
ali stalna baza, se šteje, da so take licenčnine in avtorski honorarji
nastali v državi, v kateri je stalna poslovna enota ali stalna baza.

15. člen
ODVISNE OSEBNE STORITVE
1. V skladu z določbami 16., 18., 19. in 20. člena se plače, mezde
in drugi podobni osebni prejemki, ki jih dobi rezident države
pogodbenice v zvezi z zaposlitvijo, obdavčijo samo v tej državi,
razen če se zaposlitev izvaja v drugi državi pogodbenici. Če se
zaposlitev izvaja tako, se lahko tako pridobljeni osebni prejemki
obdavčijo v tej drugi državi.

6. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim
lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek licenčnin in
avtorskih honorarjev glede na uporabo, pravico ali informacijo,
za katero se plačujejo, presega znesek, za katerega bi se
sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa ne
bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo le za zadnji omenjeni
znesek. V takem primeru se presežni del plačil še naprej
obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenice,
pri čemer je treba upoštevati druge določbe te konvencije.

2. Ne glede na določbe prvega odstavka se prejemek, ki ga dobi
rezident države pogodbenice iz zaposlitve, ki jo opravlja v drugi
državi pogodbenici, obdavči samo v prvi omenjeni državi, če:
a) je prejemnik navzoč v drugi državi v obdobju ali obdobjih, ki
skupno ne presegajo 183 dni v vsakem dvanajstmesečnem
obdobju, ki se začne ali konča v zadevnem davčnem letu, in

13. člen
KAPITALSKI DOBIČEK

b) prejemek plača delodajalec, ki ni rezident druge države,
oziroma je plačan v njegovem imenu in

1. Dobiček, ki ga rezident države pogodbenice doseže z odtujitvijo
nepremičnine, ki je opredeljena v 6. členu in je v drugi državi
pogodbenici, ali deležev v družbi, katere premoženje v glavnem
sestoji iz take lastnine, se lahko obdavči v tej drugi državi.

c) prejemka ne krije stalna poslovna enota ali stalna baza, ki jo
ima delodajalec v drugi državi.
3. Ne glede na prejšnje določbe tega člena, se prejemek, ki izhaja
iz zaposlitve na ladji ali letalu, s katerim podjetje države
pogodbenice opravlja prevoze v mednarodnem prometu, lahko
obdavči v tej državi.

2. Dobiček iz odtujitve premičnin, ki so del poslovnega premoženja
stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države pogodbenice v
drugi državi pogodbenici, ali premičnine, ki se nanašajo na stalno
bazo, ki jo ima rezident države pogodbenice na voljo v drugi
državi pogodbenici za namen opravljanja samostojnih osebnih
storitev, vključno z dobičkom od odtujitve take stalne poslovne
enote same ali s celim podjetjem vred ali take stalne baze, se
lahko obdavči v tej drugi državi.

1 g-Člen
PLAČILA DIREKTORJEM
Plačila direktorjem in druga podobna plačila ali nadomestila, ki jih
dobi rezident države pogodbenice kot član upravnega odbora ali
podobnega organa družbe, ki je rezident druge države
pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi državi.

3. Dobiček, ki ga doseže podjetje države pogodbenice, ki se
ukvarja z ladijskimi ali letalskimi prevozi v mednarodnem prometu,
z odtujitvijo ladij ali letal za prevoze v mednarodnem prometu ali
premičnin, ki sodijo k opravljanju prevozov s takimi ladjami aji
letali, se lahko obdavči samo v tej državi.

17. čten
UMETNIKI IN ŠPORTNIKI

4. Dobiček iz odtujitve kateregakoli drugega premoženja, ki ni
navedeno v prvem, drugem in tretjem odstavku, se lahko obdavči
samo v državi pogodbenici, katere rezident je oseba, ki tako
premoženje odtuji.

1. Ne glede na določbe 14. in 15. člena se dohodek, ki ga dobi
rezident države pogodbenice kot nastopajoči izvajalec, kot je
gledališki, filmski, radijski ali televizijski umetnik ali glasbenik ali
kot športnik iz takšnih osebnih dejavnosti ki jih izvaja v drugi
državi pogodbenici, lahko obdavči v tej drugi državi.

14. $lgn
SAMOSTOJNE Q$gBNE STORITVE

2. Kadar dohodek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja nastopajoči
izvajalec ali športnik kot tak ne priraste takemu nastopajočemu
izvajalcu ali športniku samemu, temveč neki drugi osebi, se tak
dohodek kljub določbam 7., 14. in 15. člena lahko obdavči v državi
pogodbenici, v kateri se dejavnosti nastopajočega izvajalca ali
športnika izvajajo.

1. Dohodek, ki ga dobi posameznik, ki je rezident države
pogodbenice od poklicnih storitev ali drugih samostojnih dejavnosti,
se obdavči samo v tej državi, razen če ima ta posameznik za
opravljanje svojih dejavnosti stalno bazo, ki mu je redno na voljo
v drugi državi pogodbenici. Če ima tako stalno bazo, se dohodek
lahko obdavči v drugi državi, a samo toliko dohodka, kolikor se
pripiše taki stalni bazi. Kadar se torej posameznik, ki je rezident
države pogodbenice, zadržuje v drugi državi pogodbenici
določeno obdobje ali obdobja, ki skupaj presegajo 183 dni v
vsakem dvanajstmesečnem obdobju, ki se začne ali konča v
določenem davčnem letu, se šteje, da ima v tej drugi državi stalno
poročevalec, št. 86

3. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo za
dohodek iz dejavnosti, ki jih nastopajoči izvajalec ali športnik izvaja
v državi pogodbenici, če je obisk v tej državi v celoti ali pretežno
financiran z javnimi sredstvi ene ali obeh držav pogodbenic ali
njihovih političnih enot ali lokalnih oblasti. V takem primeru se
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pogodbenice in ki je v prvi omenjeni državi navzoč samo za
namen svojega izobraževanja ali usposabljanja, prejema za
vzdrževanje, izobraževanje ali usposabljanje, se v tej državi ne
obdavčijo, pod pogojem da taka plačila nastanejo iz virov zunaj
te države.

dohodek obdavči samo v državi pogodbenici, katere rezident je
nastopajoči izvajalec ali športnik.
18. člen
POKOJNINE

2. Za plačila, ki niso zajeta v prvem odstavku tega člena, in
prejemke za odvisne osebne storitve, opravljene med takim
izobraževanjem ali usposabljanjem, ima študent, praktikant ali
pripravnik pravico do enakih oprostitev, olajšav ali znižanj pri
davku od dohodka, kot jih lahko imajo rezidenti države
pogodbenice, v kateri je na obisku.

V skladu z določbami drugega odstavka 19. člena se pokojnine in
druga podobna plačila, izplačana rezidentu države pogodbenice
kot nadomestilo za preteklo zaposlitev, obdavčijo samo v tej
državi.
. 19. člen ,
DRŽAVNA SLUŽBA

22. člen
DRUGI DOHODKI

1. a) Plače, mezde in drugi podobni prejemki razen pokojnin,
ki jih plačuje država pogodbenica ali njena politična enota
ali lokalna oblast posamezniku za storitve, ki jih opravi
za to državo, enoto ali oblast, se obdavčijo samo v tej
državi.
b) Vendar se plače, mezde in drugi podobni prejemki
obdavčijo samo v drugi državi pogodbenici, če so storitve
opravljene v tej državi in je posameznik rezident te
države, ki:

1. Vsi drugi deli dohodka rezidenta države pogodbenice, ne glede
na to, kje nastanejo, ki niso obravnavane v predhodnih členih te
konvencije, se obdavčijo samo v tej državi.
2. Določbe prvega odstavka se ne uporabljajo za dohodek, ki ni
dohodek iz nepremičnin, kot so opredeljene v drugem odstavku
6. člena, če prejemnik takega dohodka, ki je rezident ene države
pogodbenice, opravlja poslovno dejavnost v drugi državi
pogodbenici prek stalne poslovne enote v njej ali če v tej drugi
državi opravlja samostojne osebne storitve iz stalne baze v njej
in je pravica ali premoženje, za katerega se izplačuje dohodek
dejansko povezano s tako stalno poslovno enoto ali stalno bazo.
V takem primeru se uporabljajo določbe 7. oziroma 14. člena,
odvisno od primera.

(i) je državljan te države ali
(ii) ni postal rezident te države samo za namen
, opravljanja storitev.
2. a) Vsaka pokojnina, ki jo posamezniku za njegove storitve
državi pogodbenici ali njeni politični enoti ali lokalni oblasti
plača ta država ali njena politična enota ali lokalna oblast
ali je plačana iz sredstev, ki jih ta ustvari, se obdavči
samo v tej državi.

23. čjen
PREMOŽENJE
1. Premoženje, ki ga predstavljajo nepremičnine, opredeljene v 6.
členu, ki so v lasti rezidenta države pogodbenice in so v drugi
državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi.

b) Vendar se taka pokojnina obdavči samo v drugi državi
pogodbenici, če je -posameznik rezident in državljan te
države.
3. Določbe 15., 16., 17. in 18 člena se uporabljajo za plače,
mezde in druge podobne prejemke ter za pokojnine, in sicer
za storitve, opravljene v zvezi z dejavnostmi, ki jih izvaja
država pogodbenica ali njena politična enota ali lokalna oblast.

2. Premoženje, ki ga predstavljajo premičnine, ki so del poslovnega
premoženja stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje ene države
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ali premičnine, ki sodijo
k stalni bazi, ki je rezidentu ene države pogodbenice na voljo v
drugi državi pogodbenici za opravljanje samostojnih osebnih
storitev, se lahko obdavči v tej drugi državi.

20- člen
PROFESORJI IN RAZISKOVALCI

3. Premoženje, ki ga predstavljajo ladje in letala, s katerimi podjetje
države pogodbenice opravlja prevoze v mednarodnem prometu,
ter premičnine, ki sodijo k opravljanju prevozov s takimi ladjami in
letali, se obdavči samo v tej državi.

1. Posameznik, ki obišče državo pogodbenico zaradi poučevanja
ali raziskovalnega dela na univerzi, visoki šoli ali na drugem
priznanem izobraževalnem ali znanstvenem zavodu v tej državi
pogodbenici, in ki je ali je bil tik pred tem obiskom rezident druge
države pogodbenice, je v prvi omenjeni državi pogodbenici
oproščen davka od prejemka za tako poučevanje ali raziskovalno
delo za obdobje največ dveh let od dneva njegovega prvega
obiska s tem namenom.

4. Vsi drugi elementi premoženja rezidenta države pogodbenice
se obdavčijo samo v tej državi.
24. člen
NAČINI ZA ODPRAVO DVOJNEGA OBDAVČENJA
Dvojno obdavčenje se odpravi kot sledi:

2. Določbe prvega odstavka se ne uporabljajo za dohodek iz
raziskav, če se raziskava ne opravlja v javnem interesu, pač pa
predvsem v zasebno korist določene osebe ali oseb.

1. V Sloveniji:
a) Kadar rezident Slovenije prejema dohodek ali ima v lasti
premoženje, ki se v skladu z določbami te konvencije lahko
obdavči v Litvi, Slovenija dovoli:

21- člen
ŠTUDENTI

(i) kot odbitek od davka od dohodka tega rezidenta znesek,
ki je enak davku od dohodka, plačanemu v Litvi;

1. Plačila, ki jih študent, praktikant ali pripravnik, ki je ali je bil tik
pred obiskom države pogodbenice rezident druge države
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.

(ii) kot odbitek davka od premoženja tega rezidenta znesek,
ki je enak davku od premoženja, plačanemu v Litvi.

omenjeni državi zavezana kakršnemukoli obdavčevanju ali
kakršnikoli zahtevi v zvezi z njim, ki je drugačno ali bolj
obremenjujoče, kot so ali so lahko obdavčevanje in s tem
povezane zahteve za druga podobna podjetja prve omenjene
države.

V obeh primerih pa tak odbitek ne sme presegati tistega dela
davka od dohodka ali premoženja, ki je bil izračunan pred
odbitkom, pripisanim dohodku aH premoženju, odvisno od primera,
ki se lahko obdavči v Litvi.

5. Določbe tega člena se ne glede na določbe 2. člena uporabljajo
za davke katerekoli vrste in opisa.

b) Kadar je v skladu s katerokoli določbo te konvencije dohodek,
ki ga rezident Slovenije dobi, ali premoženje, ki ga ima v lasti,
oproščeno davka v Sloveniji, lahko Slovenija pri izračunu
zneska davka od preostalega dohodka ali premoženja takega
rezidenta vseeno upošteva tudi dohodek ali premoženje, ki je
davka oproščeno.

26. člen
POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA
1. Kadar oseba meni, da imajo ali bodo imela dejanja ene ali obeh
držav pogodbenic zanjo za posledico obdavčevanje, ki ni v skladu
z določbami te konvencije, lahko ne glede na sredstva, ki jih ji
omogoča notranje pravo teh držav, predloži zadevo pristojnemu
organu države pogodbenice, katere rezident je, ali če se njen
primer nanaša na prvi odstavek 25. člena, pristojnemu organu
tiste države pogodbenice, katere državljan je. Zadeva mora biti
predložena v treh letih od prvega uradnega obvestila o dejanju, ki
je imelo za posledico obdavčevanje, ki ni v skladu z določbami te
konvencije.

2. V Litvi:
Kadar rezident Litve prejema dohodek ali ima v lasti
premoženje, ki se v skladu s to konvencijo lahko obdavči v
Sloveniji, Litva dovoli, razen če je v njenem notranjem pravu
predvideno ugodnejše obravnavanje:
(i) kot odbitek od davka od dohodka tega rezidenta znesek,
ki je enak davku od dohodka, plačanemu v Sloveniji;

2. Če se zdi pristojnemu organu pritožba upravičena in če sam ne
more priti do zadovoljive rešitve, si prizadeva razrešiti primer s
skupnim dogovorom s pristojnim organom druge države
pogodbenice z namenom, izogniti se obdavčevanju, ki ni v skladu
s konvencijo. Vsak doseženi dogovor se izvaja ne glede na roke
po notranjem pravu držav pogodbenic.

(ii) kot odbitek davka od premoženja tega rezidenta znesek,
ki je enak davku od premoženja, plačanemu v Sloveniji.
V obeh primerih pa tak odbitek ne sme presegati tistega dela
davka od dohodka ali premoženja, ki je bil izračunan pred
odbitkom, pripisanim dohodku ali premoženju, odvisno od primera,
ki se lahko obdavči v Sloveniji.

3. Pristojna organa držav pogodbenic si prizadevata s skupnimi
dogovori razrešiti kakršnekoli težave ali dvome, ki izvirajo iz
razlage ali uporabe konvencije. Skupno se lahko tudi posvetujejo
glede odprave dvojnega obdavčevanja v primerih, ki v tej konvenciji
niso predvideni.

25. člen
ENAKO OBRAVNAVANJE
1. Državljani države pogodbenice ne smejo biti v drugi državi
pogodbenici zavezani kakršnemukoli obdavčevanju ali kakršni
koli zahtevi v zvezi s tem, ki je drugačna ali bolj obremenjujoča,
kot so ali so lahko obdavčevanje in s tem povezane zahteve za
državljane te druge države v enakih okoliščinah, zlasti v zvezi s
prebivališčem.Ta določba se ne glede na določbe 1. člena uporablja
tudi za osebe, ki niso rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic.

4. Pristojna organa držav pogodbenic lahko neposredno
komunicirata drug z drugim, kar vključuje tudi delo v mešani
komisiji, ki jo sestavljajo sami ali njihovi predstavniki, z namenom,
da bi dosegli dogovor v smislu predhodnih odstavkov.
27. člen
IZMENJAVA INFORMACIJ

2. Obdavčevanje stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ne sme biti v tej drugi
državi manj ugodno, kot je obdavčevanje podjetij te druge države,
ki opravljajo enake dejavnosti. Ta določba se ne razlaga tako, kot
da zavezuje državo pogodbenico, da prizna rezidentom druge
države pogodbenice kakršnekoli osebne olajšave, oprostitve in
zmanjšanja pri obdavčenju zaradi osebnega stanja ali družinskih
obveznosti, kot jih priznava svojim rezidentom.

1. Pristojna organa držav pogodbenic si izmenjujeta take
informacije, kot je potrebno za izvajanje določb te konvencije ali
notranje zakonodaje držav pogodbenic v zvezi z davki, ki jih
ureja ta konvencija, če obdavčevanje na njihovi podlagi ni v
nasprotju s konvencijo. Izmenjava informacij ni omejena s 1.
členom. Vsaka informacija, ki jo prejme država pogodbenica, se
obravnava kot tajnost na enak način kot informacije, pridobljene
po notranji zakonodaji te države, in se razkrije samo osebam ali
organom (vključno s sodišči in upravnimi organi), ki se ukvarjajo
z odmero ali pobiranjem davkov, ki jih obravnava ta konvencija,
ter z odkrivanjem in preganjanjem v zvezi z davki ali z odločanjem
o pritožbah v zvezi z njimi. Te osebe ali organi uporabljajo
informacije samo v te namene. Informacije lahko razkrijejo na
sodnih obravnavah ali pri sodnih odločitvah.

3. Razen če se uporabljajo določbe prvega odstavka 9. člena,
sedmega odstavka 11. člena ali šestega odstavka 12. člena, se
obresti, licenčnine in avtorski honorarji ter druga izplačila, ki jih
podjetje države pogodbenice plača rezidentu druge države
pogodbenice, pri določanju obdavčljivega dobička takega podjetja
odbijajo pod istimi pogoji, kot če bi bili plačani rezidentu prve
omenjene države. Podobno se tudi kakršnikoli dolgovi podjetja
države pogodbenice rezidentu druge države pogodbenice pri
določanju obdavčljivega premoženja takega podjetja odbijajo pod
istimi pogoji, kot da bi bili pogodbeno dogovorjeni z rezidentom
prve omenjene države.

2. V nobenem primeru se določbe prvega odstavka ne razlagajo
tako, kot da državi pogodbenici nalagajo obveznost:
a) da izvaja upravne ukrepe, ki niso v skladu z zakonodajo in
upravno prakso te ali druge države pogodbenice;

4. Podjetja države pogodbenice, katerih premoženje je v celoti ali
delno neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom enega ali
več rezidentov druge države pogodbenice, ne smejo biti v prvi
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b) da priskrbi informacije, ki jih ni mogoče dobiti po zakonski ali
po običajni upravni poti te ali druge države pogodbenice;
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C) da priskrbi informacije, ki bi razkrile kakršno koli trgovinsko,
poslovno, industrijsko, komercialno ali poklicno skrivnost ali
trgovinski postopek ali informacije, katerih razkritje bi
nasprotovalo javnemu redu (ordre public).

30- člen
PRENEHANJE VELJAVNOSTI
Ta konvencija velja, dokler je država pogodbenica ne odpove.
Ena ali druga država pogodbenica lahko odpove konvencijo po
diplomatski poti s pisnim obvestilom o odpovedi najmanj šest
mesecev pred koncem vsakega koledarskega leta.

28. člen
ČLANI DIPLOMATSKIH MISI, IN KONZULARNIH
PREDSTAVNI TEV

V tem primeru konvencija v obeh državah pogodbenicah preneha
veljati:

Nič v tej konvenciji ne vpliva na davčne ugodnosti članov
diplomatskih misij ali konzularnih predstavništev po splošnih
pravilih mednarodnega prava ali določbah posebnih sporazumov.

a) za davke, zadržane pri viru, za obdavčenje dohodkov, prejetih
prvega januarja ali po prvem januarju koledarskega leta, ki
sledi letu, v katerem je bilo dano uradno obvestilo;

29. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI

b) za druge davke od dohodka in davke od premoženja, za
davke, ki se zaračunavajo za vsako davčno leto, ki se začne
prvega januarja ali po prvem januarju v koledarskem letu, ki
sledi letu, v katerem je bilo dano uradno obvestilo.

1. Vladi držav pogodbenic druga drugo uradno obvestita, kdaj so
bile izpolnjene notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti te
konvencije.

V dokaz navedenega sta podpisana, ki sta bila za to pravilno
pooblaščena, podpisala to konvencijo.

2. Konvencija začne veljati na dan zadnjega uradnega obvestila
iz prvega odstavka in njene določbe veljajo v obeh (državah)
pogodbenicah:

Sestavljeno v dveh izvodih v Ljubljani dne 23. maja 2000,
v slovenskem, litvanskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa
tri besedila enako verodostojna. V primeru različnih razlag prevlada
angleško besedilo.

a) za davke, zadržane pri viru, za obdavčenje dohodkov, prejetih
prvega januarja ali po prvem januarju koledarskega leta, ki
sledi letu, v katerem je konvencija začela veljati;
b) za druge davke od dohodka in davke od premoženja, za
davke, ki se zaračunavajo za vsako davčno leto, ki se začne
prvega januarja ali po prvem januarju v koledarskem letu, ki
sledi letu, v katerem je konvencija začela veljati.
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Za Vlado
Republike Slovenije
Milojka Kolar l.r.
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Za Vlado
Republike Litve
Oskaras Jusys l.r.

poročevalec, št. 86

v skladu z določbami 13. člena.

PROTOKOL

V dokaz navedenega sta podpisana, ki sta bila za to pravilno
pooblaščena, podpisala ta protokol.

Ob podpisu Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Litve o izogibanju dvojnega obdavčenja in preprečevanju
davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja (v
nadaljevanju "konvencije") sta se obe strani sporazumeli o teh
določbah, ki so sestavni del konvencije:

Sestavljeno v dveh izvodih v Ljubljani dne 23. maja 2000,
v slovenskem, litvanskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa
tri besedila enako verodostojna. V primeru različnih razlag prevlada
angleško besedilo.

1. v zvezi s tretjim odstavkom 4. člena
Kadar je oseba, ki ni posameznik, rezident obeh držav pogodbenic
in si pristojna organa držav pogodbenic prizadevata v skupnem
dogovoru določiti njen status, upoštevajo dejavnike, kot so kraj
dejanskega upravljanja, kraj, kjer je taka oseba registrirana ali
drugače ustanovljena, in vse druge pomembne dejavnike.
2. v zvezi s 6. in 13. členom

Za Vlado
Republike Slovenije
Milojka Kolar l.r.

Razume se, da je ves dohodek in dobiček iz odtujitve nepremičnin,
omenjenih v 6. členu, ki so v državi pogodbenici, mogoče obdavčiti

Za Vlado
Republike Litve
Oskaras Jusys l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje konvencije s protokolom skrbi Ministrstvo za finance.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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- postopek skupnega dogovora, ki omogoča odpravo
nesporazumov v zvezi z izvajanjem določb te konvencije.

Konvencijo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Litve o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju
davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja sta
podpisala Milojka Kolar, državna sekretarka na Ministrstvu RS
za finance, in Oskaras Jusys, namestnik ministra za zunanje
zadeve Republike Litve, v Ljubljani dne 23. maja 2000.

Konvencija začne veljati na dan zadnjega uradnega obvestila
Vlade ene države pogodbenice drugi državi pogodbenici, da so
bile izpolnjene notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti
konvencije. Konvencija preneha veljati z odpovedjo države
pogodbenice, in sicer lahko ena ali druga država pogodbenica
odpove konvencijo najmanj šest mesecev pred koncem vsakega
koledarskega leta.

Konvencija ureja:
- razdelitev pravic obdavčevanja med državama pogodbenicama;
- odpravo dvojnega obdavčevanja dohodkov in premoženja
fizičnih in pravnih oseb - rezidentov Republike Slovenije in
Republike Litve;

Zaradi sklenitve te konvencije ne nastanejo nobeni stroški oziroma
finančne obveznosti.

■ preprečevanje davčnih utaj v državah pogodbenicah;

Ta konvencija se uporablja v skladu z notranjo zakonodajo držav
pogodbenic in zanjo ne bo imela posledic

■ preprečevanje diskriminacije na davčnem področju;

Konvencijo ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

- izmenjavo davčnih informacij, potrebnih za izvajanje določb te
konvencije in domače zakonodaje, ki se nanaša na davke, ki so
pokriti s konvencijo;

Konvencija je v skladu s predpisi Evropske Unije.
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Izjava o skladnosti
predloga zakona ali drugega splošnega akta s predpisi Evropskih skupnosti

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

1> Naslov predloga gradiva:
Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in
Republiko Litvo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in
preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in
premoženja

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

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

/

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

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri Iezlk

Jih ni.

Predlog akta je sestavljen tudi v angleškem in litvanskem jeziku.

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

1> Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX.
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. univerza...)

Jih ni.

/

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
2) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev

Jih ni.
1) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):

Ime In priimek ter podpis
vodje pravne službe:

/

Podpis ministra
oziroma predstojnika organa

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
Stanko Štrajn l.r.
DRŽAVNI
PODSEKRETAR

/
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

mag. Anton Rop l.r.
MINISTER

/
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Popravek

PREDLOGA

ZAKONA

EVROPSKEGA

GIRANJA

RATIFIKACIJI

SPORAZONIA

OSER

ČLANICAMI

0

MED

SVETA

O

UREDITVI

DRŽAVAMI

EVROPE

(MESUGS)

- EPA 330 - lil
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

da se z njim nadomesti gradivo, ki ga je poslala z dopisom št.
264-03/2001-1 z dne 12.10.2001. V popravljenem gradivu je
dodana opomba pod črto in dopolnjena obrazložitev.

EVA:
2001 -1811 -0052
Številka: 264-03/2001-1
Ljubljana, 17.10.2001
Vlada Republike Slovenije v prilogi pošilja novo besedilo
predloga zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o ureditvi
gibanja oseb med državami članicami Sveta Evrope in prosi,

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

državami članicami Sveta Evrope, sestavljen v Parizu dne 13.
decembra 1957.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
PREDLOG
12.10.2001
EVA 2001-1811-0052

2. člen
Evropski sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in
slovenskem prevodu glasi':

ZAKON
O RATIFIKACIJI EVROPSKEGA SPORAZUMA O
UREDITVI GIBANJA OSEB MED DRŽAVAMI
ČLANICAMI SVETA EVROPE
1. člen
Ratificira se Evropski sporazum o ureditvi gibanja oseb med

1 Priloga, omenjena v 1. členu sporazuma je na vpogled v Sektorju za
mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.
26. oktober2001
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7. člen

EVROPSKI SPORAZUM O UREDITVI
GIBANJA OSEB MED DRŽAVAMI
ČLANICAMI SVETA EVROPE

Vsaka država pogodbenica si pridrži pravico, da zaradi javnega
reda, javne varnosti ali zdravja odloži začetek veljavnosti
sporazuma ali pa ga začasno za določen čas preneha izvajati z
vsemi ali nekaterimi državami pogodbenicami, razen določb 5.
člena. Z ukrepom mora nemudoma seznaniti generalnega
sekretarja Sveta Evrope, ki o tem obvesti druge pogodbenice. Isti
postopek velja tudi ob preklicu tega ukrepa.

Vlade podpisnice tega sporazuma, članice Sveta Evrope, so se v
želji, da bi osebam olajšale potovanje med svojimi državami,
sporazumele:

Država pogodbenica, ki uporabi eno od možnosti iz prejšnjega
odstavka, lahko od druge pogodbenice zahteva izvajanje tega
sporazuma le do tiste mere, do katere tudi sama izvaja sporazum
v odnosu do te pogodbenice.

1. člen
(1) Državljani držav pogodbenic lahko ne glede na državo svojega
prebivališča ob predložitvi katerega od dokumentov, navedenih v
prilogi sporazuma, ki je njegov sestavni del, vstopijo na ozemlje
drugih držav pogodbenic in ga zapustijo na vseh mejah.

8. člen
Ta sporazum je na voljo za podpis vsem članicam Sveta Evrope,
ki lahko postanejo pogodbenice:
(a) s podpisom brez pridržka ratifikacije,
(b) s podpisom s pridržkom ratifikacije s poznejšo ratifikacijo.

(2) Olajšave, navedene v prvem odstavku, veljajo le za bivanje,
ki ni daljše od treh mesecev.
(3) Veljavni potni listi in vizumi so potrebni za bivanje, daljše od
treh mesecev, ali kadar ima oseba namen na ozemlju države
pogodbenice opravljati pridobitno dejavnost.

Listine o ratifikaciji se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta
Evrope.

(4) V tem sporazumu izraz »ozemlje« države pogodbenice
pomeni, da je ta v izjavi, naslovljeni na generalnega sekretarja
Sveta Evrope, natančno določila izraz, s katerim generalni
sekretar seznani vse države pogodbenice.

9. člen
Sporazum začne veljati prvi dan naslednjega meseca po dnevu,
ko so tri članice Sveta Evrope v skladu z 8. členom podpisale
sporazum brez pridržka ratifikacije ali pa ga ratificirale.

2. člen

Za vsako državo članico, ki podpiše sporazum brez pridržka
ratifikacije ali ga ratificira, začne sporazum veljati prvi dan
naslednjega meseca po podpisu sporazuma ali deponiranju listine
o ratifikaciji.

Če ena ali več držav pogodbenic meni, da je to potrebno, se
prestop meje dovoli le na uradnih mejnih prehodih.
3. člen

10. člen

Določbe prejšnjih členov ne posegajo v pravne predpise, ki urejajo
bivanje tujcev na ozemlju katere koli države pogodbenice.

Ko sporazum začne veljati, lahko odbor ministrov Sveta Evrope
vsako državo nečlanico povabi, da pristopi k sporazumu. Tak
pristop začne veljati prvi dan naslednjega meseca po mesecu, v
katerem je bila deponirana pristopna listina pri generalnem
sekretarju Sveta Evrope.

4. člen
Ta sporazum ne posega v določbe notranje zakonodaje držav,
dvostranskih ali večstranskih pogodb, sporazumov ali dogovorov,
ne glede na to, ali ti že veljajo ali pa bodo šele začeli veljati, če
vsebujejo ugodnejše pogoje za prestop meje državljanov drugih
držav pogodbenic.

11. člen
Vsaka vlada, ki želi podpisati ta sporazum ali želi pristopiti k njemu
in še ni pripravila seznama dokumentov po prvem odstavku 1.
člena in navedenega v prilogi, ga mora poslati državam
pogodbenicam prek generalnega sekretarja Sveta Evrope. Ta
seznam priznajo vse države pogodbenice in se vključi v prilogo
tega sporazuma, če v dveh mesecih, ko jim ga pošlje generalni
sekretar, ne ugovarja nobena država pogodbenica.

5. člen
Vsaka država pogodbenica imetniku katerega koli dokumenta iz
seznama, ki je priloga tega sporazuma, dovoli vrnitev na svoje
ozemlje brez formalnosti, čeprav bi dvomila o državljanstvu te
osebe.

Isti postopek se uporabi, če želi vlada ene izmed držav pogodbenic
spremeniti seznam dokumentov, ki ga je pripravila in navedenega
v prilogi.

6. člen
Vsaka država pogodbenica si pridrži pravico, da nezaželenemu
državljanu druge države pogodbenice ne dovoli vstopa ali bivanja
na svojem ozemlju.
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12. člen

13. člen

Generalni sekretar Sveta Evrope uradno obvesti članice Sveta in
pristopne države o:
(a) začetku veljavnosti tega sporazuma in imenih držav članic,
ki so sporazum podpisale brez pridržka ratifikacije ali so ga
ratificirale;
(b) deponiranju vseh pristopnih listin po 10. členu;
(c) vsakem uradnem obvestilu, prejetem v skladu s 13. členom,
in o datumu začetka njegove veljavnosti.

Katera koli država pogodbenica lahko preneha izvajati sporazum
ob upoštevanju trimesečnega odpovednega roka, kar sporoči
generalnemu sekretarju Sveta Evrope.

3. člen

odnosu z Republiko Turčijo glede na to, da med njima vzajemno
velja vizni režim, razen za imetnike diplomatskih, službenih ali
specialnih potnih listov, skladno s sporazumom z dne 29.11.1999
med Republiko Slovenijo in Turčijo.

Da bi to potrdili, so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni,
podpisali ta sporazum.
Sestavljeno v Parizu 13. decembra 1957 v angleščini in francoščini,
pri čemer sta besedili enako verodostojni, v enem izvodu, ki se
shrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar Sveta Evrope
pošlje overjene kopije vladam podpisnicam.

Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve.
4. člen

Glede na to Republika Slovenija do nadaljnjega glede Turčije v
skladu s 7. členom evropskega sporazuma ne bo izvajala določb
prvega in drugega odstavka 1. člena evropskega sporazuma.

Republika Slovenija ob deponiranju listine o ratifikaciji Evropskega
sporazuma o ureditvi gibanja oseb med državami članicami Sveta
Evrope poda naslednjo izjavo:

5. člen

Skladno s prvim in drugim odstavkom 7. člena Evropskega
sporazuma o ureditvi gibanja oseb med državami članicami Sveta
Evrope Republika Slovenija ob deponiranju listine o ratifikaciji
izjavlja, da Republika Slovenija odlaga uveljavitev sporazuma v
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Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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dokumentov, posredovan Generalnemu sekretarju Sveta Evrope
ob podpisu sporazuma 25. aprila 2001, uvrstila veljavni potni list,
službeni potni list, diplomatski potni list, osebno izkaznico,
skupinski potni list in potni list za vrnitev.

Evropski sporazum o ureditvi gibanja oseb med državami
članicami Sveta Evrope je bil sestavljen 13. decembra 1957 in je
začel veljati 1. januarja 1958. Do sedaj ga je ratificiralo 14 držav
(Avstrija, Belgija, Francija, ZR Nemčija, Grčija, Italija, Luksemburg,
Liechtenstein, Malta, Nizozemska, Portugalska, Španija, Švica in
Turčija). Republika Slovenija je evropski sporazum podpisala dne
25. aprila 2001

Olajšave glede prehoda državne meje veljajo le za bivanje, ki ni
daljše od treh mesecev. Ostale obveznosti, ki veljajo za bivanje
daljše od treh mesecev, ostajajo s tem sporazumom
nedotaknjene.

Z ratifikacijo navedenega sporazuma se za Republiko Slovenijo
rešuje problem prehajanja državnih meja z osebno izkaznico
državljanov držav pogodbenic. Sporazum urejuje tudi primere
prehajanja državne meje z razveljavljenimi potnimi listinami.

Sporazum ne vpliva na predpise držav pogodbenic o bivanju
tujcev na njihovem ozemlju, niti ne vpliva na vizne režime držav
pogodbenic. 3. člen sporazuma namreč pravi, da ne glede na
določbe tega sporazuma ostanejo v veljavi vsi predpisi o bivanju
tujcev na ozemlju posameznih držav. Prav tako sporazum ne
vpliva na ureditve, ki vsebujejo ugodnejše določbe za prestop
državljanov posameznih držav pogodbenic (npr. Slovenije z Italijo
in Avstrijo).

Vprašanje prehajanja državne meje z osebnimi izkaznicami je
glede na dikcijo Zakona o tujcih, ki zahteva izpolnitev pogoja
vzajemnosti, možno rešiti s sklenitvijo bilateralnih ali multilateralnih
sporazumov. Tako je Republika Slovenija sklenila bilateralni
sporazum z Avstrijo in Italijo. Vendar pa glede na to, da schengenski
sporazum omogoča prehajanje meje z osebnimi izkaznicami le
med članicami schengenskega sporazuma, predstavlja rešitev
nastalega problema sklenitev multilateralnega Evropskega
sporazuma o ureditvi gibanja oseb med državami članicami Sveta
Evrope.

Republika Slovenija na podlagi 7. člena evropskega sporazuma v
odnosih s Turčijo po zgledu drugih držav, ki prav tako imajo vizni
režim s Turčijo, do nadaljnjega ne bo izvajala določb prvega in
drugega odstavka 1. člena sporazuma, razen za imetnike
diplomatskih, službenih ali specialnih potnih listov, skladno z
dvostranskim sporazumom z dne 29. novembra 1999 (izjava je
vsebovana v 4. členu predloga zakona).

Nadalje navedeni sporazum omogoča državljanom držav
pogodbenic, da ne glede na državo svojega prebivališča, z enim
izmed dokumentov iz priloge k sporazumu, vstopijo na ozemlje
drugih držav pogodbenic in izstopijo z njihovega ozemlja preko
vseh meja. Seznam se spreminja ter na podlagi obvestil pogodbenic
Generalni sekretar Sveta Evrope o spremembah sproti obvešča
pogodbenice.

Izvajanje Evropskega sporazuma o ureditvi gibanja oseb med
državami članicami Sveta Evrope ne zahteva sprejetja novih
predpisov.
Izvajanje Evropskega sporazuma o ureditvi gibanja oseb med
državami članicami Sveta Evrope ne zahteva nobenih dodatnih
sredstev iz proračuna Republike Slovenije.

Na podlagi 11. člena vsaka država, ki podpiše ali pristopi k
sporazumu, sporoči Generalnemu sekretarju Sveta Evrope
seznam potnih dokumentov, s katerimi lahko njeni državljani
vstopijo v druge države pogodbenice, razen če kakšnemu od teh
dokumentov posamezna pogodbenica ne nasprotuje. Seznam
začne veljati po preteku dveh mesecev, če nobena država
pogodbenica temu ne nasprotuje. Slovenija je na seznam
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Evropski sporazum o ureditvi gibanja oseb med državami
članicami Sveta Evrope ratificira v skladu s tretjim odstavkom 75.
člena Zakona o zunanjih zadevah Državni zbor Republike
Slovenije.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:

Evropski sporazum o ureditvi gibanja oseb med državami
članicami Sveta Evrope
(predlog za sprejem zakona o ratifikaciji tega sporazuma)

41 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto)
5) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

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

prevedeni

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",
ki se nanašajo na predloženo gradivo:
6) Ali je predlog akta preveden In v kateri lezik?
b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče obveznosti
Izpolnjene:

71 Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES, drŽave Člgnlce ES, SIGMA, OECD, Vniverza...):

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

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

a) Direktive oziroma drugI sekundarni vidi prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
uskla|eno, delno usklajeno, neusklajeno):
Schengen Acquis - Sporazum z dne 11.6.1990 o izvajanju
Schengenskega sporazuma z dne 14.6.1985 o postopni odpravi
kontrole na skupnih mejah

Mag. Peter Jeglič
Državni podsekretar
Vodja Službe za evropske
zadeve in mednarodno
sodelovanje

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

26. oktober2001
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Dr.Rado Bohinc
MINISTER ZA
NOTRANJE ZADEVE
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naročilnica
Ime in priimek: .
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:
naročam

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
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 Urtanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk
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