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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 :
TRR
:

5022924
21881677
01100-8450000512

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

Predlog zakona o

RAVNANJU

Z

GENSKO

SPREMENJENIMI

ORGANIZMI

(ZRGSO)

- tretja obravnava - EPA 1331 - 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:
2000-2511-0055
Številka: 695-01/99-4
Ljubljana, 26.06.2002
Vlada Republike Slovenije je na 149. dopisni seji dne 26.6.2002
določila besedilo:

- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor,
- mag. Radovan Tavzes, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,
- Ana Prančič, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za okolje in prostor,
- dr. Biserka Strel, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za okolje in prostor.

- PREDLOGA ZAKONA O RAVNANJU Z GENSKO
SPREMENJENIMI ORGANIZMI,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 17. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 18.6.2002 in 195.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o ravnanju z gensko
spremenjenimi organizmi - tretja obravnava.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

2. člen
(izključitev veljavnosti)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delo z GSO v zaprtem
sistemu, ne veljajo za naslednje postopke spreminjanja genskega
materiala:
1. mutagenezo,
2. celično ali protoplastno fuzijo celic prokariontskih vrst, če je
mogoče pri tem nastale organizme pridobivati tudi z običajnimi
tehnikami gojenja,
3. celično ali protoplastno fuzijo celic evkariontskih vrst vključno
s pridobivanjem hibridomov in rastlinskimi celičnimi fuzijami in
4. samo-kloniranje, ki vključuje odvzem sekvenc nukleinskih
kislin (NK) iz celice organizma, čemur lahko sledi ponovna
vključitev celotne ali dela odvzete NK, ki je lahko predhodno
encimsko ali mehansko obdelana, ali njenega sintetičnega

1. člen
(namen zakona)
(1) Ta zakon ureja ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi
(v nadaljnjem besedilu: GSO) in določa ukrepe za preprečevanje
in zmanjševanje možnih škodljivih vplivov na okolje, zlasti glede
ohranjanja biotske raznovrstnosti, in na zdravje ljudi, do katerih bi
lahko prišlo pri delu z GSO v zaprtih sistemih, namernem
sproščanju GSO v okolje ali dajanju GSO ali izdelkov, ki vsebujejo
GSO ali so sestavljeni iz njih ali njihovih kombinacij, na trg.
(2) Ta zakon ureja tudi uvoz in izvoz GSO in izdelkov iz prejšnjega
Odstavka.
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naslednjo stopnjo. V tem okviru je treba v večini primerov pred
dajanjem izdelka na trg možne škodljive vplive preveriti z
namernim sproščanjem GSO v omejeno nadzorovano območje
(načelo postopnosti).

ekvivalenta v celico iste ali filogenetsko sorodne vrste. Takšni
mikroorganizmi lahko izmenjujejo genski material z naravnimi
fiziološkimi procesi, vendar le, če nastali mikroorganizmi ne
povzročajo bolezni pri človeku, živalih ali rastlinah. Samokloniranje lahko vključuje tudi uporabo rekombinantnih
vektorjev s preverjeno varno uporabo v določenih
mikroorganizmih, če ne vključujejo uporabe molekul
rekombinantnih nukleinskih kislin ali drugih GSO razen tistih,
ki nastanejo pri uporabi teh postopkov.

(6) Na vsaki stopnji dajanja izdelkov na trg mora biti zagotovljena
njihova sledljivost (načelo sledljivosti).
(7) Pravna ali fizična oseba, ki izvaja delo z GSO v zaprtem
sistemu, namerno sprošča GSO v okolje ali daje izdelke na trg, je
v primeru škode, ki je posledica njenega ravnanja z GSO,
kazensko in odškodninsko odgovorna skladno z zakonom (načelo
odgovornosti).

(2) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na namerno sproščanje
GSO v okolje in dajanje GSO ali izdelkov, ki vsebujejo ali so
sestavljeni iz GSO ali njihovih kombinacij, na trg (v nadaljnjem
besedilu: dajanje izdelkov na trg), ne veljajo za naslednja postopka
spreminjanja genskega materiala:
1. mutagenezo in
2. celično ali protoplastno fuzijo rastlinskih celic, če je mogoče
pri tem nastale organizme pridobivati tudi z običajnimi tehnikami
gojenja, če ne vključujeta uporabe molekul rekombinantnih
nukleinskih kislin ali drugih GSO razen tistih, ki nastanejo pri
uporabi teh postopkov.

(8) Pravna ali fizična oseba, ki izvaja delo z GSO v zaprtem
sistemu, namerno sprošča GSO v okolje ali daje izdelke na trg,
krije stroške ukrepov, potrebnih za zagotavljanje varnega ravnanja
z GSO, in stroške ukrepov, potrebnih za zmanjšanje ali odpravo
posledic škodljivih vplivov njenega ravnanja z GSO, skladno s
tem zakonom (načelo povzročitelj plača).
(9) Država mora zagotoviti ukrepe za zmanjšanje ali odpravo
posledic škodljivih vplivov, ki so nastale zaradi dela z GSO v
zaprtem sistemu, namernega sproščanja GSO v okolje ali dajanja
izdelka na trg, če pravna ali fizična oseba, ki je škodljive vplive pri
ravnanju z GSO povzročila, ni določljiva ali če posledic ni mogoče
drugače zmanjšati ali odpraviti, skladno s tem zakonom. Če se v
primeru iz prejšnjega stavka pravno ali fizično osebo ugotovi
kasneje, ima država pravico in dolžnost izterjati od nje vračilo
stroškov zmanjšanja ali odprave posledic, (načelo obveznega
subsidiarnega ukrepanja).

(3) Določbe tega zakona ne veljajo za prevoz GSO po železnici,
cesti, vodnih poteh ali zraku, razen določb, ki se nanašajo na
oceno tveganja in na načrt ukrepov ter ukrepanje v primeru
nesreče pri delu z GSO v zaprtem sistemu.
(4) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na dajanje izdelkov na
trg ter na uvoz in izvoz GSO in izdelkov, ne veljajo za:
1. zdravila za uporabo v humani in veterinarski medicini, ki
vsebujejo GSO ali so sestavljena iz njih ali njihovih kombinacij,
in
2. živila za uporabo za prehrano ljudi, ki vsebujejo GSO ali so
sestavljena iz njih ali njihovih kombinacij, katerih dajanje na
trg ter uvoz in izvoz urejajo posebni predpisi.

(10) Javnost ima pravico, da je obveščena o ravnanju z GSO in
vključena v postopke dovoljevanja skladno s tem zakonom
(načelo javnosti).
4. člen
(pojmi)

3. člen
(načela zakona)

V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:

(1) Država mora v okviru svojih pristojnosti, zlasti pri sprejemanju
predpisov, politike javnih financ, vzpodbud in olajšav, pri določanju
pogojev in vsebin javnega izobraževanja in informiranja ter pri
vzpodbujanju raziskovalnega dela in razvoja zagotavljati celovito
obravnavo ravnanja z GSO in ukrepov za preprečevanje možnih
škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi (načelo celovitosti).

1. Organizem je eno ali večcelično bitje ali subcelična biološka
enota s sposobnostjo razmnoževanja ali prenosa genskega
materiala.
2. Mikroorganizem je mikrobiološka celična ali necelična enota s
sposobnostjo razmnoževanja ali prenosa genskega materiala,
vključno z virusi, viroidi in umetno gojenimi živalskimi ali rastlinskimi
celicami.

(2) Delo z GSO v zaprtem sistemu, namerno sproščanje GSO v
okolje in dajanje izdelkov na trg so dovoljeni le, če ob upoštevanju
stanja znanosti in tehnike ter zagotavljanju varnostnih ukrepov ni
pričakovati možnih neposrednih ali posrednih, takojšnjih ali
poznejših ali dolgoročno kumulativnih škodljivih vplivov na okolje
in zdravje ljudi (načelo previdnosti).

3. Gensko spremenjeni organizem (GSO) je organizem, z izjemo
človeka, ali mikroorganizem, katerega genski material je
spremenjen s postopki, ki spreminjajo genski material drugače
kot to poteka v naravnih razmerah s križanjem ali naravno
rekombinacijo.

(3) Pri odločitvah, povezanih z ravnanjem z GSO, in pri ravnanju
samem je treba upoštevati poleg dobrobiti za človeka tudi dobrobit
vseh drugih živih organizmov in življenjskih združb ter integriteto
in ranljivost človeka, vseh drugih živih organizmov in okolja kot
celote (načelo bioetike).

4. Postopki, ki spreminjajo genski material drugače, kot to poteka
v naravnih razmerah, so:
tehnike rekombinacije ngkleinske kisline, ki vključujejo
oblikovanje novih kombinacij genskega materiala z vnašanjem
molekul nukleinske kisline, proizvedene na kakršen koli način
zunaj organizma, v kateri koli virus, bakterijski plazmid ali
drug vektorski sistem in njihovo vgradnjo v gostiteljski
organizem, v katererfi se v naravi ne pojavljajo, vendar pa se
lahko v njem naprej razmnožujejo,
tehnike, ki vključujejo neposreden vnos dednega materiala,
pripravljenega zunaj organizma, v ta organizem, vključno z
mikroinjiciranjem, makroinjiciranjem in mikrokapsulacijo in

(4) Dovoljevanje dela z GSO v zaprtem sistemu, njihovega
namernega sproščanja v okolje in dajanja izdelkov na trg poteka
tako, da se glede možnih škodljivih vplivov na okolje ali zdravje
ljudi presoja vsak primer posebej (načelo presoje posameznega
primera).
(5) Vnos GSO v okolje lahko poteka le tako, da se GSO iz
zaprtega sistema namerno sprošča v okolje ali daje na trg
postopoma in le pod pogojem, da visoka raven varnosti glede
možnih škodljivih vplivov na predhodni stopnji omogoča prehod v
poročevalec, št. 63
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tehnike celične fuzije, vključno s fužijo protoplastov, ali
hibridizacije pri katerih se s fuzijo dveh ali več celic na načine,
ki se ne pojavljajo v naravi, oblikujejo žive celice z novimi
kombinacijami dednega genskega materiala.

15. Nesreča je vsak izreden dogodek ali vrsta dogodkov, kadar
pri delu z GSO v zaprtem sistemu pride do nepredvidenega
sproščanja GSO v okolje, ki lahko pomeni takojšnjo ali kasnejšo
nevarnost za okolje ali zdravje ljudi.

Za postopke, ki spreminjajo genski material drugače kot v naravnih
razmerah, se ne štejejo:
umetna oploditev,
naravni postopki kot so konjugacija, transdukcija in
transformacija ter
indukcija poliploidije,
če ne vključujejo molekul rekombinantnih nukleinskih kislin ali
drugih GSO razen tistih, ki nastanejo pri uporabi enega ali več teh
postopkov.

16. Monitoring je spremljanje in nadzorovanje GSO in sprejemnega
okolja, procesov in postopkov pri namernem sproščanju GSO v
okolje ali dajanju izdelkov na trg in možnih škodljivih vplivov skladno
s predpisi.
17. Prijava je vloga, ki vsebuje predpisane podatke, ki jo prijavitelj
vloži za pridobitev predpisanega potrdila ali dovoljenja.
18. Prijavitelj je fizična ali pravna oseba, ki namerava izvajati ali
izvaja delo z GSO v zaprtem sistemu, namerava namerno
sproščati ali namerno sprošča GSO v okolje ali namerava dati ali
daje izdelek na trg.

5. Tveganje je verjetnost, da bo ravnanje z GSO posredno ali
neposredno, takoj ali kasneje ali dolgoročno kumulativno škodljivo
vplivalo na okolje ali zdravje ljudi, zlasti glede ohranjanja biotske
raznovrstnosti, ohranjanja avtohtonih rastlinskih sort in živalskih
pasem, rodovitnosti plodne zemlje, prehranjevalne verige ali
zdravja človeka in živali.

19. Stanje znanosti in tehnike so splošno sprejeta dognanja na
področju znanosti in tehnike.
5. člen
(Komisija za ravnanje z GSO).

6. Ocena tveganja je ugotavljanje in ovrednotenje tveganja, ki bi
lahko nastalo zaradi dela z GSO v zaprtem sistemu, namernega
sproščanja GSO v okolje ali dajanja izdelka na trg, za vsak primer
posebej.

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) za
spremljanje stanja in razvoja na področju ravnanja z GSO ustanovi
Komisijo za ravnanje z GSO (v nadaljnjem besedilu: komisija).

7. Ravnanje z GSO je delo z GSO v zaprtem sistemu, namerno
sproščanje GSO v okolje in dajanje izdelka na trg.
8. Zaprti sistem je laboratorij ali proizvodni oddelek ali drug zaprt
prostor, kjer se dela z GSO.

6. člen
(sestava komisije)

9. Delo z GSO v zaprtem sistemu je delo v zaprtem sistemu, pri
katerem se gensko spreminja organizem ali goji, razmnožuje,
shranjuje, prevaža, uničuje, odstranjuje ali na drug način uporablja
GSO in pri katerem se izvajajo zadrževalni ukrepi.

(1) Komisijo sestavlja sedemnajst članov, ki jih imenuje vlada za
obdobje štirih let.
(2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Komisijo sestavljajo:
predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
dva predstavnika družboslovnih znanosti,
dva predstavnika humanističnih znanosti,
dva predstavnika naravoslovnih znanosti,
predstavnik medicinske znanosti,
predstavnik veterinarske znanosti,
po en predstavnik vsakega Znanstvenega odbora iz 8. člena
tega zakona,
8. dva predstavnika nevladnih organizacij s področja varstva
okolja in po en predstavnik nevladnih organizacij s področja
varstva potrošnikov in varovanja zdravja,
9. predstavnik Gospodarske zbornice Slovenije in
10. predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

10. Zadrževalni ukrep je fizična zapora ali kombinacija fizične
zapore s kemično ali biološko omejitvijo ali drugačen poseben
ukrep ali kombinacija ukrepov, vključno z izvajanjem dobre
laboratorijske in proizvodne prakse, ki se uporabljajo pri delu z
GSO v zaprtem sistemu za omejitev stika GSO z okoljem in
prebivalstvom in izključujejo ali zmanjšajo sposobnost
razmnoževanja GSO ali prenosa spremenjenega genskega
Materiala izven zaprtega sistema.
11. Namerno sproščanje GSO v okolje je vsak nameren vnos
GSO ali kombinacije GSO v okolje, razen dajanja Izdelkov na trg,
Pri katerem se ne izvajajo zadrževalni ukrepi za omejitev stika
GSO z okoljem in prebivalstvom ter za zagotovitev visoke stopnje
varnosti.

(3) Predstavnike družboslovnih, humanističnih in naravoslovnih
ter medicinske in veterinarske znanosti iz prejšnjega odstavka
predlagata univerzi, predstavnike Znanstvenih odborov iz 8. člena
tega zakona odbora, predstavnike nevladnih organizacij pa
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, na podlagi javnega poziva
po postopku, ki ga predpiše minister, pristojen za varstvo okolja
(v nadaljnjem besedilu: minister).

12. Dajanje na trg je dajanje izdelkov tretjim osebam proti plačilu
aH brez njega.
Za dajanje na trg se ne šteje dajanje GSO tretjim osebam za delo
z
GSO v zaprtih sistemih ali za namerno sproščanje GSO v
okolje skladno s tem zakonom.

(4) Komisija med svojimi člani izvoli predsednika komisije in
njegovega namestnika ter sprejme poslovnik o načinu svojega
dela, ki začne veljati, ko da k njemu soglasje vlada.

13. Uvoz je vsak vnos izdelka na carinsko območje Republike
Slovenije ne glede na to, kakšna raba ali uporaba izdelka je bila v
skladu s predpisi dovoljena, razen tranzita.

(5) Komisija je pri svojem delu neodvisna in samostojna, njeno
delo pa je javno.

1

4. Izdelek je GSO ali kombinacija GSO ali pripravek, ki je
sestavljen ali vsebuje GSO ali kombinacijo GSO, in je dan na trg.
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(6) Kritje materialnih stroškov in strokovno-administrativna dela
za komisijo zagotavlja ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

10. člen
(naloge odborov)
(1) Naloge odborov iz 8. člena tega zakona so:
1. dajanje strokovnih mnenj o ravnanju z GSO v upravnih
postopkih po tem zakonu,
2. dajanje mnenj in predlogov pri pripravi predpisov o ravnanju z
GSO,
3. dajanje mnenj in predlogov v drugih zadevah v zvezi z
ravnanjem z GSO, za katere ju zaprosijo pristojna
ministrstva, in
4. sodelovanje s sorodnimi institucijami v tujini.

7. člen
(naloge komisije)
Naloge komisije so:
1. spremljanje stanja in razvoja na področju uporabe genske
tehnologije in ravnanja z GSO,
2. sprejemanje stališč in dajanje mnenj ter pobud v zvezi z
uporabo genske tehnologije in ravnanjem z GSO ter glede
družbenih, etičnih, tehničnih in tehnoloških, znanstvenih in
drugih vidikov ravnanja z GSO,
3. svetovanje vladi o zadevah v zvezi z uporabo genske
tehnologije in ravnanjem z GSO,
4. obveščanje in informiranje javnosti o stanju in razvoju na
področju uporabe genske tehnologije in ravnanja z GSO, o
svojih stališčih in mnenjih ter o svojem delu in
5. izmenjava podatkov in izkušenj s sorodnimi institucijami v
tujini ter sodelovanje z njimi.

(2) Odbora iz 8. člena tega zakona o svojem delu v preteklem letu
izdelata letni poročili, ki ju posredujeta vladi, ta pa objavi na način,
da sta dostopni javnosti.
(3) Kritje materialnih stroškov in strokovno-administrativna dela
za oba odbora zagotavlja ministrstvo.
11. člen
(izključenost interesov in varovanje podatkov)
(1) Člani odborov iz 8. člena tega zakona in njihovi namestniki ne
smejo biti sorodstveno, poslovno ali finančno povezani s
prijaviteljem, o katerega prijavi odbor sprejema strokovno mnenje
skladno s tem zakonom.

8. člen
(Znanstvena odbora)
Vlada za strokovno pomoč ministrstvom, pristojnim za odločanje
o ravnanju z GSO, ustanovi Znanstveni odbor za delo z GSO v
zaprtem sistemu (v nadaljnjem besedilu: odbor za zaprte sisteme)
in Znanstveni odbor za namerno sproščanje GSO v okolje in
dajanje izdelkov na trg (v nadaljnjem besedilu: odbor za sproščanje
GSO).

(2) Člani in njihovi namestniki iz prejšnjega odstavka so dolžni
med mandatom v odboru in po njegovem izteku varovati podatke,
ki so določeni kot. zaupni skladno s tem zakonom.
(3) Zaupne podatke iz prejšnjega odstavka so dolžni varovati
tudi zunanji izvedenci in strokovnjaki, ki so povabljeni k sodelovanju
v odborih ali sodelujejo v postopkih izdaje dovoljenj po tem zakonu.

9. člen
(sestava odborov)

12. člen
(javnost podatkov)

(1) Odbor za zaprte sisteme sestavlja sedem članov, ki so
strokovnjaki s področij mikrobiologije, genetike, medicine,
biokemije in molekularne biologije, farmacije, biotehnologije in
varstva pri delu.
(2) Odbor za sproščanje GSO sestavlja sedem članov, ki so
strokovnjaki s področij genetike, biologije, kmetijstva, veterine,
biokemije in molekularne biologije, mikrobiologije in medicine.

(1) Podatki o delu z GSO v zaprtem sistemu, namernem
sproščanju GSO v okolje in dajanju izdelkov na trg ter podatki o
postopkih in dejavnostih ministrstev, pristojnih za ravnanje z GSO
po tem zakonu, so javni skladno s predpisi na področju varstva
okolja.

(3) Člane odborov iz prejšnjih odstavkov ob upoštevanju
ekspertnega sistema ocenjevanja v znanosti predlaga ministrstvo,
pristojno za znanost, imenuje pa vlada za obdobje štirih let.

(2) Pristojna ministrstva ne glede na določbe prejšnjega odstavka
tretjim osebam ne smejo razkriti podatkov, ki se varujejo kot
zaupni skladno s tem zakonom.

(4) Na predlog ministrstva iz prejšnjega odstavka vlada imenuje
za vsakega člana odbora tudi njegovega namestnika, ki mora biti
strokovnjak iz istega področja iz prvega ali drugega odstavka
tega člena kot član, ki ga nadomešča.

13. člen
(subsidiarna obveznost države)

(5) Odbor iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko glede
na naravo prijave, o kateri daje strokovno mnenje, k razpravi
povabi še druge strokovnjake s področij, ki so za obravnavo
prijave in pripravo strokovnega mnenja pomembna.

(1) V primeru, ko je skladno s tem zakonom za zagotovitev ukrepov
za zmanjšanje ali odpravo posledic škodljivih vplivov, ki so nastale
zaradi dela z GSO v zaprtem sistemu, namernega sproščanja
GSO v okolje ali dajanja izdelka na trg, odgovorna država, zagotovi
pripravo in izvedbo teh ukrepov ministrstvo.

(6) Vlada predpiše način delovanja obeh odborov, način in obliko
dajanja strokovnih mnenj v postopkih po tem zakonu, način in
obliko poročanja odborov ter postopke za zagotavljanje
izključenosti interesov in varovanja podatkov, ki so zaupni skladno
s tem zakonom, pri delu odborov.

(2) O posledicah in ukrepih iz prejšnjega odstavka mora
ministrstvo obvestiti javnost, preko ministrstva, pristojnega za
zunanje zadeve, pa ob izpolnjenem pogoju vzajemnosti tudi
pristojne organe sosednjih držav, če bi škodljivi vplivi lahko imeli
posledice za okolje ali zdravje ljudi v teh državah.
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(3) Na podlagi ocene tveganja prijavitelj delo z GSO v zaprtem
sistemu uvrsti v enega od varnostnih razredov skladno z
določbami 14. člena tega zakona.

II. DELO Z GSO V ZAPRTEM SISTEMU
14. člen
(varnostni razredi)

(4) Če prijavitelj dvomi o tem, v kateri varnostni razred naj uvrsti
delo z GSO v zaprtem sistemu, ga mora uvrstiti v varnostni
razred s strožjimi zadrževalnimi ukrepi, v varnostni razred z
manj strogimi pa le ob soglasju ministrstva.

(1) Delo z GSO v zaprtem sistemu mora biti uvrščeno v enega
od štirih varnostnih razredov, in sicer v:
prvi varnostni razred, če gre za delo, pri katerem je tveganje
zanemarljivo,
drugi varnostni razred, če gre za delo, pri katerem je tveganje
majhno,
tretji varnostni razred, če gre za delo, pri katerem je tveganje
zmerno, ali
četrti varnostni razred, če gre za delo, pri katerem je tveganje
veliko.

(5) Prijavitelj mora oceno tveganja hraniti do zaključka dela z
GSO.
(6) Oceno tveganja mora prijavitelj med izvajanjem dela najmanj
enkrat letno ponovno pregledati in po potrebi dopolniti, zlasti z
vidika primernosti zadrževalnih in drugih ukrepov glede na
varnostni razred in novih znanstvenih spoznanj, o dopolnitvah
ocene pa obvestiti ministrstvo, če gre za delo z GSO iz drugega,
tretjega ali četrtega varnostnega razreda.

(2) Pri delu z GSO v zaprtem sistemu je treba glede na njegovo
uvrstitev v varnostni razred zagotoviti predpisane zadrževalne
in druge varnostne ukrepe ter ravnati v skladu s predpisanimi
zahtevami.

(7) Minister predpiše elemente in obseg ocene tveganja za dela z
GSO v zaprtem sistemu ter metodologijo za njeno izdelavo.

(3) Vlada predpiše merila za uvrstitev dela z GSO v zaprtem
sistemu v varnostne razrede, zadrževalne in druge varnostne
ukrepe, pravila ravnanja in druge pogoje za posamezni varnostni
razred.

17. člen
(načrt ukrepov za primer nesreče)
(1) Prijavitelj mora pred začetkom dela z GSO v zaprtem sistemu
zagotoviti izdelavo načrta ukrepov za primer nesreče.

15. člen
(prijava zaprtega sistema)

(2) Načrt ukrepov mora vsebovati zlasti:
oceno ogroženosti okolja in zdravja ljudi in možnih posledic v
primeru nesreče,
navedbo ukrepov za odpravo ogroženosti in takojšnjih ter
kasnejših posledic nesreče,
navedbo subjektov, ki jih je treba vključiti v izvajanje
predvidenih ukrepov, in
način in obseg obveščanja in opozarjanja pristojnih organov,
služb in prebivalstva v primeru nesreče.

(1) Delo z GSO v zaprtem sistemu se lahko opravlja le v zaprtem
sistemu, v katerem so izpolnjeni predpisani pogoji za varnostni
razred, v katerega je nameravano delo uvrščeno.
(2) Prijavitelj mora zaprti sistem pred prvo uporabo za delo z
GSO v zaprtem sistemu prijaviti ministrstvu.
(3) Prijava zaprtega sistema mora vsebovati zlasti podatke o
prijavitelju, zaprtem sistemu in varnostnem razredu nameravanih
del z GSO v zaprtem sistemu.

(3) Prijavitelj je dolžan pred začetkom dela z GSO v zaprtem
sistemu z načrtom ukrepov seznaniti ministrstvo, za zaščito in
reševanje pristojno ministrstvo in pristojno službo lokalne
skupnosti, na katere območju se delo z GSO v zaprtem sistemu
izvaja, ki mora načrt ukrepov uporabiti pri izdelavi ocene
ogroženosti ter načrta zaščite in reševanja skladno z zakonom o
naravnih nesrečah.

(4) Ministrstvo preveri skladnost prijave s predpisanimi zahtevami
in po pridobitvi predhodnega strokovnega mnenja (v nadaljnjem
besedilu: mnenje) odbora za zaprte sisteme vpiše zaprti sistem v
register GSO, o vpisu pa prijavitelju v 60 dneh od pridobitve
Prijave izda potrdilo.

(4) Prijavitelj mora najmanj enkrat na dve leti preverjati ustreznost
načrta ukrepov in ga po potrebi dopolnjevati, o dopolnitvah načrta
pa obvestiti organa in službo iz prejšnjega odstavka.

(5) Odbor iz prejšnjega odstavka mora pisno mnenje ministrstvu
posredovati v 30 dneh od dne, ko mu je ta posredoval kopijo
Prijave, sicer se šteje, da je mnenje negativno.

(5) Minister predpiše podrobnejšo vsebino in obseg načrta ukrepov
glede na varnostne razrede dela, metodologijo za njegovo
pripravo, preverjanje in dopolnjevanje ter način in obseg
obveščanja in opozarjanja pristojnih organov, služb in prebivalstva
v primeru nesreče.

(6) Minister predpiše podrobnejšo vsebino prijave iz tretjega
odstavka tega člena.
16. člen
(ocena tveganja)

18. člen
(zaupnost podatkov o delu z GSO v zaprtem sistemu)

0) Prijavitelj mora pred začetkom dela z GSO v zaprtem sistemu
zagotoviti izdelavo ocene tveganja nameravanega dela.

(1) Prijavitelj lahko v prijavi iz 15., 21. ali 22. člena tega zakona
določi podatke, ki so poslovna skrivnost ali podatki, ki se nanašajo
na pravico intelektualne lastnine, ki naj se v postopku varujejo kot
zaupni, določitev pa mora preverljivo utemeljiti.

(2) V oceni tveganja je treba na podlagi analize značilnosti GSO in
nameravanega dela z njim ter okolja, ki bi bilo lahko izpostavljeno
'veganju, ugotoviti in ovrednotiti zlasti možne škodljive vplive,
raven tveganja ter potrebne zadrževalne in druge varnostne
ukrepe. Posebej je treba določiti ukrepe za ravnanje z odpadki in
odvajanje odpadnih voda iz zaprtega sistema.
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(2) Prijavitelj v prijavi kot podatke iz prvega odstavka tega člena
ne sme določiti:
1. imena in priimka, firme, naslova in sedeža prijavitelja,
2. kraja dela z GSO v zaprtem sistemu,
3. splošnih značilnosti GSO,
4. varnostnega razreda dela z GSO v zaprtem sistemu,
5. zadrževalnih ukrepov in
6. podatkov o možnih škodljivih in drugih vplivih na okolje ali
zdravje ljudi.
(3) Ministrstvo v 7 dneh po prejemu popolne prijave prijavitelju
izda sklep, s katerim odloči, kateri podatki iz prijave bodo v
postopku varovani kot zaupni,

21. člen
(delo z GSO v drugem varnostnem razredu)
(1) Prijavitelj mora delo z GSO, ki je uvrščeno v drugi varnostni
razred in bo potekalo v zaprtem sistemu, za katerega je bilo
izdano potrdilo skladno z določbami 15. člena tega zakona, prijaviti
ministrstvu.
(2) Prijava dela iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti
podatke o zaprtem sistemu, vrsti in značilnostih GSO, trajanju in
namenu dela z njimi, predvidenih zadrževalnih in drugih varstvenih
ukrepih, vključno z ukrepi ravnanja z odpadki in odvajanja odpadnih
voda, ter ukrepi za primer nesreče. Del prijave mora biti povzetek
ocene tveganja za nameravano delo z GSO.

(4) Če ministrstvo v predpisanem roku ne izda sklepa iz prejšnjega
odstavka, se šteje, da se z določitvijo podatkov iz prvega odstavka
tega člena strinja.

(3) Prijavitelj lahko začne z delom 45 dni po vložitvi prijave, prej
pa na svojo zahtevo le z dovoljenjem ministrstva.

(5) Če je zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena dovoljena
pritožba, je drugostopenjski organ o njej dolžan odločiti v 15 dneh
po prejemu pritožbe.

(4) Ministrstvo lahko v roku iz prejšnjega odstavka po pridobitvi
mnenja odbora za zaprte sisteme prepove delo z GSO v zaprtem
sistemu in o tem izda odločbo.

(6) Podatki, ki so skladno z določbami tega člena določeni kot
zaupni, ostanejo varovani kot zaupni tudi v primeru, če prijavitelj
svojo prijavo umakne.

(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko
prijavitelj začne z delom takoj po vložitvi prijave, če je predhodno
v istem zaprtem sistemu že izvajal delo z GSO iz drugega ali
višjega varnostnega razreda in so bili izpolnjeni vsi predpisani
pogoji. V takem primeru lahko prijavitelj zahteva, da mu ministrstvo
za nameravano delo izda dovoljenje.

19. člen
(sodelovanje javnosti)
(1) Ministrstvo mora v postopku za izdajo dovoljenja za delo z
GSO v zaprtem sistemu iz tretjega ali četrtega varnostnega
razreda javnosti zagotoviti vpogled v prijavo in oceno tveganja iz
drugega odstavka 22. člena tega zakona in v mnenje odbora za
zaprte sisteme o nameravanem delu ter javno obravnavo
nameravanega dela.
(2) Javno naznanilo z navedbo kraja in časa za vpogled in javno
obravnavo iz prejšnjega odstavka ter o načinu dajanja mnenj in
pripomb se objavi v sredstvih javnega obveščanja.
(3) Rok, v katerem ministrstvo zagotovi vpogled in možnost dajanja
mnenj in pripomb, je lahko najmanj 15 in največ 30 dni in se ne
šteje v rok za izdajo dovoljenja iz 22. člena tega zakona.
I
(4) Ministrstvo mora v obrazložitev v odločbi o dovoljenju vključiti
tudi opredelitev do mnenj in pripomb javnosti, podanih v okviru
javne obravnave in na način iz drugega odstavka tega člena.
(5) Stroške za izvedbo javne obravnave iz prvega odstavka tega
člena nosi prijavitelj.
20. člen
(delo z GSO v prvem varnostnem razredu)
(1) Delo z GSO, uvrščeno v prvi varnostni razred, se lahko
začne izvajati brez prijave ministrstvu, če se izvaja v zaprtem
sistemu, za katerega je izdano potrdilo skladno z določbami 15.
člena tega zakona.
(2) Prijavitelj je dolžan oceno tveganja za nameravano delo iz
prejšnjega odstavka med izvajanjem dela posredovati ministrstvu
na njegovo zahtevo.
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(6) Ministrstvo mora odločiti o zahtevi iz prejšnjega odstavka po
pridobitvi mnenja odbora za zaprle sisteme najkasneje v 45 dneh
po predložitvi prijave.
(7) Odbor za zaprte sisteme mora pisno mnenje iz četrtega
odstavka tega člena ali prejšnjega odstavka posredovati
ministrstvu v 21 dneh od dne, ko mu je to posredovalo kopijo
prijave, sicer se šteje, da je mnenje negativno.
(8) Minister predpiše podrobnejšo vsebino prijave za delo z GSO
v drugem varnostnem razredu.
22. člen
(delo z GSO v tretjem ali četrtem varnostnem
razredu)
(1) Prijavitelj mora za delo z GSO, ki je uvrščeno v tretji ali četrti
varnostni razred in bo potekalo v zaprtem sistemu, za katerega
je bilo izdano potrdilo skladno z določbami 15. člena tega zakona,
pridobiti dovoljenje ministrstva.
(2) Prijava za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka mora
vsebovati podatke, določene v drugem odstavku prejšnjega
člena, opis opreme zaprtega sistema in povzetek prijave. Del
prijave morata biti ocena tveganja za nameravano delo in načrt
ukrepov za primer nesreče.
(3) Ministrstvo pr»veri skladnost prijave s predpisanimi zahtevami
in po pridobitvi mnenja odbora za zaprte sisteme odloči o dovoljenju
v 45 dneh po predložitvi prijave, če se je v zaprtem sistemu že
kdaj prej izvajalo delo z GSO iz tretjega ali četrtega varnostnega
razreda, za katero je bilo izdano dovoljenje in so bili pri delu
izpolnjeni vsi predpisani pogoji.

(4) Če ne gre za primer iz prejšnjega odstavka, ministrstvo preveri
skladnost prijave s predpisanimi zahtevami in po pridobitvi mnenja
odbora za zaprte sisteme odloči o dovoljenju v 90 dneh po
predložitvi prijave.

(4) Če ministrstvo ugotovi, da je zaradi varstva okolja in zdravja
ljudi treba spremeniti pogoje izvajanja dela z GSO v prvem
varnostnem razredu, lahko od prijavitelja z odločbo zahteva, da v
določenem roku izvede potrebne spremembe in da v tem času z
delom začasno preneha.

(5) Odbor za zaprte sisteme mora pisno mnenje v primerih iz
tretjega odstavka tega člena posredovati ministrstvu v 21 dneh,
v primerih iz prejšnjega odstavka pa v 45 dneh od dne, ko mu je
to posredovalo kopijo prijave, sicer se šteje da je mnenje negativno.

(5) Rok za dopolnitev prijave iz prvega odstavka tega člena se
ne šteje v rok za izdajo potrdila iz 15. člena tega zakona ali
dovoljenja iz 21. ali 22. člena tega zakona.

(6) Ministrstvo izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena
največ za obdobje, za katerega je prijavitelj zaprosil, po poteku
veljavnosti dovoljenja pa prijavitelj lahko zahteva njegovo
podaljšanje, če izpolnjuje vse predpisane pogoje.

25. člen
(nove informacije)
(1) Če prijavitelj pridobi nove informacije o delu z GSO v zaprtem
sistemu, ki ga izvaja, ali spremeni delo z GSO v zaprtem sistemu,
pa to lahko pomembno vpliva na raven tveganja ali uvrstitev dela
v varnostni razred, mora ministrstvu nemudoma predložiti novo
prijavo, če gre za delo z GSO iz drugega varnostnega razreda,
ali zahtevo za dovoljenje, če gre za delo z GSO v tretjem ali
četrtem varnostnem razredu.

(7) Minister predpiše podrobnejšo vsebino prijave za pridobitev
dovoljenja za delo z GSO v tretjem ali četrtem varnostnem razredu.
23. člen
(gensko spremenjeni vretenčarji)
(1) Dela za pridobivanje gensko spremenjenih vretenčarjev in
dela z njimi, s katerimi se namerava prekoračiti meje vrste, se
lahko izvajajo le v raziskovalne namene.

(2) Če ministrstvo samo pridobi nove informacije o delu z GSO v
zaprtem sistemu, ki se izvaja, ki lahko pomembno vplivajo na
raven tveganja ali uvrstitev dela v varnostni razred, po uradni
dolžnosti začne postopek in naloži prijavitelju, da spremeni pogoje
dela z GSO v zaprtem sistemu tako, da bo potekalo skladno z
novimi zahtevami.

(2) Za dela za pridobivanje gensko spremenjenih vretenčarjev in
dela z njimi v zaprtem sistemu izda ministrstvo potrdilo iz 15.
člena tega zakona ali dovoljenje iz 21. ali 22. člena tega zakona v
soglasju z ministrstvom, pristojnim za veterino.

(3) V primerih iz prejšnjih odstavkov ministrstvo za čas do svoje
odločitve o skladnosti nove prijave z odrejenimi zahtevami od
prijavitelja zahteva začasno prekinitev dela z GSO.

(3) Dela iz prvega odstavka tega člena morajo potekati skladno s
predpisi, ki urejajo zaščito živali pred mučenjem.

(4) Če na podlagi novih informacij o delu z GSO ali o spremembah
pri delu, ki bi pomembno vplivale na raven tveganja, ministrstvo
ugotovi, da se delo z GSO v zaprtem sistemu ne sme več izvajati,
ga prepove.

(4) Po tem zakonu se za prekoračitev meje vrste šteje, če se
spremeni identiteta vrste organizma prejemnika glede bistvenih
značilnosti njegove telesne zgradbe, njegovega razmnoževanja
in njegovih fizioloških funkcij ter zmogljivosti.

26. člen
(nesreča)

24. člen
(dodatne zahteve)

(1) Prijavitelj mora v primeru nesreče ukrepati v skladu z načrtom
ukrepov za primer nesreče in ministrstvo takoj obvestiti o:
1. okoliščinah nesreče,
2. vrsti in količini GSO, ki so iz zaprtega sistema prišli v okolje,
3. izvedenih in še potrebnih ukrepih ter
4. drugih podatkih, potrebnih za oceno vplivov nesreče na okolje
in zdravje ljudi.

(1) Če ministrstvo v postopku izdaje potrdila iz 15. člena tega
zakona ali dovoljenja iz 21. ali 22. člena tega zakona presodi, da
za svojo odločitev potrebuje dodatne podatke ali da je zaradi
varstva okolja in zdravja ljudi treba spremeniti pogoje
nameravanega dela ali njegovo uvrstitev v varnostni razred, lahko
od prijavitelja zahteva, da v določenem roku dopolni svojo prijavo.
(2) Če prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka svoje prijave ne
dopolni, ministrstvo postopek iz prejšnjega odstavka ustavi s
sklepom.

(2) Ministrstvo mora o nesreči obvestiti Center za obveščanje
Republike Slovenije, ob izpolnjenem pogoju vzajemnosti pa preko
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, tudi pristojne organe
sosednjih držav, če bi nesreča lahko pomenila tveganje za okolje
ali zdravje ljudi v teh državah.

(3) Če ministrstvo na podlagi prijave dela z GSO iz drugega
varnostnega razreda presodi, da je zaradi varstva okolja in
zdravja ljudi treba spremeniti pogoje, v katerih se delo izvaja, ali
uvrstitev dela v varnostni razred, lahko od prijavitelja z odločbo
zahteva, da v določenem roku izvede potrebne spremembe in da
v tem času z delom začasno preneha, dokler mu na podlagi nove
prijave tega ne dovoli.
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(3) Ministrstvo mora o nesreči in izvedenih ukrepih ter njihovi
uspešnosti najkasneje tri mesece po obvestilu iz prvega odstavka
tega člena pripraviti poročilo, ki ga sprejme vlada in z njim
nemudoma seznani javnost.
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(2) Prijavitelj v prijavi kot podatke iz prejšnjega odstavka ne sme
določiti:
1. imena in priimka, firme, naslova in sedeža prijavitelja,
2. splošnih značilnosti GSO,
3. namena namernega sproščanja in nameravane uporabe,
4. kraja namernega sproščanja GSO,
5. programa monitoringa in načrta ukrepov za primer
nepričakovanega širjenja GSO v okolje in
6. podatkov iz ocene tveganja za nameravano delo.

III. NAMERNO SPROŠČANJE GSO V
OKOLJE
27. člen
(namerno sproščanje GSO)
(1) Prijavitelj mora za namerno sproščanje GSO v okolje pridobili
dovoljenje ministrstva, ki ga ta izda v soglasju z ministrstvom,
pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

(3) Ministrstvo v 7 dneh po prejemu popolne prijave prijavitelju
izda sklep, s katerim odloči, kateri podatki iz prijave bodo v
postopku varovani kot zaupni.

(2) Namerno sproščanje GSO v okolje mora potekati v skladu s
predpisi in pogoji, določenimi v dovoljenju.

(4) Če ministrstvo v predpisanem roku ne izda sklepa iz prejšnjega
odstavka, se šteje, da se z določitvijo podatkov iz prvega odstavka
tega člena strinja.

(3) Material, pridobljen iz GSO, ki je predmet namernega
sproščanja v okolje, je dovoljeno dati na trg le na podlagi dovoljenja
iz 38. člena tega zakona.
28. člen
(ocena tveganja)

(5) Če je zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena dovoljena
pritožba, je drugostopenjski organ o njej dolžan odločiti v 15 dneh
po prejemu pritožbe.

(1) Prijavitelj mora pred vložitvijo prijave za pridobitev dovoljenja
za namerno sproščanje GSO v okolje zagotoviti izdelavo ocene
tveganja, ki ga predstavlja nameravano namerno sproščanje.

(6) Podatki, ki so skladno z določbami tega člena določeni kot
zaupni, ostanejo varovani kot zaupni tudi v primeru, če prijavitelj
svojo prijavo umakne.

(2) V oceni tveganja je treba na podlagi analize značilnosti GSO in
njegovega nameravanega sproščanja ter sprejemnega okolja in
okolja, ki bi bilo lahko izpostavljeno tveganju, ugotoviti in ovrednotiti
zlasti možne škodljive vplive in njihove morebitne posledice, raven
tveganja ter potrebne ukrepe za njegov nadzor.

31. člen (v 2. obr. 30. člen)
(prijava)
(1) Prijava za pridobitev dovoljenja za namerno sproščanje GSO
v okolje mora vsebovati:
1. tehnično dokumentacijo, ki jo sestavljajo zlasti:
podatki o prijavitelju, vključno s podatki o usposobljenosti
osebja,
podatki o GSO,
podatki o pogojih namernega sproščanja in sprejemnem
okolju,
podatki o medsebojnem vplivanju GSO in okolja,
program monitoringa za ugotavljanje in spremljanje vplivov
na okolje in zdravje ljudi,
podatki o metodah nadzora nad sproščanjem GSO v okolje,
ravnanju z odpadki in načrtu ukrepov za primer
nepričakovanega širjenja GSO v okolje ter
povzetek tehnične dokumentacije,
2. oceno tveganja nameravanega namernega sproščanja GSO
in
3. druge podatke, za katere prijavitelj meni, da so pomembni.

(3) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,- predpiše elemente in obseg ocene
tveganja za namerno sproščanje GSO v okolje ter metodologijo
za njeno izdelavo.
29. člen
(načrt ukrepov v primeru nepričakovanega širjenja
GSO)
(1) Prijavitelj mora pred začetkom namernega sproščanja GSO
v okolje zagotoviti izdelavo načrta ukrepov za primer, če pride do
nepričakovanega širjenja GSO v okolje.
(2) Načrt ukrepov mora vsebovati zlasti:
1. način nadzora GSO v primeru nepričakovanega širjenja v
okolju,
2. oceno možnih posledic in ogroženosti okolja in zdravja ljudi,
3. ukrepe, potrebne na območju namernega sproščanja GSO,
in
,
4. ukrepe, potrebne za preprečitev nadaljnjega širjenja in
odstranitev GSO ter sanacijo nepričakovanemu širjenju
izpostavljenega okolja.

(2) Prijavitelj se v prijavi lahko sklicuje tudi na podatke ali rezultate
namernega sproščanja GSO v okolje, ki jih je ministrstvu kdaj
prej v svoji prijavi predložil drug prijavitelj, če niso varovani kot
zaupni skladno s tem zakonom ali če je pridobil za njihovo uporabo
njegovo pisno soglasje.
(3) Prijavitelj lahko v prijavi zahteva enotno dovoljenje za namerno
sproščanje enakega GSO ali kombinacije GSO na različnih krajih
za enak namen v določenem času.

(3) Prijavitelj mora občasno preverjati ustreznost načrta iz
prejšnjega odstavka in ga po potrebi dopolnjevati, o dopolnitvah
načrta pa obvestiti ministrstvo.

(4) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, predpiše podrobnejšo vsebino prijave.

30. člen (v 2. obr. 29. a člen)
(zaupnost podatkov o namernem sproščanju GSO)

32. člen (v 2. obr. 31. člen)
(izdaja dovoljenja)

(1) Prijavitelj lahko v prijavi iz 31. člena tega zakona določi podatke,
ki so poslovna skrivnost, ali podatke, ki se nanašajo na pravico
intelektualne lastnine, ki naj se v postopku varujejo kot zaupni,
določitev pa mora preverljivo utemeljiti.

(1) Ministrstvo preveri skladnost prijave s predpisanimi zahtevami
in po pridobitvi mnenja odbora za sproščanje GSO v soglasju z
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(2) Če po izdaji dovoljenja za namerno sproščanje GSO v okolje
prijavitelj pridobi nove podatke iz prejšnjega odstavka ali pride pri
namernem sproščanju, ki ga izvaja, do kakršnih koli načrtovanih
ali nepričakovanih sprememb, ki so pomembne za raven tveganja,
mora prijavitelj nemudoma:
1. izvesti potrebne ukrepe za zavarovanje okolja in zdravja ljudi,
2. obvestiti ministrstvo o načrtovanih ali nepričakovanih
spremembah ali novih podatkih in
3. vložiti novo prijavo.

ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
odloči o dovoljenju za namerno sproščanje GSO v okolje v 90
dneh po pridobitvi prijave.
(2) Odbor za sproščanje GSO mora pisno mnenje posredovati
ministrstvu v 45 dneh od dne, ko mu je ta posredoval kopijo
prijave, sicer se šteje, da je mnenje negativno.
(3) Ministrstvo izda dovoljenje največ za obdobje, za katerega je
prijavitelj zaprosil, po poteku veljavnosti dovoljenja pa lahko
prijavitelj zaprosi za njegovo podaljšanje, če izpolnjuje vse
predpisane pogoje.

(3) Če organa iz prvega odstavka 27. člena tega zakona po izdaji
dovoljenja za namerno sproščanje GSO v okolje sama pridobita
nove podatke ali informacije o spremembah iz prejšnjega odstavka,
ministrstvo po uradni dolžnosti začne postopek in naloži prijavitelju,
da spremeni pogoje namernega sproščanja GSO v okolje tako,
da bo potekalo skladno z novimi zahtevami.

(v 2. obr. 32. člen črtan)
33. člen
(dodatne zahteve)

(4) V primeru iz drugega ali tretjega odstavka tega člena ministrstvo
v soglasju z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, od prijavitelja zahteva, da za čas do odločitve o
skladnosti nove prijave z zahtevami namerno sproščanje GSO v
okolje začasno prekine.

(1) Če organa v postopku za izdajo dovoljenja iz 32. člena tega
zakona presodita, da potrebujeta za svojo odločitev dodatne
podatke, lahko ministrstvo od prijavitelja zahteva, da v določenem
roku dopolni svojo prijavo. V zahtevi mora ministrstvo navesti tudi
razloge za potrebnost teh podatkov.

(5) Če v primeru iz drugega ali tretjega odstavka tega člena
organa iz prejšnjega odstavka ugotovita, da se zaradi novih
podatkov ali sprememb, ki pomembno vplivajo na raven tveganja,
namerno sproščanje GSO v okolje ne sme več izvajati, ga
ministrstvo v soglasju z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, prepove.

(2) Če prijavitelj v roku z prejšnjega odstavka svoje prijave ne
dopolni, ministrstvo postopek za izdajo dovoljenja ustavi s
sklepom.
(3) Rok iz prvega odstavka tega člena se ne šteje v rok za izdajo
dovoljenja iz 32. člena tega zakona.

(6) O novih podatkih in spremembah, do katerih je prišlo po izdaji
dovoljenja za namerno sproščanje GSO v okolje, in o odločitvi v
zvezi z njimi mora ministrstvo obvestiti javnost.

34. člen
(sodelovanje javnosti)

36. člen
(poročanje)

(1) Ministrstvo mora v postopku za izdajo dovoljenja po 32. členu
tega zakona javnosti zagotoviti vpogled v tehnično dokumentacijo
in oceno tveganja iz prvega odstavka 31. člena tega zakona in v
mnenje odbora za sproščanje GSO o nameravanem namernem
sproščanju ter javno obravnavo nameravanega sproščanja.

(1) Prijavitelj mora najkasneje v 60 dneh po izteku obdobja, za
katero mu je ministrstvo dovolilo namerno sproščanje GSO v
okolje, ali v rokih, določenih v dovoljenju iz 32. člena tega zakona,
ministrstvu posredovati poročilo o rezultatih namernega
sproščanja GSO v okolje.

(2) Javno naznanilo z navedbo kraja in časa za vpogled in javno
obravnavo iz prejšnjega odstavka ter o načinu dajanja mnenj in
pripomb se objavi v sredstvih javnega obveščanja. .

(2) Prijavitelj mora v poročilu iz prejšnjega odstavka navesti tudi
podatke o tem, ali namerava kakršen koli material, pridobljen iz
GSO, ki je bil predmet namernega sproščanja v okolje iz prejšnjega
odstavka, dajati kot izdelek na trg.

(3) Rok, v katerem ministrstvo zagotovi vpogled in možnost dajanja
mnenj in pripomb, je lahko najmanj 15 in največ 30 dni in se ne
šteje v rok za izdajo dovoljenja iz 32. člena tega zakona.

(3) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, predpiše obseg in vsebino poročila iz
prvega odstavka tega člena.

(4) Ministrstvo mora v obrazložitev v odločbi o dovoljenju vključiti
tudi opredelitev do mnenj in pripomb javnosti, podanih v okviru
javne obravnave in na način iz drugega odstavka tega člena.

37. člen
(nepričakovano širjenje GSO)

(5) Stroške za izvedbo javne obravnave iz prvega odstavka tega
člena nosi prijavitelj.

(1) Prijavitelj mora v primeru nepričakovanega širjenja GSO v
okolje ukrepati v skladu z načrtom ukrepov iz 29. člena tega
zakona in takoj obvestiti ministrstvo o:
1. obsegu posledic nepričakovanega širjenja GSO in ogroženosti
okolja in zdravja ljudi,
2. izvedenih in še potrebnih ukrepih za zavarovanje okolja in
zdravja ljudi,
3. izvedenih in še potrebnih ukrepih za zmanjšanje ali odpravo
posledic, odstranitev GSO in sanacijo nepričakovanemu
širjenju izpostavljenega okolja in
4. drugih podatkih, potrebnih za oceno vplivov nepričakovanega
širjenja GSO na okolje in zdravje ljudi.

35. člen
(novi podatki)
(1) Če prijavitelj po vložitvi prijave iz prvega odstavka 31. člena
tega zakona in pred izdajo dovoljenja pridobi nove podatke v
zvezi z nameravanim namernim sproščanjem GSO v okolje, ki
so pomembni za raven tveganja, mora o tem nemudoma obvestiti
ministrstvo in vložiti novo prijavo.
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(2) Ministrstvo na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka v
sodelovanju s pristojnimi ministrstvi zagotovi pripravo celovitega
programa za odpravo posledic nenadzorovane širitve GSO v
okolje, ki ga sprejme vlada.

3. splošnih značilnosti izdelka in GSO, ki je v njem,
4. programa monitoringa v zvezi z dajanjem izdelka na trg in
njegovo uporabo ter ukrepov v primeru nepričakovanega
tveganja pri dajanju izdelka na trg in njegovi uporabi in
5. ocene tveganja.

(3) V programu iz prejšnjega odstavka se na podlagi ocene
zahtevnosti določi zlasti nosilce, pogoje in ukrepe za zmanjšanje
ali odpravo posledic in preprečitev nadaljnjega nenadzorovanega
širjenja GSO, roke za njihovo pripravo in izvedbo, način kritja
stroškov ter potrebne omejitve ali prepovedi v zvezi z nadaljnjim
namernim sproščanjem GSO, njihovim uvozom, prometom ali
rabo.

(3) Ministrstvo v 7 dneh po prejemu popolne prijave prijavitelju
izda sklep, s katerim odloči, kateri podatki iz prijave bodo v
postopku varovani kot zaupni.
(4) Če ministrstvo v predpisanem roku ne izda sklepa iz prejšnjega
odstavka, se šteje, da se z določitvijo podatkov iz prvega odstavka
tega člena strinja.

(4) Ministrstvo mora o dogodku iz prvega odstavka tega člena in
o pripravi in izvedbi programa iz drugega odstavka tega člena
pripraviti poročilo, ki ga sprejme vlada in z njim nemudoma seznani
javnost.

(5) Če je zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena dovoljena
pritožba, je drugostopenjski organ o njej dolžan odločiti v 15 dneh
po prejemu pritožbe.

(5) Ministrstvo mora ob izpolnjenem pogoju vzajemnosti preko
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, o dogodku in
programu iz prejšnjega odstavka obvestiti pristojne organe
sesednjih držav, če bi nenadzorovano širjenje GSO lahko
pomenilo tveganje za okolje ali zdravje ljudi v teh državah.

(6) Podatki, ki so skladno z določbami tega člena določeni kot
zaupni, ostanejo varovani kot zaupni tudi v primeru, če prijavitelj
svojo prijavo umakne.

IV. DAJANJE IZDELKA NA TRG

(1) Prijava za pridobitev dovoljenja za dajanje izdelka na trg mora
vsebovati:
1. tehnično dokumentacijo, ki jo sestavljajo podatki, določeni v
1. točki prvega odstavka 31. člena tega zakona, in podatki
zlasti o:
predlaganem trgovskem imenu izdelka,
proizvajalcu, uvozniku ali distributerju, ki je skladno s predpisi
odgovoren za dajanje izdelka na trg,
osebi, ki bo zagotavljala kontrolo vzorcev in njihovo
posredovanje pristojnemu organu,
- nameravani rabi izdelka,
geografskem območju in tipu okolja, kjer je predvidena
uporaba izdelka, in
predvidenih uporabnikih izdelka,
2. oceno tveganja nameravanega dajanja izdelka na trg,
3. podatke o pogojih dajanja izdelka na trg, vključno s specifičnimi
pogoji uporabe izdelka in ravnanja z njim,
4. program monitoringa vplivov izdelka in njegove uporabe na
okolje in zdravje ljudi, vključno s predlogom obdobja za njegovo
izvajanje,
5. predlog obdobja, za katerega naj se izda dovoljenje,
6. predlog za označevanje izdelka glede vsebnosti GSO,
7. predlog za pakiranje izdelka in
8. povzetek vsebine prijave.

41. člen
(prijava)

38. člen
(dajanje izdelka na trg)
Prijavitelj mora za dajanje izdelka na trg, če gre za izdelek, ki se
prvič daje na trg, pridobiti dovoljenje ministrstva, ki ga ta izda v
soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravje, in ministrstvom,
pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
39. člen
(ocena tveganja)
(1) Prijavitelj mora pred vložitvijo prijave za dovoljenje za dajanje
izdelka na trg zagotoviti izdelavo ocene tveganja, ki ga predstavlja
nameravano dajanje izdelka na trg.
(2) V oceni tveganja je treba na podlagi analize značilnosti GSO,
izdelka in njegove uporabe ter okolja, v katerem se bo izdelek
uporabljal, ugotoviti in ovrednotiti zlasti možne škodljive vplive na
okolje in zdravje ljudi, možne posledice teh vplivov, raven tveganja
in potrebne ukrepe za njegov nadzor.
(3) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, in
ministrom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
predpiše elemente in obseg ocene tveganja za dajanje izdelka na
trg ter metodologijo za njeno izdelavo.

(2) Če prijavitelj na podlagi rezultatov namernega sproščanja
GSO v okolje, ki se je izvajalo kdaj prej skladno s tem zakonom, j
ali na podlagi drugih utemeljenih znanstvenih spoznanj ocenjuje,
da dajanje izdelka na trg in njegova uporaba ne predstavljata
tveganja, lahko ministrstvu predlaga, da mu določi manjši obseg
prijave iz prejšnjega odstavka, o čemer ministrstvo izda sklep.

40. člen
(zaupnost podatkov)

(3) Prijavitelj v prijavo vključi tudi podatke o rezultatih namernega
sproščanja istega GSO ali kombinacije GSO kot je v izdelku v
okolje, ki je bilo ali je prijavljeno in se je ali se izvaja.

(1) Prijavitelj lahko v prijavi iz 41. ali 44. člena tega zakona določi
podatke, ki so poslovna skrivnost ali podatki, ki se nanašajo na
pravico intelektualne lastnine, ki naj se v postopku varujejo kot
zaupni, določitev pa mora preverljivo utemeljiti.

(4) Prijavitelj se v prijavi lahko sklicuje tudi na podatke ali rezultate,
ki jih je pristojnemu ministrstvu kdaj prej v svoji prijavi predložil
drug prijavitelj, če niso varovani kot zaupni skladno s tem zakonom,
ali če je pridobil za njihovo uporabo njegovo pisno soglasje.

(2) Prijavitelj v prijavi kot podatke iz prejšnjega odstavka ne sme
določiti:
1. imena in priimka, firme, naslova in sedeža prijavitelja,
2. nameravanega načina uporabe izdelka in območja dajanja
izdelka na trg in njegove .uporabe,
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(5) Prijavitelj mora za vsako nameravano rabo izdelka, ki je
drugačna od dovoljene rabe, predložiti novo prijavo za pridobitev
dovoljenja za dajanje izdelka na trg.

12

1. julij 2002

(3) Dovoljenje za dajanje izdelka na trg se lahko izda za največ
10 let z možnostjo podaljšanja skladno z določbami tega zakona.

(6) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, in
ministrom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
predpiše podrobnejšo vsebino prijave za dajanje izdelka na trg in
podatke, ki niso del prijave v primeru iz drugega odstavka tega
člena.

(4) Če so izdelek material za razmnoževanje v gozdarski
dejavnosti ali semena, se dovoljenje iz prvega odstavka tega
člena izda za največ 10 let od dneva vpisa na nacionalno sortno
listo skladno s predpisi.

42. člen
(poročilo o primernosti izdelka)

44. člen
(podaljšanje dovoljenja)

(1) Ministrstvo preveri skladnost prijave s predpisanimi zahtevami
in po pridobitvi mnenja odbora za sproščanje GSO v sodelovanju
z ministrstvoma iz 43. člena tega zakona pripravi poročilo o
primernosti izdelka za dajanje na trg in njegove uporabe (v
nadaljnjem besedilu: poročilo o primernosti izdelka), iz katerega
mora biti razvidno, da je izdelek:
primeren za dajanje na trg,
primeren za dajanje na trg pod določenimi dodatnimi pogoji ali
neprimeren za dajanje na trg.
(2) Odbor za sproščanje GSO mora pisno mnenje iz prejšnjega
odstavka ministrstvu posredovati najkasneje v 45 dneh od dne,
ko mu je ta posredoval kopijo prijave, sicer se šteje, da je mnenje
negativno.

(1) Prijavitelj, ki namerava zaprositi za podaljšanje dovoljenja za
dajanje izdelka na trg, mora najkasneje 9 mesecev pred iztekom
njegove veljavnosti predložiti ministrstvu prijavo za podaljšanje
dovoljenja, ki vsebuje zlasti:
1. kopijo dovoljenja za dajanje izdelka na trg, ki ga želi podaljšati,
2. poročilo o monitoringu iz 49. člena tega zakona,
3. nove informacije o tveganju, ki ga lahko predstavlja izdelek in
njegova uporaba, če razpolaga z njimi, in
4. predlog za spremembe ali dopolnitve pogojev, določenih v
zvezi z dajanjem izdelka na trg v prvotnem dovoljenju, posebej
glede izvajanja monitoringa in časovne omejitve veljavnosti
dovoljenja, če je to potrebno.

(3) Ministrstvo pošlje poročilo o primernosti izdelka prijavitelju
najkasneje 60 dni po prejemu prijave.

(2) Za postopek izdaje odločbe o podaljšanju dovoljenja za dajanje
izdelka na trg se uporabljajo določbe 42. člena tega zakona.

(4) Prijavitelj lahko v 7 dneh od prejema poročila o primernosti
izdelka svojo prijavo za pridobitev dovoljenja za dajanje izdelka
na trg umakne ali pa pisno obvesti ministrstvo, da namerava
svojo prijavo dopolniti, če iz poročila izhaja, da je izdelek primeren
za dajanje na trg pod določenimi dodatnimi pogoji.

(3) Če ne gre za primer iz šestega odstavka 42. člena tega
zakona, ministrstvo v soglasju z ministrstvoma iz prejšnjega člena
odloči o podaljšanju dovoljenja za dajanje izdelka na trg v 90 dneh
po prejemu prijave.
(4) Dovoljenje se lahko podaljša enkrat ali večkrat, če so za to
izpolnjeni vsi pogoji, vsakokrat največ za 10 let.

(5) Če prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka pisno ne obvesti
ministrstva o nameri dopolnitve svoje prijave, kadar iz poročila
izhaja, da je izdelek primeren za dajanje na trg pod določenimi
dodatnimi pogoji, se šteje, da je prijavo umaknil.

(5) Prijavitelj lahko po predložitvi prijave iz prvega odstavka tega
člena nadaljuje z dajanjem izdelka na trg pod pogoji, določenimi v
veljavnem dovoljenju, do odločitve ministrstva o podaljšanju
dovoljenja.

(6) Če prijavitelj v roku iz četrtega odstavka tega člena umakne
prijavo ali če ravna skladno z določbo prejšnjega odstavka,
ministrstvo ustavi postopek s sklepom.

45. člen
(vsebina dovoljenja)

(7) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.

(1) V dovoljenju za dajanje izdelka na trg se določi:
1. namen in obseg, za katerega je dovoljenje izdano, vključno s
podatki in oznakami za identifikacijo izdelka in GSO v njem
ter o njegovih lastnostih,
2. čas veljavnosti dovoljenja,
3. pogoje dajanja izdelka na trg, vključno s specifičnimi pogoji
za uporabo izdelka, ravnanje z njim in njegovo pakiranje ter
pogoji za varovanje določenih ekosistemov, delov okolja ali
geografskih območij,
4. obveznost prijavitelja, da pristojnemu ministrstvu na njegovo
zahtevo posreduje kontrolne vzorce izdelka,
5. zahteve za označevanje izdelka glede vsebnosti GSO,
6. zahteve za izvajanje monitoringa, vključno z določitvijo obdobja
njegovega izvajanja in obveznostjo prijavitelja, da pristojnemu
ministrstvu poroča o rezultatih monitoringa in
7. morebitne druge obveznosti oseb, ki izdelek prodajajo ali
uporabljajo.

(8) Če prijavitelj v roku iz četrtega odstavka tega člena pisno
obvesti ministrstvo, da namerava svojo prijavo dopolniti, mu ta
določi rok, v katerem mora dopolnitve posredovati. Rok za
dopolnitev se ne šteje v rok za izdajo dovoljenja iz 43. člena tega
zakona.
(9) Vlada predpiše obseg in elemente poročila o primernosti
izdelka.
43. člen
(dovoljenje za dajanje izdelka na trg)
(1) Če ne gre za primer iz šestega odstavka prejšnjega člena,
ministrstvo v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zdravje, in
ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
odloči o dovoljenju za dajanje izdelka na trg v 105 dneh po pridobitvi
prijave.

(2) Dovoljenje razen podatkov, ki so varovani kot zaupni skladno
s tem zakonom, in ocena tveganja iz 39. člena tega zakona morata
biti dostopna javnosti, skladno s predpisi na področju varstva
okolja.

(2) Prijavitelj lahko daje izdelek na trg le na način in pod pogoji, ki
so predpisani in določeni v dovoljenju.
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46. člen (v 2. obr. 45.a člen)
(sodelovanje javnosti)

(6) Za postopek izdaje dovoljenja ali njegovo razveljavitev iz
prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe 42., 46. in 47. člena
tega zakona.

(1) Kadar je iz poročila o primernosti izdelka razvidno, daje izdelek
primeren za dajanje na trg, mora ministrstvo v postopku za izdajo
dovoljenja za dajanje izdelka na trg ali za njegovo podaljšanje
javnosti zagotoviti vpogled v prijavo, mnenje odbora za sproščanje
GSO in poročilo o primernosti izdelka.

49. člen (v 2. obr. 48. člen)
(monitoring)

(2) Javno naznanilo z navedbo kraja in časa za vpogled iz
prejšnjega odstavka ter o načinu dajanja mnenj in pripomb se
objavi v sredstvih javnega obveščanja.

(1) Prijavitelj, ki daje izdelek na trg, mora zagotoviti izvajanje
monitoringa vplivov izdelka in njegove uporabe na okolje in zdravje
ljudi skladno s svojim programom in o rezultatih monitoringa redno
poročati ministrstvu pod pogoji, določenimi v dovoljenju iz 45.
člena tega zakona.

(3) Rok, v katerem ministrstvo javnosti zagotovi vpogled in
možnost dajanja mnenj in pripomb, je lahko najmanj 15 in največ
30 dni in se ne šteje v rok za izdajo dovoljenja iz 43. člena tega
zakona ali podaljšanje dovoljenja iz 44. člena tega zakona.

(2) Ministrstvo lahko na podlagi podatkov v prvem poročilu o
rezultatih monitoringa od prijavitelja zahteva, da program
monitoringa, ki je bil določen v dovoljenju, spremeni ali dopolni.
(3) Podatki iz poročila o rezultatih monitoringa so javni, skladno s
predpisi o varstvu okolja.

(4) Ministrstvo mora v obrazložitev v odločbi o dovoljenju iz
prejšnjega odstavka vključiti tudi opredelitev do podanih mnenj in
pripomb javnosti.

(4) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, in
ministrom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
predpiše vsebino in obseg programa monitoringa ter način in
obseg poročanja iz prvega odstavka tega člena.

47. člen (v 2. obr. 46. člen)
(informiranje javnosti)
(1) Ministrstvo mora o izdanem dovoljenju za dajanje izdelka na
trg ali njegovem podaljšanju ali o tem, da je izdajo ali podaljšanje
dovoljenja zavrnilo, takoj obvestiti javnost preko ministrstva,
pristojnega za varstvo potrošnikov.

50. člen (v 2. obr. 49. člen)
(označevanje izdelkov)
(1) Prijavitelj lahko daje na trg le izdelek, ki ima na embalaži ali v
deklaraciji navedene podatke o tem, da vsebuje ali je sestavljen
iz GSO, in druge predpisane podatke v zvezi z izdelkom in njegovo
uporabo.

(2) V informaciji o izdanem ali podaljšanem dovoljenju iz prejšnjega
odstavka mora biti navedeno, katere GSO ali njihove kombinacije
izdelek vsebuje ali je iz njih sestavljen in za kakšno uporabo je
izdelek namenjen.

(2) Označba na embalaži ali v deklaraciji mora na vidnem mestu
vsebovati tudi besedilo: 'Ta izdelek vsebuje gensko spremenjeni
organizem".

48. člen (v 2. obr. 47. člen)
(nove informacije)

(3) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, in
ministrom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
predpiše podrobnejši obseg podatkov na embalaži ali v deklaraciji
izdelka in zahteve za pakiranje izdelka.

(1) Če prijavitelj po vložitvi prijave iz 41. ali 44. člena tega zakona
in pred izdajo dovoljenja pridobi nove informacije v zvezi s
tveganjem, ki ga predstavlja dajanje izdelka na trg ali njegova
uporaba, mora o tem nemudoma obvestiti ministrstvo in vložiti
novo prijavo.

51. člen (v 2. obr. 50. člen)
(označevanje GSO)

(2) Če prijavitelj od uporabnikov ali na drugačen način dobi nove
informacije iz prejšnjega odstavka po pridobitvi dovoljenja za
dajanje izdelka na trg, mora nemudoma:
izvesti potrebne ukrepe za zavarovanje okolja in zdravja ljudi,
obvestiti ministrstvo o novih informacijah in spremenjenih
pogojih in
vložiti novo prijavo.

Na način, določen v prejšnjem členu, morajo biti označeni tudi
GSO, ki se dajejo tretjim osebam za delo v zaprtih sistemih ali za
namerno sproščanje v okolje, pa se to dajanje skladno z 12.
točko 4. člena tega zakona ne šteje za dajanje na trg.

(3) Če ministrstvo pridobi nove informacije v zvezi s tveganjem,
ki ga predstavlja dajanje izdelka na trg ali njegova uporaba, pred
izdajo dovoljenja za dajanje izdelka na trg jih mora pri odločanju o
dovolitvi upoštevati.

V. UVOZ IN IZVOZ GSO IN IZDELKOV
52. člen (v 2. obr. 51. člen)
(uvoz GSO)

(4) Če ministrstvo pridobi nove informacije iz prejšnjega odstavka
po izdaji dovoljenja za dajanje izdelka na trg, lahko po uradni
dolžnosti začne postopek in naloži prijavitelju, da spremeni pogoje
dajanja izdelka na trg tako, da bo potekalo skladno z novimi
zahtevami.

(1) Uvoz GSO ali izdelkov je dovoljen le, če je za GSO ali izdelke,
ki so predmet uvoza, pred uvozom izdano dovoljenje za delo z
GSO v zaprtem sistemu-, za namerno sproščanje v okolje ali
dajanje izdelka na trg skladno s tem zakonom.

(5) Ministrstvo v soglasju z ministrstvoma iz 43. člena tega zakona
v 90 dneh od pridobitve prijave o spremenjenih pogojih skladno z
novimi zahtevami izda novo dovoljenje za dajanje izdelka na trg,
s katerim dopolni obstoječega, ali razveljavi veljavno dovoljenje,
če ugotovi, da se zaradi spremenjenih pogojev izdelek ne sme
več dajati na trg.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je uvoz GSO za
delo z GSO v zaprtem sistemu, uvrščeno v prvi ali drugi varnostni
razred, dovoljen, če je pred uvozom pridobljeno potrdilo o vpisu
zaprtega sistema v register GSO iz 15. člena tega zakona.
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(2)
1.
2.
3.
4.

(3) Vlada predpiše obvezna ravnanja in druge pogoje v zvezi z
uvozom GSO ali izdelkov.
53. člen (v 2. obr. 52. člen)
(izvoz GSO in izdelkov)
Vlada predpiše obvezna ravnanja in druge pogoje v zvezi z
izvozom GSO ali izdelkov.

(3) Če inšpektor pri opravljanju svojega dela ali na podlagi prijave
ugotovi, daje zaradi neizpolnjevanja predpisanih pogojev in zahtev
ogroženo okolje ali zdravje ljudi zaradi možnih škodljivih vplivov,
lahko odredi naslednje ukrepe:
1. prepove delo z GSO v zaprtem sistemu, namerno sproščanje
GSO v okolje ali dajanje izdelka na trg,
2. odredi začasno ustavitev delo z GSO, namernega sproščanja
GSO v okolje ali dajanja izdelka na trg,
3. odredi odpravo ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki ga določi,
in
4. odredi sanacijske in druge ukrepe za odpravo ali zmanjšanje
posledic škodljivih vplivov, do katerih je prišlo zaradi ravnanja
z GSO.

VI. REGISTER GSO
54. člen (v 2. obr. 53. člen)
(register GSO)
(1) Register GSO sestavljajo evidence o zaprtih sistemih, delih z
GSO v zaprtih sistemih, namernem sproščanju GSO v okolje in
dajanju izdelkov na trg.
(2) Evidence iz prejšnjega odstavka vsebujejo zlasti podatke o:
1. firmi in sedežu ali naslovu prijavitelja:
zaprtega sistema,
dela z GSO v zaprtem sistemu,
namernega sproščanja GSO v okolje ali
dajanja izdelka na trg,
2. naslovu in lastnostih zaprtega sistema,
3. delu z GSO v zaprtem sistemu in njegovi uvrstitvi v varnosti
razred,
4. namernem sproščanju GSO v okolje, vključno z natančnim
opisom kraja sproščanja, in
5. izdelkih in njihovem dajanju na trg, vključno z opisom območja,
kjer se izdelek daje na trg.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE
56. člen (v 2. obr. 55. člen)
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 30.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba, če:
,
1. pri delu z GSO v zaprtem sistemu ne zagotovi predpisanih
zadrževalnih in drugih varnostnih ukrepov in ne ravna v skladu
s predpisanimi zahtevami glede na varnostni razred (drugi
odstavek 14. člena),
2. uporablja zaprti sistem za delo z GSO brez potrdila ministrstva
o vpisu zaprtega sistema v register GSO (četrti odstavek 15.
člena),
3. ne hrani ocene tveganja do zaključka dela z GSO ali ne
obvesti ministrstva o dopolnitvah ocene, če gre za delo v
drugem, tretjem ali četrtem varnostnem razredu (peti in šesti
odstavek 16. člena),
4. ne zagotovi izdelave načrta ukrepov za primer nesreče ali ne
seznani z njim ali z njegovimi dopolnitvami pristojnih ministrstev
in pristojne službe lokalne skupnosti (17. člen),
5. izvaja delo z GSO iz prvega varnostnega razreda v zaprtem
sistemu brez potrdila o vpisu zaprtega sistema v register
GSO (prvi odstavek 20. člena),
6. ne posreduje ocene tveganja za delo z GSO v zaprtem
sistemu ministrstvu na njegovo zahtevo (drugi odstavek 20.
člena),
7. izvaja delo z GSO, uvrščeno v drugi varnostni razred, brez
prijave ali ga začne izvajati pred iztekom zakonsko
določenega roka ali brez dovoljenja ministrstva ali v nasprotju
z odločbo o prepovedi dela (prvi, tretji in četrti odstavek 21.
člena),
8. izvaja delo z GSO, uvrščeno v tretji ali četrti varnostni razred,
brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek
22. člena),
9. izvaja dela za pridobivanje gensko spremenjenih vretenčarjev
ali dela z njimi brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem
(prvi odstavek 23. člena),
10. ravna v nasprotju z določbami 24. člena,
11. ravna v nasprotju z določbami 25. člena,
12. v primeru nesreče ne ukrepa v skladu z načrtom ali o nesreči
ne objesti takoj ministrstva (26. člen),

(3) Sestavni del registra so izdana potrdila in dovoljenja za zaprte
sisteme, delo z GSO v zaprtem sistemu, njihovo namerno
sproščanje v okolje in za dajanje izdelkov na trg.
(4) Register GSO vodi ministrstvo kot javno knjigo.
(5) Vsakdo ima pravico pregledovati podatke iz registra GSO in
zahtevati ter pridobiti izpiske iz registra GSO proti plačilu stroškov,
ki ne smejo presegati materialnih stroškov posredovanih podatkov.
(6) V evidence iz prvega odstavka tega člena se ne smejo vpisovati
podatki, ki se skladno s tem zakonom varujejo kot zaupni.
(7) Minister predpiše podrobnejšo obliko in način vodenja registra
ter način določanja materialnih stroškov posredovanih podatkov.

VII. NADZOR
55. člen (v 2. obr. 54. člen)
(inšpekcijsko nadzorstvo)
(1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona
in na njegovi podlagi izdanih predpisov opravljajo Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor, Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Inšpektorat RS za
kontrolo kakovosti kmetijskih izdelkov in živil, Urad za inšpekcijski
nadzor v sestavi Veterinarske uprave Republike Slovenije,
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pri delu in Tržni
inšpektorat Republike Slovenije vsak v skladu s svojimi
pristojnostmi.
1. julij 2002

Nadzorstvo iz prejšnjega odstavka obsega zlasti:
nadzor nad izvajanjem dela z GSO v zaprtih sistemih,
nadzor nad izvajanjem namernega sproščanja GSO v okolje,
nadzor nad dajanjem izdelkov na trg in
nadzor nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov za
preprečevanje možnih škodljivih vplivov in s tem povezano
izrekanje prepovedi.
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58. člen (v 2. obr. 57. člen)
(predpisi ministra)

13. namerno sprošča GSO v okolje brez dovoljenja ali v nasprotju
z dovoljenjem (prvi in tretji odstavek 27. člena),
14. ne zagotovi izdelave načrta ukrepov za primer
nepričakovanega širjenja GSO (29. člen),
15. ravna v nasprotju z določbami 35. člena tega zakona,
16. ne posreduje ministrstvu poročila o rezultatih namernega
sproščanja GSO v okolje v predpisanem ali določenih rokih
(prvi odstavek 36. člena),
17. v primeru nepričakovanega širjenja GSO v okolje ne ukrepa
v skladu z načrtom ukrepov in o dogodku takoj ne obvesti
ministrstva (prvi odstavek 37. člena),
18. daje izdelek na trg brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem
(38. člen in šesti odstavek 43. člena),
19. ne predloži prijave za podaljšanje dovoljenja za dajanje izdelka
na trg v predpisanem roku (prvi odstavek 44. člena),
20. ravna v nasprotju z določbami 48. člena tega zakona,
21. ne izvaja monitoringa vplivov izdelka in njegove uporabe na
okolje in zdravje ljudi ali o rezultatih monitoringa ne poroča
ministrstvu (prvi odstavek 49. člena),
22. daje na trg izdelek, ki ni označen ali pakiran na predpisan
način (50. člen),
23. daje GSO tretjim osebam za delo v zaprtem sistemu ali za
namerno sproščanje v nasprotju z 51. členom tega zakona in
24. uvaža GSO ali izdelke v nasprotju z določbami prvega in
drugega odstavka 52. člena tega zakona.

(1) Minister najkasneje v devetih mesecih po uveljavitvi tega
zakona predpiše:
1. postopek za določitev predloga predstavnikov nevladnih
organizacij za člane komisije (tretji odstavek 6. člena),
2. elemente in obseg ocene tveganja za dela z GSO v zaprtem
sistemu ter metodologijo za njeno izdelavo (peti odstavek 16.
člena),
3. podrobnejšo vsebino in načrt ukrepov za primer nesreče,
metodologijo za njegovo pripravo, preverjanje in dopolnjevanje
ter način in obseg obveščanja v primeru nesreče (peti
odstavek 17. člena),
(4) podrobnejšo vsebino prijave:
- zaprtega sistema (šesti odstavek 15. člena),
dela z GSO v drugem varnostnem razredu (osmi odstavek
21. člena),
za pridobitev dovoljenja za delo z GSO iz tretjega ali četrtega
varnostnega razreda (sedmi odstavek 22. člena),
5. podrobnejšo obliko in način vodenja registra GSO ter način
določanja materialnih stroškov za posredovane podatke
(sedmi odstavek 54. člena).
(2) Minister v soglasju s pristojnimi ministri v roku iz prejšnjega
odstavka predpiše:
1. elemente in obseg ocene tveganja za namerno sproščanje
GSO v okolje in za dajanje izdelka na trg ter metodologijo za
njeno izdelavo (četrti odstavek 28. člena in tretji odstavek 39.
člena),
2. podrobnejšo vsebino prijave:
za pridobitev dovoljenja za namerno sproščanje GSO v okolje
(četrti odstavek 31. člena),
za pridobitev dovoljenja za dajanje izdelka na trg (šesti
odstavek 41. člena),
3. obseg in podrobnejšo vsebino poročila o rezultatih namernega
sproščanja GSO v okolje(tretji odstavek 36. člena),
4. vsebino in obseg programa monitoringa ter način in obseg
poročanja (četrti odstavek 49. člena) in
5. podrobnejši obseg podatkov na embalaži ali v deklaraciji
izdelka in zahteve za pakiranje izdelka (tretji odstavek 50.
člena).

(2) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 15.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje posameznik, ki stori dejanje iz prejšnega
odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
(3) Z denarno kaznijo od 100.000 do 1.500.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 100.000 do 450.000 tolarjev se kaznuje
fizična oseba, ki kot član Znanstvenega odbora ne varuje
podatkov, ki so določeni kot zaupni skladno s tem zakonom (drugi
odstavek 11. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
57. člen (v 2. obr. 56. člen)
(predpisi vlade)

59. člen (v 2. obr. 58. člen)
(komisija)

(1) Vlada v devetih mesecih po uveljavitvi tega zakona predpiše:
1. način delovanja odborov, način in obliko dajanja strokovnih
mnenj, način in obliko poročanja odborov ter postopke za
zagotavljanje izključenosti interesov in varovanja podatkov
(peti odstavek 9. člena),
2. merila za uvrstitev dela z GSO v zaprtem sistemu v varnostne
razrede, zadrževalne in druge varnostne ukrepe, pravila
ravnanja in druge pogoje za posamezni varnostni razred (tretji
odstavek 14. člena),
3. obseg in elemente poročila o primernosti izdelja (deveti
odstavek 42. člena)
4. obvezna ravnanja in druge pogoje v zvezi z uvozom GSO ali
izdelkov (tretji odstavek 52. člena) in
5. obvezna ravnanja in druge pogoje v zvezi z izvozom GSO ali
izdelkov (53. člen).

Do imenovanja komisije iz 5. člena tega zakona opravlja njene
naloge Medresorska podkomisija za biotehnologijo, ki je bila
ustanovljena s sklepom vlade z dne 5. 8. 1997.
0
60. člen (v 2. obr. 58.a člen)
(prepoved)
GSO, ki se dajejo na trg, po 31. decembru 2004 ne smejo več
vsebovati markerskih genov za odpornost na antibiotike, ki se
uporabljajo v humani in veterinarski medicini, GSO, ki se namerno
sproščajo v okolje, pa jih ne smejo več vsebovati pa po 31.
decembru 2008.
61. člen (v 2. obr. 58.b člen)
(živila)

(2) Vlada v treh mesecih po uveljavitvi predpisa iz 1. točke prvega
odstavka 58. člena tega zakona ustanovi Komisijo za ravnanje z
GSO (5. člen).

(1) Ne glede na določbo četrtega odstavka 2. člena tega zakona
se do uveljavitve predpisa o posebnih zahtevah, ki jih morajo i
izpolnjevati nova živila preden se dajo v promet, določbe tega
zakona, ki se nanašajo na dajanje izdelkov na trg ter na uvoz in

(3) Vlada v treh mesecih po uveljavitvi predpisa iz 1. točke prvega
odstavka tega člena ustanovi odbor za zaprte sisteme in odbor
za sproščanje GSO (8. člen).
16

izvoz GSO in izdelkov, uporabljajo tudi za živila, ki so GSO ali
njihove kombinacije ali so iz njih sestavljena ali jih vsebujejo.

63. člen (v 2. obr. 60. člen)
(uskladitev obveznosti pri uvozu GSO)

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka o dovoljenju iz 43. in 44.
člena tega zakona odloča ministrstvo, pristojno za zdravje, v
soglasju z ministrstvom in ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na uvoz GSO ali izdelkov
se začnejo uporabljati v roku, ki se določi v predpisu iz tretjega
odstavka 52. člena tega zakona.
64. člen (v 2. obr. 61. člen)
(prilagoditev dejavnosti)

62. člen (v 2. obr. 59. člen)
(izdelki z območja EU)

(1) Pravna ali fizična oseba, ki na dan uveljavitve tega zakona
dela z GSO v zaprtem sistemu, mora predložiti prijavo za ravnanje
z GSO skladno s tem zakonom v šestih mesecih od uveljavitve
predpisov iz 57. in 58. člena tega zakona, ki se nanašajo na delo
z GSO v zaprtem sistemu.

(1) Ministrstvo lahko v soglasju z ministrstvi kot je določeno v 43.
členu tega zakona v postopku za izdajo dovoljenja za dajanje
izdelka na trg prijavitelju z odločbo prizna veljavnost listine, s
katero je pridobil dovoljenje za dajanje izdelka na trg na območju
Evropske unije, če so v njej določeni pogoji glede uporabe izdelka
in značilnosti okolja takšni, da ustrezajo tudi pogojem v Sloveniji.

(2) Pravna ali fizična oseba, ki na dan uveljavitve tega zakona
namerno sprošča GSO v okolje, mora predložiti prijavo za
ravnanje z GSO skladno s tem zakonom v šestih mesecih od
uveljavitve predpisov iz prve in druge točke drugega odstavka
58. člena tega zakona, ki se nanašajo na namerno sproščanje
GSO v okolje.

(2) Odločba iz prejšnjega odstavka nadomesti dovoljenje za
dajanje izdelka na trg po tem zakonu.
(3) V odločbi iz prejšnjega odstavka se določijo tudi pogoji za
izvajanje programa monitoringa in poročanja skladno z 49. členom
tega zakona.

(3) Pravna ali fizična oseba, ki na dan uveljavitve tega zakona
daje izdelke na trg, mora predložiti prijavo za ravnanje z GSO
skladno s tem zakonom v šestih mesecih od uveljavitve predpisov
iz 57. in 58. člena tega zakona, ki se nanašajo na dajanje izdelkov
na trg.

(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
ministrstvo v soglasju z ministrstvi, kot je določeno v 43. členu
tega zakona, začasno omeji ali prepove dajanje izdelka iz prvega
odstavka tega člena na trg, če na podlagi informacij o novih ali
dodatno znanstveno utemeljenih podatkih ugotovi, da izdelek ali
njegova uporaba lahko pomeni tveganje, ki pri izdaji dovoljenja iz
prvega odstavka tega člena ni bilo upoštevano.

65. člen (v 2. obr. 62. člen)
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

(5) V primeru iz prejšnjega odstavka pristojni organ o svoji odločitvi
obvesti pristojne organe Evropske unije.

T. julij 2002
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OBRAZLOŽITEV

Državni zbor Republike Slovenije je na 17. seji, dne 18. junija
2002, opravil drugo obravnavo predloga zakona o uporabi genske
tehnologije (ZUGT) in sprejel amandmaje k 2., 3., 4., 6., 9., 16.,
17., 18., 19., 23., 24., 25., 26., 27., 28. členu, za novi29. a člen, k
31., 32., 33., 34., 35., 36., 38., 40., 41., 42., 43.. 44., 45. Členu, za
novi 45. a člen, k 46., 47., 48., 49., 54., 55., 56., 57. členu, za novi
58. a in 58. b člen in k 59. členu zakona. Državni zbor Republike
Slovenije je sprejel ludi sklep, da zakon o ravnanju z gensko

Vlada Republike Slovenije je na podlagi navedenega sklepa
Državnega zbora RS pripravila predlog zakona za tretjo
obravnavo, tako da je v besedilo vključila vse sprejete amandmaje.
Opravljeno je bilo tudi preštevilčenje členov, potrebno zaradi
sprejetih amandmajev.

Ljubljana, dne 26.6.2002

Obrazložitev:

spremenjenimi organizmi za tretjo obravnavo pripravi Vlada
Republike Slovenije.

Predlagani amandma je potreben zaradi opozorila Sekretariata
DZ za zakonodajo in pravne zadeve, da predlagana določba
petega odstavka daje upravnemu organu diskrecijsko pravico
odločanja, ali bo pritožba zoper sklep dovoljena ali ne.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O
RAVNANJU Z GENSKO
SPREMENJENIMIM ORGANIZMI
(ZRGSO) - tretja obravnava

K 44. členu
V 44. členu se črta peti odstavek.
Obrazložitev:

K 18. členu

r

Amandma je potreben, ker je določba nepotrebna, saj je
nedvoumno, da, ne glede na vlogo za podaljšanje dovoljenja,
velja osnovno dovoljenje do njegovega izteka.

V 18. členu se črta peti odstavek.
Obstoječi šestiodstavek postane peti odstavek

K 56. členu

Obrazložitev:

56. člen se spremeni tako, da se glasi:

Predlagani amandma je potreben zaradi opozorila Sekretariata
DZ za zakonodajo in pravne zadeve, da predlagana določba
petega odstavka daje upravnemu organu diskrecijsko pravico
odločanja, ali bo pritožba zoper sklep dovoljena ali ne.

»(1) Z denarno kaznijo od 300.000 do 30.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. pri delu z GSO v zaprtem sistemu ne zagotovi predpisanih
zadrževalnih in drugih varnostnih ukrepov in ne ravna v skladu
s predpisanimi zahtevami glede na varnostni razred (drugi
odstavek 14. člena),
2. uporablja zaprti sistem za delo z GSO brez potrdila ministrstva
o vpisu zaprtega sistema v register GSO (četrti odstavek 15.
člena),
3. ne hrani ocene tveganja do zaključka dela z GSO ali ne
obvesti ministrstva o dopolnitvah ocene, če gre za delo v
drugem, tretjem ali četrtem varnostnem razredu (peti in šesti
odstavek 16. člena),
4. ne zagotovi izdelave načrta ukrepov za primer nesreče ali ne
seznani z njim ali z njegovimi dopolnitvami pristojnih ministrstev
in pristojne službe lokalne skupnosti (17. člen),
5. izvaja delo z GSO iz prvega varnostnega razreda v zaprtem
sistemu brez potrdila o vpisu zaprtega sistema v register
GSO (prvi odstavek 20. člena),
6. ne posreduje ocene tveganja za delo z GSO v zaprtem
sistemu ministrstvu na njegovo zahtevo (drugi odstavek 20.
člena),

K 30. členu
V 30 členu se črta peti odstavek
Obstoječi šesti odstavek postane peti odstavek
Obrazložitev:
Predlagani amandma je potreben zaradi opozorila Sekretariata
DZ za zakonodajo in pravne zadeve, da predlagana določba
petega odstavka daje upravnemu organu diskrecijsko pravico
odločanja, ali bo pritožba zoper sklep dovoljena ali ne.
K 40. členu:
V 40. členuu se črta peti odstavek.
Obstoječi šesti odstavek postane peti odstavek.
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7. izvaja delo z GSO, uvrščeno v drugi varnostni razred, brez
prijave ali ga začne izvajati pred iztekom zakonsko
določenega roka ali brez dovoljenja ministrstva ali v nasprotju
z odločbo o prepovedi dela (prvi, tretji in četrti odstavek 21.
člena),
8. izvaja delo z GSO, uvrščeno v tretji ali četrti varnostni razred,
brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem (prvi odstavek
22. člena),
9. izvaja dela za pridobivanje gensko spremenjenih vretenčarjev
ali dela z njimi brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem
(prvi odstavek 23. člena),
10. ravna v nasprotju z določbami 24. člena,
11. ravna v nasprotju z določbami 25. člena,
12. v primeru nesreče ne ukrepa v skladu z načrtom ali o nesreči
ne obvesti takoj ministrstva (26. člen),
13. namerno sprošča GSO v okolje brez dovoljenja ali v nasprotju
z dovoljenjem (prvi in tretji odstavek 27. člena),
14. ne zagotovi izdelave načrta ukrepov za primer
nepričakovanega širjenja GSO (29. člen),
15. ravna v nasprotju z določbami 35. člena tega zakona,
16. ne posreduje ministrstvu poročila o rezultatih namernega
sproščanja GSO v okolje v predpisanem ali določenih rokih
(prvi odstavek 36. člena),
17. v primeru nepričakovanega širjenja GSO v okolje ne ukrepa
v skladu z načrtom ukrepov in o dogodku takoj ne obvesti
ministrstva (prvi odstavek 37. člena),
18. daje izdelek na trg brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem
(38. člen in šesti odstavek 43. člena),
19. ne predloži prijave za podaljšanje dovoljenja za dajanje izdelka
na trg v predpisanem roku (prvi odstavek 44. člena),

20. ravna v nasprotju z določbami 48. člena tega zakona,
21. ne izvaja monitoringa vplivov izdelka in njegove uporabe na
okolje in zdravje ljudi ali o rezultatih monitoringa ne poroča
ministrstvu (prvi odstavek 49. člena),
22. daje na trg izdelek, ki ni označen ali pakiran na predpisan
način (50. člen),
23. daje GSO tretjim osebam za delo v zaprtem sistemu ali za
namerno sproščanje v nasprotju z 51. členom tega zakona in
24. uvaža GSO ali izdelke v nasprotju z določbami prvega in
drugega odstavka 52. člena tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo od 75. 000 do 15.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje posameznik, ki stori dejanje iz prejšnega
odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
(3) Z denarno kaznijo od 30.000 do 1.500.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz
prvega odstavka tega člena.
(4) Z denarno kaznijo od 3.000 do 450.000 tolarjev se kaznuje
fizična oseba, ki kot član Znanstvenega odbora ne varuje
podatkov, ki so določeni kot zaupni skladno s tem zakonom (drugi
odstavek 11. člena).
Obrazložitev:
Amandma je potreben zaradi uskladitve višine najnižje predpisane
kazni z zakonom o prekrških.

t
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKE
SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta

Predlog zakona je delno usklajen z Direktivo 90/220/EEC zato,
ker v naš pravni red pred polnopravnim članstvom RS v EU ni
mogoče vključiti zahtev direktive, ki se nanašajo na vlogo organov
EU v postopkih dovoljevanja dajanja GSO in izdelkov na trg.

Predlog zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi tretja obravnava; EVA 2000-2511-0055

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

2) Skladnost predloga akta z določbami Evroskega
sporazuma o pridružitvi

Popolna uskladitev z Direktivama 90/219/EEC in 98/81/EEC ni
potrebna, popolna uskladitev z Direktivo 90/220/EEC bo mogoča
s polnopravnim članstvom RS v EU.

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

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

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

Ne

Obveznosti so izpolnjene v celoti
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

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

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES:
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD,
Univerza...)

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

-

Council Directive of 23 April 1990 on the contained use og
genetically modified micro-organisms 90/219/EEC - delno
usklajeno
Council Directive 98/81/EEC of 26 October 1998 amending
Directive 90/219/EEC on the contained use og genetically
modified micro-organisms - delno usklajeno
Council Directive 2001/18/EC of 12. March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified
organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC - delno
usklajeno

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev
Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi je vključen
v Državni program za prevzem pravnega reda ES.

b) Ali |e predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
Predlog zakona je delno usklajen z Direktivama 90/219/EEC in
98/81/EEC zato, ker širi področje veljavnosti zakona poleg gensko
spremenjenih mikroorganizmov, ki jih urejata direktivi, še na
gensko spremenjene organizme.

poročevalec, št. 63
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DUŠAN PICHLER

20

Minister
za okolje In prostor
MAG. JANEZ KOPAČ
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

VREDNOST

IN

DOPOLNITVAH

DAVKU

NA

DODANO

(ZDDV-B)

- tretja obravnava - EPA 133 - III
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
Številka:
Ljubljana,

2001-1611-0198
422-15/2001-5
26.06.2002

- mag. Anton Rop, minister za finance,
- Darko Končan, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance,
- Mateja Vraničar, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance,
- Nevenka Beč, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance.

Vlada Republike Slovenije je na 149. dopisni seji dne 26.6.2002
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 20. izredne
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 13.6.2002 in
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena

1. člen

»II. OBDAVČLJIVE TRANSAKCIJE«.

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

4. člen
V 4. členu se v drugem odstavku v 4. točki črta besedilo:
»izročitev novozgrajenih objektov ter«.

2. člen

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

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

»uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega
zavezanca«

3. člen

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

Za 3. členom se doda II. poglavje z naslovom:
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(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora prevzemnik, ki
uporablja prevzeta sredstva za druge namene, kot za tiste, za
katere ima pravico do odbitka vstopnega DDV, plačati DDV v
skladu z določbami ZDDV, ki veljajo za obračun DDV od uporabe
blaga in storitev za zasebne namene."

»8.uporaba blaga za namene opravljanja dejavnosti, sprememba
namembnosti ter zadržanje blaga ob prenehanju opravljanja
dejavnosti;«
Dosedanja 8. točka postane nova 9. točka.
5. člen

8. člen

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

13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»(uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega
zavezanca)«

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

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

(2) Dejavnost po prejšnjem odstavku obsega vsako proizvodno,
predelovalno, trgovsko in storitveno dejavnost, vključno z
rudarsko, kmetijsko in poklicno dejavnostjo. Dejavnost obsega
tudi izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic, če je
namenjeno trajnemu doseganju dohodka.

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

(3) Državni organi in organizacije ter organi lokalnih skupnosti se
ne štejejo za davčne zavezance v skladu s prvim odstavkom
tega člena, kadar opravljajo dejavnosti oziroma transakcije v okviru
svojih pristojnosti, javne agencije in druge osebe javnega prava
pa, kadar opravljajo upravne naloge na podlagi javnega
pooblastila, četudi opravljajo te naloge proti plačilu (takse, prispevki
in druge dajatve), če ti organi ali osebe opravljajo katero od
dejavnosti iz drugega odstavka tega člena oziroma promet, pri
katerem bi njihovo obravnavanje kot davčnih nezavezancev za
DDV, vodilo k izkrivljanju konkurence, se v teh primerih le-ti štejejo
za davčne zavezance.

6. člen
Ime in besedilo 6. člena se spremenita tako, da se glasita:
»6. člen
(uporaba blaga za namene opravljanja dejavnosti,
sprememba namembnosti ter zadržanje blaga ob
prenehanju opravljanja dejavnosti)

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

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

9. člen

1. uporaba blaga, ki ga davčni zavezanec proizvede, zgradi,
pridobi, predela ali uvozi v okviru opravljanja dejavnosti za
namene opravljanja svoje dejavnosti, če od takega blaga, če
bi ga nabavil od drugega davčnega zavezanca, ne bi imel
pravice, da odbije celotni vstopni DDV;
2. uporaba blaga za namene transakcij davčnega zavezanca,
od katerih se DDV ne obračunava, če je ob nabavi ali uporabi
blaga v skladu s prejšnjo točko odbil celoten vstopni DDV ali
delež vstopnega DDV, določen v skladu z dobitnim deležem,
3. zadržanje blaga s strani davčnega zavezanca ali njegovih
pravnih naslednikov (razen v primerih iz 7. člena tega zakona),
ko preneha opravljati dejavnost oziroma po prenehanju
registracije, če je ob nabavi ali uporabi blaga v skladu s 1.
točko tega člena odbil celoten vstopni DDV ali delež vstopnega
DDV, določen v skladu z dobtnim deležem..«

V 16. členu se v drugem odstavku črta besedilo »2. točke«.
10. člen
V 17. členu se v 7. točki tretjega odstavka na koncu doda stavek:
»Telekomunikacije vključujejo tudi priključitev na globalno
informacijsko mrežo.«
11. člen
V 19. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek se, v primeru, ko je plačnik
DDV v skladu z drugim stavkom 2. točke oziroma 3. točko 12.
člena tega zakona, prejemnik blaga oziroma storitev, šteje, da je
blago dobavljeno oziroma storitev opravljena, ko prejemnik prejme
račun ali, ko je izvršeno plačilo za dobavljeno blago ali opravljeno
storitev, odvisno od tega, katera okoliščina nastopi prej. Če
prejemnik računov ne prejme, se davek na dodano vrednost
obračuna osmi dan po dobavi.«

7. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Pri prenosu podjetja ali dela podjetja na drugega davčnega
zavezanca, ne glede na to ali gre za odplačni ali neodplačni
prenos, se šteje da promet blaga ni bil opravljen.

Dosedanji tretji do sedmi odstavek postanejo četrti do osmi
odstavek.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se za potrebe DDV
prevzemnik šteje za pravnega naslednika prenosnika podjetja ali
dela podjetja.
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15. člen

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

25. člen se spremeni tako, da se glasi:

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

»(1) Po stopnji 8,5% se obračunava in plačuje DDV od:

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

1. hrane (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in
živali; živih živali, semen, rastlin in primesi, ki so (običajno)
namenjene za pripravo hrane; izdelkov, ki se (običajno)
uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek;
priprave jedi;
2. dobave vode;
3. zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje in preprečevanje
bolezni v humani in veterinarski medicini, vključno z izdelki
za nadzorovanje rojstev in z izdelki za higiensko zaščito;
4. medicinske opreme, pripomočkov in drugih sredstev, ki so
namenjena za lajšanje ali zdravljenje okvare ali invalidnosti in
so namenjena izključno za osebno uporabo, vključno z
njihovim vzdrževanjem;
5. prevoz oseb in njihove osebne prtljage;
6. knjig (vključno z brošurami, letaki in podobnim tiskanim
materialom, otroškimi slikanicami ter otroškimi knjigami za
risanje in barvanje, tiskanimi notami ter notnimi rokopisi,
zemljevidi ter hidrografškimi in podobnimi kartami), časopisov
in periodičnih publikacij (vključno s knjižnično izposojo teh
gradiv, če le-ta ni oproščena plačila DDV v skladu s 26. členom
tega zakona) razen tistih, ki v celoti ali v večini vključujejo
reklamne vsebine;
7. vstopnin za razstave, gledališča, muzeje, za ogled naravnih
znamenitosti, kinematografske in glasbene prireditve, cirkuse,
sejme, zabaviščne parke, živalske vrtove in podobne kulturne
prireditve ter športne prireditve;
8. avtorskih pravic književnikov in skladateljev ter storitev
izvajalskih umetnikov;
9. uvoza umetniških predmetov, zbirk in starin iz četrtega,
petega in šestega odstavka 48. člena tega zakona;
10. umetniških predmetov iz četrtega odstavka 48. člena tega
zakona, če jih proda:
avtor ali njegovi zakoniti oziroma pravni nasledniki ali
davčni zavezanec, ki ni preprodajalec, če prodajo opravi
priložnostno in, če je te predmete uvozil sam ali so mu jih
prodali avtorji ali njegovi zakoniti oziroma pravni nasledniki
ali, če je imel pri nabavi pravico do popolnega odbitka
vstopnega DDV;
11. stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjenih za
trajno bivanje ter delov teh objektov, če so del socialne politike,
vključno z gradnjo, obnovo in popravili le-teh;
12. živali za pitanje, semen, sadik, gnojil, fitofarmacevtskih
sredstev ter storitev, ki so namenjene izključno uporabi v
kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu;
13. dajanja nastanitvenih zmogljivosti v najem v hotelih in podobnih
nastanitvenih obratih, vključno z nastanitvenimi zmogljivostmi
v domovih in drugih nastanitvenih obratih ter oddajanjem
prostorov za šotore, prikolice in podobne premične objekte;
14. uporabe športnih objektov;
15. storitev pokopa in upepelitev skupaj s prometom blaga, ki je
neposredno povezan s pokopom ali upepelitvijo in ga opravi
izvajalec pogrebnih storitev;
16. storitev javne higiene."

Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Ne glede na prejšnji odstavek lahko davčni zavezanec
zaradi nezmožnosti poplačila popravi (zmanjša) znesek DDV, če
na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o zaključenem
stečajnem postopku, o uspešno zaključenem postopku prisilne
poravnave ni bil poplačan oziroma ni bil poplačan v celoti. Na
enak način lahko postopa tudi davčni zavezanec, če pridobi
pravnomočni sklep sodišča o ustavitvi izvršilnega postopka
oziroma drugo listino, iz katere je razvidno, da v zaključenem
izvršilnem postopku ni bil poplačan oziroma ni bil poplačan v
cleoti ter davčni zavezanec, ki ni bil poplačan oziroma ni bil
poplačan v celoti, ker je bil dolžnik izbrisan iz sodnega registra
oziroma drugih ustreznih registrov ali predpisanih evidenc. Če
davčni zavezanec naknadno prejme plačilo ali delno plačilo za
opravljen promet blaga oziroma storitev, v zvezi s katerim je
uveljavil popravek davčne osnove v skladu s tem odstavkom,
mora od prejetega zneska obračunati DDV.«
Dosedanji enajsti odstavek postane dvanajsti odstavek.
Dosedanji dvanajsti odstavek, ki postane trinajsti odstavek se
spremeni tako, da se glasi:
»(13) V davčno osnovo se ne vštevajo stroški vračljive embalaže,
ki se pri dobavitelju blaga v vračljivi embalaži vodijo evidenčno.«
13. člen
V 22. členu se v drugem odstavku v 2. točki, na koncu doda nov
stavek, ki se glasi:
••Če prvi namembni kraj na tovornem listu oziroma drugem
dokumentu, s katerim se blago uvozi v Slovenijo, ni naveden, se
šteje, da je prvi namembni kraj v Sloveniji tam, kjer se blago prvič
po uvozu v Slovenijo pretovarja ali raztovarja.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
••(4) Pri ponovnem uvozu blaga, ki je bilo začasno izvoženo na
oplemenitenje potem, ko je bilo popravljeno, predelano, obdelano
oziroma obnovljeno, je davčna osnova iz prvega odstavka tega
člena vrednost popravila, predelave, obdelave oziroma obnove,
določena v skladu s carinskimi predpisi.«
14. člen
V 24. členu se stopnja »19%« nadomesti s stopnjo »20%«
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priložnostno ter izključno v svojo lastno korist, in ni verjetno,
da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;
15. reševalni prevozi bolnih ali poškodovanih oseb v za te namene
posebej prirejenih vozilih in plovilih;
16. prispevek za programe RTV Slovenija.

16. člen
Ime in besedilo 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
"26. člen
(oprostitve za določene dejavnosti, ki so v javnem
interesu)

(2) Promet storitev ali blaga po 1., 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točki
prejšnjega odstavka, ki ga opravijo davčni zavezanci, ki niso
omenjeni v prejšnjem odstavku, je oproščen plačila DDV, če:

(1) Plačila DDV je oproščena:

njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno
dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti
za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev;
jih upravljajo in vodijo - večinoma prostovoljci, ki sami ali preko
drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v
rezultatih teh dejavnosti;
zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi ali cene, ki
niso višje od takšnih odobrenih cen ali za storitve, za katere
ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne
storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo
DDV;
ni verjetno, da oprostitev DDV za te storitve izkrivlja
konkurenco, na primer postavlja v slabši položaj davčne
zavezance za DDV.

1. bolnišnična in izvenbolnišnična zdravstvena oskrba in z njo
neposredno povezane dejavnosti, ki jih kot javno službo
opravljajo javni zdravstveni zavodi ali druge osebe na podlagi
koncesije;
2. zdravstvena oskrba, ki jo zdravstveni delavci opravljajo v
okviru samostojne zdravstvene dejavnosti;
3. oskrba s krvjo in krvnimi pripravki, materinim mlekom ter
človeškimi organi za presajanje;
4. storitve zobnih tehnikov in zobna protetika, ki jo izdela zobni
tehnik in/ali zobozdravnik;
5. storitve, ki jih za svoje člane opravljajo neodvisne skupine
oseb, katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV ali so
neobdavčljive, in so neposrednd namenjene za opravljanje
njihove dejavnosti, če te skupine od svojih članov zahtevajo
le plačilo njihovega deleža skupnih stroškov in ni verjetno, da
takšna oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence;
6. socialno varstvene storitve, vključno s storitvami domov za
starejše, in promet blaga, ki je z njimi neposredno povezan, ki
jih kot javno službo opravljajo javni socialno varstveni zavodi
ali druge osebe na podlagi koncesije ali, ki jih opravljajo druge
nepridobitne organizacije, ki se po predpisih štejejo za
dobrodelne, invalidske organizacije ali organizacije za
samopomoč;
7. storitve in blago, ki je neposredno povezano z varstvom otrok
in mladostnikov, ki jih kot javno službo opravljajo javni zavodi
ali druge osebe na podlagi koncesije ali druge organizacije, ki
se po predpisih štejejo za dobrodelne organizacije;
8. predšolska vzgoja, šolsko in univerzitetno izobraževanje in
usposabljanje, vključno s prometom blaga in storitev, ki so
neposredno povezane z vzgojo in izobraževanjem ter
usposabljanjem, ki jih v skladu s predpisi opravljajo javni zavodi
ali druge organizacije, pod pogoji predpisanimi za opravljanje
teh storitev, če ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k
izkrivljanju konkurence;
9. zasebno poučevanje s strani oseb, ki izpolnjujejo predpisane
pogoje za učitelja v javni šoli, in se nanaša na šolsko ali
univerzitetno izobraževanje;
10. zagotavljanje osebja s strani verskih skupnosti ali filozofskih
združenj za namene iz 1., 6., 7. in 8. točke tega člena, z
namenom zadovoljevanja duhovnih potreb;
11. storitve in promet blaga, ki je neposredno povezan s temi
storitvami, ki ga opravijo nepridobitne organizacije s cilji
politične, sindikalne, verske, rodoljubne, filozofske,
humanitarne ali državljanske narave svojim članom kot
povračilo za članarino, določeno v skladu z njihovimi pravili,
če ni verjetno, da takšna oprostitev vodi k izkrivljanju
konkurence;
12. storitve, neposredno povezane s športom ali športno vzgojo,
ki jih nepridobitne organizacije nudijo osebam, ki se ukvarjajo
s športom ali se udeležujejo športne vzgoje;
13. kulturne storitve in z njimi neposredno povezano blago, ki jih
opravljajo javni zavodi in druge s strani države priznane
kulturne institucije;
14. promet storitev in blaga, ki ga opravljajo organizacije, katerih
dejavnosti so oproščene plačila DDV v skladu s 1., 6., 7., 8.,
11., 12. in 13. točko tega člena, v zvezi z,dogodki za zbiranje
denarnih sredstev, ki jih te organizacije organizirajo
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(3) Promet storitev ali blaga ni oproščen plačila DDV v skladu s
1., 6., 7., 8., 11., 12. in 13. točko prvega odstavka tega člena, če:
ni nujen za transakcije, ki so oproščene plačila DDV oziroma
je oproščene dejavnosti mogoče opravljati brez tega prometa;
je osnovni namen prometa, da organizacija pridobi dodatni
prihodek z opravljanjem transakcij, ki neposredno konkurirajo
transakcijam, davčnih zavezancev, ki obračunavajo DDV.
(4) Osebe iz drugega odstavka tega člena lahko uveljavljajo
oprostitev plačila DDV po tem členu na podlagi predhodne
priglasitve davčnemu organu.
17. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Plačila DDV so oproščeni tudi:
1. zavarovalni in pozavarovalni posli, vključno s povezanimi
storitvami zavarovalnih posrednikov in zastopnikov;
2. najem oziroma zakup nepremičnin (vključno z leasingom)
razen:
nastanitev v hotelih ali podobnih nastanitvenih
zmogljivostih, vključno z nastanitvijo v počitniških
domovih, počitniških kampih ali na prostorih, namenjenih
kampiranju;
dajanja v najem parkirnih prostorov, garaž in parkirišč;
dajanja v najem trajno instalirane opreme in strojev;
najema šefov.
3. promet blaga, ki se je v celoti uporabljalo za namene
oproščenih dejavnosti oziroma transakcij iz 26. člena tega
zakona in tega člena, če davčni zavezanec ni imel pravice do
odbitka vstopnega DDV za to blago, ali blaga, pri pridobitvi
oziroma proizvodnji katerega ni imel pravice do odbitka
vstopnega DDV v skladu s petim odstavkom 40. člena tega
zakona;
4. finančne storitve, in sicer:
a) dajanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki in
posredovanje pri sklepanju teh poslov ter upravljanje
kreditov oziroma posojil v denarni obliki, ko te storitve
opravlja kreditodajalec oziroma posojilodajalec;
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5.
6.
7.

8.
9.

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

b) izdajanje kreditnih garancij in drugih denarnih jamstev ter
upravljanje kreditnih garancij s strani kreditodajalca;
c) transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z depoziti
in tekočimi oziroma transakcijskimi računi, plačili, nakazili,
dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti, razen
izterjave dolgov in factoringa;
d) transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z valuto,
bankovci in kovanci, ki so zakonito plačilno sredstvo,
razen bankovcev in kovancev, katerih prodajna cena je
določena na podlagi njihove vrednosti kot zbirateljskega
predmeta ali na podlagi vrednosti kovine, iz katere so
izdelani;
e) transakcije (razen upravljanja, hrambe, investicijskega
svetovanja in storitev v zvezi s prevzemi), vključno s
posredovanjem, z delnicami, deleži v podjetjih ali
združenjih, obveznicami in drugimi vrednostnimi papirji,
razen z dokumenti o lastninski pravici na blagu in pravicami
in deleži iz 4. točke drugega odstavka 4. člena tega
zakona;
f) upravljanje investicijskih skladov;
kolki in druge podobne znamke;
igre na srečo;
promet objektov ali delov objektov in zemljišč na katerih so
postavljeni, razen če je promet opravljen preden so objekti ali
deli objektov prvič vseljeni oziroma uporabljeni ali, če je promet
opravljen preden poteče dve leti od začetka prve uporabe
oziroma prve vselitve;
promet zemljišč, razen stavbnih zemljišč;
dobava zlata Banki Slovenije.

V 6. točki, ki postane nova 4. točka, se za besedo »ladij«« doda
besedilo, ki se glasi: »in ribiških čolnov, s katerimi se opravlja
dejavnost ribištva«
Dosedanja 7. in 8. točka postaneta novi 5. in 6. točka.
19. člen
29. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pri sprostitvi uvoženega blaga v prost promet se, v skladu s
pogoji in roki, določenimi v predpisu iz 66. člena tega zakona,
plačila DDV oprosti:
1. pošiljke neznatne vrednosti poslane neposredno iz tujine.
Oprostitev se ne nanaša na tobak in tobačne izdelke, alkohol
in alkoholne pijače ter parfume in toaletne vode. Skupna
vrednost blaga v posamezni pošiljki, ki se šteje za neznatno,
ne sme presegati zneska, ki ga določi minister pristojen za
finance.
2. rabljeno osebno premoženje, ki pripada fizični osebi, ki je
prebivala v tujini neprekinjeno najmanj 12 mesecev, in ki se
seli v Slovenijo. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne pijače,
tobak in tobačne izdelke, motorna vozila ter opremo za
opravljanje dejavnosti;
3. predmete, ki pripadajo osebi, ki je prebivala v tujini
neprekinjeno najmanj 12 mesecev in ki se seli v Slovenijo
zaradi sklenitve zakonske zveze. Oprostitev se ne nanaša
na alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke, motorna vozila
ter opremo za opravljanje dejavnosti;
4. predmete, ki jih fizična oseba, ki stalno živi v Sloveniji pridobi
z dedovanjem. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne pijače,
tobak in tobačne izdelke, prevozna sredstva, opremo, zaloge
surovin, polizdelkov in končnih izdelkov, živino in kmetijske
pridelke, ki presegajo običajne družinske potrebe;
5. učne pripomočke, ki jih za lastne potrebe prinesejo s seboj
dijaki in študenti, ki prihajajo v Slovenijo z namenom šolanja;
6. blago v osebni prtljagi potnika, ki se uvaža v nekomercialne
namene in je v skladu s carinskimi predpisi oproščeno plačila
carine;
7. nekomercialno blago v pošiljkah, ki jih fizična oseba s
prebivališčem v tujini brezplačno pošilja fizični osebi na
carinskem območju do vrednosti, za tobak in tobačne izdelke,
alkohol in alkoholne pijače ter parfume in toaletne vode pa do
količin, ki jih predpiše minister pristojen za finance;
8. častna odlikovanja in nagrade, če njihova narava ali posamična
vrednost kaže na to, da niso uvožene za komercialne
namene; priložnostna darila, prejeta v okviru mednarodnih
odnosov, če ne odražajo komercialnega namena; ob pogoju
vzajemnosti predmete, namenjene šefom tujih držav oziroma
njihovim predstavnikom za njihove potrebe v času uradnega
obiska v Sloveniji. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne
pijače ter tobak in tobačne izdelke;
9. terapevtske substance človeškega izvora in reagente za
določanje krvnih skupin ter tipov tkiv, ki se uporabljajo za
nekomercialne medicinske ali znanstvene namene;
farmacevtske izdelke za zdravstveno oziroma veterinarsko
uporabo na mednarodnih športnih prireditvah; laboratorijske
živali, živalske, biološke in kemične substance poslane

(2) Ne glede na določbe 2., 7. in 8. točke prejšnjega odstavka se
lahko davčni zavezanec dogovori z najemnikom, zakupnikom,
leasingojemalcem oziroma kupcem nepremičnine - davčnim
zavezancem, ki ima pravico do odbitka celotnega vstopnega
DDV, da bo od prometa, ki bi moral biti oproščen plačila DDV v
Skladu z 2., 7. oziroma 8. točko prejšnjega odstavka, obračunal
DDV po predpisani stopnji.
(3) Davčni zavezanec obračuna DDV v skladu s prejšnjim
odstavkom, če sta z najemnikom oziroma kupcem nepremičnine
pred opravljenim prometom podala skupno izjavo pristojnemu
davčnemu organu.
18. člen
V 28. členu se črtata 2. in 4. točka.
Dosedanja 3. točka postane 2. točka.
V 5. točki, ki postane nova 3. točka, se podtočka a) spremeni
tako, da se glasi:
»a) za službene potrebe diplomatskih in konzularnih
predstavništev ter posebnih misij, akreditiranih v Sloveniji. Za
konzularna predstavništva, ki jih vodijo častni konzularni
funkcionarji oprostitev v skladu s to podtočko velja le za
blago, ki ga pošilja država pošiljateljica, razen prevoznih
sredstev, če za to blago ministrstvo, pristojno za zunanje
zadeve, izda soglasje;«
V podtočki c) se za besedo »predstavništev« doda besede »ter
posebnih misij«.
Za podtočko d) se v pododstavku doda nov prvi stavek, ki
glasi: »Oprostitve iz podtočk c) in d) te točke ne morejo uveljaviti
državljani Slovenije oziroma tuji državljani s stalnim prebivališčem
v Sloveniji.«
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Slovenije; dokumente, arhive, ter obrazce za uporabo na
mednarodnih srečanjih, konferencah ali kongresih; načrte,
tehnične slike, modele in podobne dokumente za namene
sodelovanja na mednarodnem natečaju, ki se organizira v
Sloveniji; tiskane obrazce, ki se v skladu z mednarodnimi
konvencijami uporabljajo kot uradni dokumenti v
mednarodnem prometu vozil in blaga; fotografije in diapozitive,
ki se pošiljajo tiskovnim agencijam ali časopisnim hišam;
zbirateljske predmete in umetniška dela, ki niso namenjena
prodaji in so uvožena brezplačno s strani muzejev, galerij in
drugih inštitucij ter so namenjeni za brezplačne oglede; zidni
zemljevidi, filmi (razen kinematografskih) in drugi avdiovizuelni
izdelki vzgojno izobraževalnega značaja, ki jih izdela OZN ali
njene specializirane agencije;
22. material, potreben za natovarjanje ter zavarovanje blaga med
transportom; stelja in krma za živali med transportom, naložena
na prevozno sredstvo, ki se uporablja za prevoz živali iz tuje
države v Slovenijo ali preko Slovenije;
23. goriva in maziva v rezervoarjih, ki so tovarniško vdelani v
motorna vozila;
24. material za postavitev, vzdrževanje ali okrasitev spominskih
obeleži], grobov ali pokopališč vojnih žrtev iz drugih držav;
krste s posmrtnimi ostanki in žare s pepelom pokojnika ter
pogrebni artikli, ki običajno spremljajo krste in žare."

brezplačno, ki so namenjene znanstvenim raziskavam, ter
vzorci referenčnih substanc namenjenih kontroli kvalitete
medicinskih proizvodov, ki jih je odobrila Svetovna
zdravstvena organizacija;
10. blago, ki ga brezplačno pridobijo državni organi, dobrodelne
in človekoljubne organizacije, namenjeno pa je za brezplačno
razdelitev osebam potrebnim pomoči ali blago poslano
brezplačno in brez vsakih komercialnih namenov, z namenom,
da se uporabi izključno zaradi zadovoljitve njihovih delovnih
potreb ali izvrševanja njihovih nalog. Oprostitev se ne nanaša
na alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke, kavo in pravi
čaj ter motorna vozila (razen reševalna vozila). Oprostitev
se nanaša le na organizacije, ki vodijo ustrezno knjigovodstvo
in pristojnim organom omogočajo nadzor nad njihovim
delovanjem in ki po potrebi nudijo zavarovanje plačila DDV;
11. blago, ki ga uvozijo državni organi in organizacije, dobrodelne
in človekoljubne organizacije, namenjeno pa je za brezplačno
razdelitev med žrtve naravnih in drugih nesreč in vojn ali
blago, ki ostane last teh organizacij, dano pa je na razpolago
prej omenjenim žrtvam. Oprostitev se ne nanaša na material
in opremo, namenjeno za obnovo območij, ki jih je prizadela
naravna in druga nesreča. Oprostitev se nanaša le na
organizacije, ki vodijo ustrezno knjigovodstvo in pristojnim
organom omogočajo nadzor nad njihovim delovanjem in ki po
potrebi nudijo zavarovanje plačila DDV;
12. predmete, ki so posebej izdelani za izobraževanje,
usposobljanje ali zaposlovanje slepih in gluhih oziroma drugih
fizično ali duševno prizadetih oseb, če so bili pridobljeni
brezplačno ter uvoženi s strani ustanov oziroma organizacij,
katerih dejavnost je izobraževanje oziroma nudenje pomoči
tem osebam in če s strani donatorjev ni izražen komercialni
namen;
13. opremo, ki jo imetnik uporablja za opravljanje svoje dejavnosti,
pa le-to preseli v Slovenijo. Oprostitev se ne nanaša na
prevozna sredstva, gorivo, zaloge blaga, izdelkov in
polizdelkov ter živino, katere imetniki so trgovci;
14. rastlinske in živinorejske proizvode, ki jih pridobijo kmetje državljani Republike Slovenije na svojih posestvih v obmejnem
območju sosednje države ter naraščaj in druge proizvode,
pridobljene od živine, ki jo imajo na teh posestvih zaradi poljskih
del, paše ali prezimovanja; semena, gnoijva in podobni izdelki
za obdelavo tal, ki jo uporabljajo kmetje - tuji državljani na
svojih posestvih v Sloveniji;
15. vzorce blaga neznatne vrednosti, ki so namenjeni za
pridobivanje naročil tovrstnega blaga, in ki so glede izgleda in
količine neuporabni za kakršnekoli druge namene;
16. tiskovine in reklamni material, ki ga pošilja oseba s sedežem
poslovanja izven Slovenije;
17. blago, namenjeno uporabi na sejmu, razstavi ali podobni
prireditvi. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne pijače, tobak
in tobačne izdelke ter goriva in kuriva;
18. blago, ki je zaradi določitve njihove sestave, kvalitete ali drugih
tehničnih značilnosti, namenjeno preizkušanju, preiskovanju
ali testiranju, ki se v celoti porabi oziroma uniči. Oprostitev se
ne nanaša na blago, uporabljeno pri preizkušanju, analiziranju
ali testiranju zaradi pospeševanja prodaje;
19. predmete in spremljajoče dokumente, ki se v zvezi s
pridobitvijo ali varstvom blagovnih znamk, patentov in modelov
pošiljajo organizacijam za varstvo pravic intelektualne
lastnine;
20. turistično informativno dokumentacijo, ki je namenjena za
brezplačno razdelitev in katere glavni namen je predstaviti
tujo turistično ponudbo;
21. dokumente, ki se pošiljajo državnim organom; publikacije tujih
državnih organov in mednarodnih organov in organizacij;
obrazce za izvajanje pooblastil državnih organov; dokazni
predmeti v sodnih postopkih; tiskane okrožnice, ki se pošiljajo
kot del običajne izmenjave informacij med javnimi službami ali
bančnimi ustanovami; uradne tiskovine, ki jih prejema Banka
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20. člen
30. člen se črta.
21. člen
V 31. členu se ime člena spremeni tako, da se glasi:
»(Oprostitve pri izvozu blaga in podobnih transakcijah ter
mednarodnem prevozu)«
V prvem odstavku se v 2. točki črta besedilo »oziroma 1. točko
prvega odstavka 32. člena«.
3., 4., 5. in 6. točka se spremenijo tako, da se glasijo:
»3. blago, ki ga iz Slovenije izvozi kupec, ki nima sedeža ali
stalnega prebivališča v Sloveniji, ali druga oseba za njegov račun,
razen blaga, ki ga kupec sam prevaža in je namenjeno opremljanju,
oskrbovanju ali oskrbovanju z gorivom zasebnih čolnov,
zrakoplovov ali katerih koli drugih prevoznih sredstev za zasebno
rabo. Če gre za blago, ki ga potnik prenaša v svoji osebni prtljagi,
se oprostitev plačila davka v skladu s to točko uveljavlja na način
vračila DDV, če so izpolnjeni pogoji, določeni v skladu s 55. členom
tega zakona;
4. promet storitev dodelave blaga (premičnin,), ki ga je izvajalec
ali naročnik storitev pridobil oziroma uvozil z namenom, da se na
območju Slovenije na tem blagu opravi takšna dodelava, vendar
le v primeru, če naročnik storitve nima sedeža ali stalnega
prebivališča v Sloveniji in če blago izvozi iz Slovenije izvajalec ali
naročnik storitev ali druga oseba za račun izvajalca oziroma
naročnika storitev;
5. promet blaga pooblaščenim organizacijam, ki ga le-te izvozijo
iz Slovenije kot del svojih človekoljubnih, dobrodelnih ali prosvetnih
aktivnosti, ki jih izvajajo izven-Slovenije. Dovoljenje se izda
organizaciji, ki izpolnjuje predpisane pogoje in sicer za vsak promet
blaga posebej ali pa za določeno obdobje. Oprostitev po tej točki
se izvede tako, da se pooblaščenim organizacijam, vrne plačani
DDV, ki ga niso mogle uveljaviti kot odbitek vstopnega davka v
skladu s 40. členom tega zakona;
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6. promet storitev, ki ga opravijo agenti in drugi posredniki, ko
delujejo v imenu in za račun druge osebe, če so te storitve del
prometa storitev, navedenih v tem členu ali del prometa blaga ali
storitev, ki je opravljen izven Slovenije;«

(4) Za potnika iz prejšnjega odstavka se šteje potnik, ki ima
vozovnico, na kateri je navedeno namembno letališče oziroma
pristanišče druge države."

V drugem odstavku se v 2. točki beseda »nabava« nadomesti z
besedo »dobava« ter črta beseda »pomorskih«.

23. člen
V 33. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki
se glasi:

3. točka se spremeni tako, da se glasi:

"(6) Minister za finance lahko s predpisom iz 66. člena tega zakona
določi izjeme od obveznosti izdajanja računov, če se podatki o
prodaji blaga oziroma storitev lahko zagotovijo na drug način in ni
ogrožen nadzor nad izvajanjem tega zakona."

»3. dobava, popravilo, vzdrževanje, zakup in najem zrakoplovov,
ki jih uporabljajo letalski prevozniki za zračne prevoze na
mednarodnih zračnih progah za plačilo ter promet, najem,
popravilo in vzdrževanje opreme, ki je vgrajena v zrakoplov ali se
v/na njem uporablja;"

24. člen

V 5. točki se črta beseda »pomorskih«.
V 4. in 6. točki se beseda »letal« nadomesti z besedo
»zrakoplovov«.

V 35. členu se v prvem odstavku za številko »4.« doda vejica in
številka »5.«.

V tretjem odstavku se besedilo 1. točke spremeni tako, da se
glasi:

Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Če davčni zavezanec opravi promet blaga oziroma storitev,
za katerega je predpisana oprostitev plačila DDV, mora na računu
navesti, da DDV ni bil obračunan.

»1. službene potrebe diplomatskih in konzularnih predstavništev
ter posebnih misij, akreditiranih v Sloveniji razen konzularnih
predstavništev, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji;«

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko prejemnik blaga
oziroma storitev, ki ni zavezanec za DDV, zahteva, da mu davčni
zavezanec izda račun v skladu s 34. členom, če prejemnik
potrebuje takšen račun zaradi uveljavljanja ugodnosti v skladu s
tem zakonom (kot na primer: tretji odstavek 31. člena in 55. člen
tega zakona).«

V 3. točki se za besedo »predstavništev« doda besedilo »ter
posebnih misij«.
Za 4. točko se doda nov pododstavek, ki se glasi: »Oprostitve
DDV iz 3. in 4. točke tega odstavka ne morejo uveljaviti državljani
Slovenije oziroma tuji državljani s stalnim prebivališčem v
Sloveniji."

25. člen

Dosedanji prvi do tretji pododstavek postanejo drugi do četrti
pododstavek.

V 36. členu se v tretjem odstavku besede » do 10.000.000 tolarjev«
nadomestijo z besedami »do vključno 10.000.000 tolarjev«, pred
številko »20.000.000« pa doda beseda »vključno«.

Na koncu se doda nov peti pododstavek, ki se glasi:

Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se
glasita:

»Minister, pristojen za finance predpiše natančnejše pogoje in
način za uveljavljanje oprostitve plačila DDV ter določi vrednostne
in količinske omejitve za posamezne vrste blaga oziroma storitev,
za katere upravičenci lahko uveljavijo oprostitev DDV.«

»(4) Za davčnega zavezanca, nad katerim se začne likvidacijski
ali stečajni postopek, se davčno obdobje zaključi z dnem začetka
likvidacijskega ali stečajnega postopka. Ob zaključku
likvidacijskega ali stečajnega postopka se davčno obdobje zaključi
z datumom sklepa o zaključku likvidacijskega ali stečajnega
postopka.

22. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Plačila DDV je oproščen uvoz blaga, ki je namenjeno, da:
a) se predloži carinskemu organu in, kadar je to dovoljeno v
skladu s carinskimi predpisi da v začasno hrambo;
b) se vnese v prosto carinsko cono;
c) se zanj začne postopek carinskega skladiščenja ali
postopek uvoza zaradi izvoza po sistemu odloga.

(5) Za davčnega zavezanca, ki nima sedeža v Sloveniji ter za
prejemnika blaga oziroma storitev, ki ni registriran kot zavezanec
za DDV in je plačnik DDV na podlagi drugega stavka 2. točke ali
na podlagi 3. točke 12. člena tega zakona, je davčno obdobje za
pačilo DDV koledarski mesec.«
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta nova šesti in sedmi
odstavek.

(2) Oprostitev plačila DDV v skladu s tem členom se lahko uveljavi
le, če blago ni sproščeno v prost promet oziroma ni namenjeno
končni potrošnji in če je znesek DDV, ki se zaračuna ob zaključku
transakcij, omenjenih v tem členu, enak znesku DDV, ki bi ga bilo
treba obračunati, če bi bila vsaka od teh transakcij obdavčena v
Sloveniji.

26. člen
V 38. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in peti
odstavek, ki se glasita:

(3) Plačila DDV je oproščeno tudi blago, namenjeno prodaji v
prostih carinskih prodajalnah na letališču, odprtem za mednarodni
zračni promet oziroma v pristanišču, odprtem za mednarodni
promet pod pogojem, da ga potniki v dovoljenih količinah kot
osebno prtljago odnesejo v drugo državo z zrakoplovom oziroma
z ladjo.
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»(4) V primeru prenehanja registracije za DDV je davčni zavezanec
dolžan predložiti obračun do zadnjega delovnega dne naslednjega
meseca po poteku meseca, v katerem je prenehala registracija
za DDV.
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28. člen

(5) Davčni zavezanec, nad katerim se začne likvidacijski ali
stečajni postopek, je dolžan predložiti obračun v 20 dneh od
dneva začetka likvidacijskega ali stečajnega postopka.Ob
zaključku likvidacijskega ali stečajnega postopka pa je davčni
zavezanec dolžan predložiti obračun do zadnjega delovnega dne
naslednjega meseca po poteku meseca v katerem je izdan sklep
o zaključku likvidacijskega ali steočajnega postopka.«

V 41. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Davčni zavezanec, ki opravlja obdavčeno in oproščeno
dejavnost, določi znesek vstopnega DDV, ki se nanaša na
obdavčeno dejavnost in oproščeno dejavnost, v zvezi s katero
ima pravico do odbitka vstopnega DDV v skladu s četrtim
odstavkom 40. člena tega zakona, z odbitnim deležem, razen če
v svojem knjigovodstvu ali izvenknjigovodski evidenci zagotovi
podatke o vstopnem DDV in znesku vstopnega DDV, za katerega
mu je priznana pravica do odbitka vstopnega davka.«

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta nova šesti in sedmi
odstavek.
27. člen

V drugem odstavku se besedilo 1. točke spremeni tako, da se
glasi:

Ime 40. člena se spremeni, tako da se glasi: »(pravica do odbitka
vstopnega davka)«.

»1. v števcu: celotni znesek letnega prometa, ki se nanaša na
promet, od katerega ima davčni zavezanec pravico do odbitka
vstopnega DDV, brez DDV;«.

V prvem odstavku se za besedo »prejemnik« dodata besedi
»blaga oziroma«. Na koncu drugega stavka pa se pika nadomesti
z vejico in doda naslednje besedilo »če s tem zakonom ni drugače
določeno.«

Besedilo petega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
»(5) Odbitni delež za tekoče leto se začasno določi na podlagi
podatkov o prometu preteklega leta (v nadaljevanju začasni odbitni
delež). Če podatkov o prometu preteklega leta ni ali, če so v
znesku neznatni, začasni odbitni delež določi davčni organ na
podlagi napovedi davčnega zavezanca. Odbitni delež se
dokončno določi, ko so znani podatki o dejanskem obsegu
prometa v letu, za katero se določa odbitni delež (v nadaljevanju:
dejanski odbitni delež). Če se ugotovi, da je bil odbitek vstopnega
DDV na podlagi začasnega odbitnega deleža obračunan v višjem
ali nižjem znesku, kot bi smel biti glede na dejanske podatke o
obsegu prometa v tekočem letu, se odbitek vstopnega DDV
ustrezno popravi v davčnem obdobju, v katerem se ugotovi
dejanski odbitni delež.«

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Davčni zavezanec sme odbiti DDV iz prejšnjega odstavka
tudi, če je blago in storitve uporabil za namene transakcij, ki jih je
v zvezi z dejavnostjo iz drugega odstavka 13. člena tega zakona,
opravil izven Slovenije, ob pogoju, da bi bil upravičen do odbitka
vstopnega davka, če bi bile opravljene v Sloveniji.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Davčni zavezanec sme odbiti DDV iz prvega odstavka tega
člena tudi, če je blago in storitve uporabil za namene transakcij, ki
so oproščene plačila DDV v skladu s:
1. 5. točko 28. člena, 31. členom, prvim in tretjim odstavkom 32.
člena tega zakona;
2. 1. in 4.a do 4.e točko 27. člena tega zakona, če ima naročnik
sedež izven Slovenije ali, če so te transakcije neposredno
povezane z blagom, ki je namenjeno izvozu.«

29. člen
44. člen se črta.

V petem odstavku se v 1. točki:
besedi "zasebnih letal" nadomestita z besedami "zasebnih
zrakoplovov" ter
pred podpičjem doda naslednje besedilo: »ter vozil, ki se
uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja
iz vožnje v skladu s predpisi«

30. člen
Ime in besedilo 45. člen se spremenita tako, da se glasita:
"45. člen
(oprostitev obračunavanja DDV)

Besedilo 2. točke se spremeni tako, da se glasi:
»2. stroškov za reprezentanco (pri čemer se kot stroški za
reprezentanco štejejo zgolj stroški za pogostitev in zabavo ob
poslovnih ali družabnih stikih), stroškov za prehrano (vključno s
pijačo) ter stroškov za nastanitev.«

»(1) Davčni zavezanec, ki v obdobju zadnjih 12 mesecev ne
preseže oziroma ni verjetno, da bo presegel 5.000.000 tolarjev
obdavčljivega prometa in nima odločbe o zavezanosti za DDV iz
tretjega odstavka tega člena ne sme obračunavati DDV, na izdanih
računih ne sme izkazovati DDV, nima pravice do odbitka vstopnega
DDV v skladu s 40. členom tega zakona in mu za potrebe tega
zakona ni treba voditi knjigovodstva v skladu s 56. členom tega
zakona.

V šestem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. če je izkazan na računih, izdanih v skladu s 34. členom tega
zakona.«
V sedmem odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
"Če davčni zavezanec ne odbije vstopnega davka v davčnem
obdobju, ko je prejel račun oziroma carinsko deklaracijo, lahko
odbije ta znesek vstopnega davka kadar koli po tem davčnem
obdobju, vendar ne kasneje kot v zadnjem davčnem obdobju
koledarskega leta, ki sledi letu v katerem je pridobil pravico do
odbitka vstopnega davka."

(2) Davčni zavezanec, predstavnik gospodinjstva, ki opravlja
dejavnost kmetijstva in gozdarstva, za katero se plačuje davek
od dohodka po katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih zemljišč
ne obračunava DDV, če skupni katarstski dohodek vseh članov
gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega 1.500.000
tolarjev in nima odločbe o zavezanosti za DDV iz tretjega odstavka
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tega člena. Tak davčni zavezanec ne sme obračunavati DDV, na
izdanih računih ne sme izkazovati DDV, nima pravice do odbitka
vstopnega DDV v skladu s 40. členom tega zakona in mu za
potrebe tega zakona ni treba voditi knjigovodstva v skladu s 56.
členom tega zakona. Z gospodinjstvom je mišljena skupnost
življenja, pridobivanja in trošenja sredstev.

(6) Podrobnejše določbe o pogojih in načinu izvajanja tega člena
izda minister, pristojen za finance."
32. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:

(3) Davčni zavezanec iz prvega ali drugega odstavka tega člena
lahko, ne glede na določbe prvega oziroma drugega odstavka
tega člena, obračunava DDV, na izdanih računih izkazuje DDV in
ima pravico do odbitka vstopnega DDV v skladu s 40. členom
tega zakona, če na podlagi pisnega zahtevka pridobi odločbo
davčnega organa o zavezanosti za DDV.

"(1) Potovalna agencija in organizator potovanja (v nadaljnjem
besedilu: potovalna agencija), ki deluje v svojem imenu, pri
zagotavljanju ponudbe pa določene storitve, povezane z izvedbo
potovanja, zaupa v izvedbo drugim davčnim zavezancem,
obračunava in plačuje DDV v skladu s tem členom. Določbe tega
člena se ne nanašajo na potovalno agencijo, ki deluje kot posrednik
(v imenu in za račun potnika) in pri obračunavanju DDV upošteva
2. točko devetega odstavka 21. člena tega zakona.

(4) Davčni organ izda davčnemu zavezancu iz prvega oziroma
drugega odstavka tega člena odločbo o zavezanosti za DDV za
obdobje, ki ne sme biti krajše od 60 mesecev. Davčni organ ne
izda odločbe o zavezanosti za DDV če ugotovi, da davčni
zavezanec, ki je predložil zahtevek za registracijo, ne opravlja
dejavnosti oziroma ne izkaže, da namerava opravljati dejavnost
iz drugega odstavka 13. člena tega zakona.

(2) Vse storitve, ki jih opravi potovalna agencija v zvezi s
potovanjem, se štejejo za eno storitev potovalne agencije potniku.
Šteje se, da je ta storitev opravljena v kraju, kjer ima potovalna
agencija sedež ali poslovno enoto, če je storitev opravila iz
poslovne enote.

(5) Če povezane osebe opravljajo promet blaga iste vrste oziroma
promet storitev iste narave, se za namene tega člena, skupni
znesek vrednosti opravljenega prometa povezanih oseb v
obdobju 12 mesecev šteje kot znesek, ki ga vsaka povezana
oseba doseže sama. Za povezane osebe se štejejo osebe, ki so
kot take določene v predpisih o obdavčitvi dohodkov pravnih in
fizičnih oseb.

(3) Potovalna agencija obračuna DDV od zneska, ki predstavlja
razliko med celotnim zneskom, ki ga plača potnik, v katerega ni
vključen DDV, in dejanskimi stroški potovalne agencije za storitve,
ki jih opravijo drugi davčni zavezanci, če je neposredni uporabnik
teh storitev potnik.
(4) Če storitve, ki jih potovalna agencija zaupa drugim davčnim
zavezancem, ti zavezanci opravijo izven Slovenije, se šteje, da
je potovalna agencija opravila storitev, oproščeno plačila DDV v
skladu s 6. točko prvega odstavka 31. člena tega zakona. Če so
te storitve deloma opravljene v Sloveniji in deloma izven Slovenije,
je plačila DDV oproščen le tisti del storitve potovalne agencije, ki
se nanaša na storitve, opravljene izven Slovenije.

(6) Določbe prvega odstavka tega člena se ne nanašajo na
davčne zavezance, ki v Sloveniji nimajo sedeža."
31. člen
Ime in besedilo 46. člena se spremeni tako, da se glasi:

(5) Potovalna agencija nima pravice do odbitka vstopnega DDV
niti do vračila DDV, ki ji ga zaračunajo drugi davčni zavezanci od
storitev, ki so jih nudili neposredno potniku."

"46. člen
(pavšalno nadomestilo)
(1) Davčni zavezanec iz drugega odstavka 45. člena tega zakona
ima ob dobavi kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih in
gozdarskih storitev, ki so rezultat dejavnosti, za katero se plačuje
davek od dohodka po katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih
zemljišč, pravico do pavšalnega nadomestila vstopnega DDV (v
nadaljnjem besedilu: pavšalno nadomestilo), pod pogoji in na način,
določen s tem členom.

33. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Davčni zavezanec, ki v svojem imenu ali v imenu druge
osebe v skladu s pogodbo, na podlagi katere se plača provizija
na nakup ali prodajo, opravi promet rabljenega blaga in/ali
umetniških predmetov, zbirk in/ali starin (preprodajalec),
obračunava DDV od dosežene razlike v ceni v skladu s tem ter
49. členom tega zakona.

(2) Pravico do pavšalnega nadomestila imajo le tisti davčni
zavezanci iz drugega odstavka 45. člena tega zakona, ki opravijo
promet blaga in storitev iz prejšnjega odstavka davčnim
zavezancem, ki morajo obračunavati in plačevati DDV v skladu s
tem zakonom.

(2) Rabljeno blago je premična stvar, ki je primerna za nadaljnjo
uporabo takšna kot je ali po popravilu, razen: umetniških
predmetov, zbirk ali starin ter plemenitih kovin in dragega kamenja.

(3) Davčni zavezanci - kupci blaga oziroma naročniki storitev iz
prvega odstavka tega člena, so dolžni plačilu za ta promet prišteti
znesek pavšalnega nadomestila v višini 4% od odkupne vrednosti.

(3) Plemenite kovine so: platina, zlato, paladij in srebro ter zlitine
plemenite kovine z drugo plemenito kovino. Drago kamenje je:
diamanti, rubini, safirji in smaragdi, bodisi obdelani ali neobdelani,
če niso vdelani oziroma nanizani.

(4) Davčni zavezanci it prejšnjega odstavka imajo pravico, da
pavšalno nadomestilo odbijejo kot vstopni DDV pod pogoji,
določenimi s tem zakonom.

(4) Umetniški predmeti so:

(5) Davčni zavezanci iz drugega odstavka 45. člena tega zakona
imajo pravico do pavšalnega nadomestila, če so predhodno
pridobili dovoljenje davčnega organa. Imetnik dovoljenja mora za
obdobje veljavnosti dovoljenja sestaviti obračun pavšalnega
nadomestila in ga predložiti davčnemu organu do 31. januarja
tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
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1. slike, risbe in pasteli, kolaži in podobne dekorativne plošče, ki
se uvrščajo v tarifno oznako 9701 kombinirane nomenklature
carinske tarife (v nadaljnjem besedilu: tarifna oznaka), če so
jih avtorji izdelali v celoti ročno, razen: načrti in risbe za
arhitekturo, strojegradnjo, industrijo, topografijo ali podobne
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odstavka 48. člena tega zakona od davčnega zavezanca preprodajalca.

namene; ročno slikani ali okrašeni izdelki; gledališke kulise in
podobno iz pobarvanega ali poslikanega platna;
izvirna grafična dela, odtisi in litografije iz tarifne oznake 9702
00 00, če jih avtor izdela ročno v omejenem številu v črnobeli
barvi ali v barvi ene ali več plošč, ne glede na postopek in
material, ki je bil uporabljen, razen če je bil uporabljen
mehanični ali fotomehanični postopek;
izvirne plastike in kipi iz kakršnegakoli materiala iz tarifne
oznake 9703 00 00, če jih izdela avtor ter skulpturni odlitki,
katerih izdelava je omejena na osem kopij, če jo nadzoruje
avtor ali njegov naslednik;
tapiserije iz tarifne oznake 5805 00 00 in ročno izdelani tekstilni
stenski predmeti iz tarifne oznake 6304 00 00 na podlagi
izvirnega umetniškega dela pod pogojem, da ni več kot osem
kopij vsakega;
unikatni keramični predmeti, izdelani izključno s strani avtorja
in z njegovim podpisom;
poslikave na baker, izdelane izključno ročno, omejene na
osem oštevilčenih kopij, na katerih je podpis avtorja ali studia,
razen izdelkov draguljarjev (dragotine, nakit), zlatarjev in
srebrarjev;
umetniške fotografije, ki jih posname oziroma natisne avtor,
ali so posnete pod njegovim nadzorstvom, če so podpisane
in oštevilčene ter omejene na 30 kopij, v vseh velikostih.

(4) Če je nabavna cena večja od prodajne cene zadevnega blaga,
se šteje, da je davčna osnova enaka 0."
35. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Ne glede na šesti odstavek 48. člena tega zakona, lahko
davčni zavezanec- preprodajalec obračunava DDV od dosežene
razlike v ceni, tudi od prometa:
1. umetniških predmetov, zbirk ali starin, ki jih uvozi sam;
2. umetniških predmetov, ki jih pridobi neposredno od avtorjev
ali njihovih zakonitih naslednikov,
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka lahko kadarkoli pristojnemu
davčnemu organu predloži prijavo, da bo obračunavala DDV po
tem členu. DDV po tem členu začne obračunavati prvega dne
prvega naslednjega meseca po vložitvi prijave. Obdobje
obračunavanja DDV po tem členu ne sme biti krajše od 24 mesecev.
(3)Davčni zavezanec obračunava DDV od prometa blaga po tem
členu od davčne osnove, ki jo določi v skladu z 49. členom tega
zakona. Od prometa umetniških predmetov, zbirk oziroma starin,
ki jih je davčni zavezanec uvozil sam, je nabavna cena, ki se
mora upoštevati pri izračunu razlike v ceni, enaka davčni osnovi
pri uvozu, določeni v skladu z-22. členom tega zakona, povečani
za obračunani (ali plačani) DDV pri uvozu.

(5) Zbirke so:
1. poštne znamke in kolki, priložnostni pisemski ovitki prvega
dne, natisnjene frankirane pisemske pošiljke in podobno iz
tarifne oznake 9704 00 00, rabljene, ali če niso rabljene, take,
ki niso v obtoku oziroma niso namenjene za uporabo;
2. zbirke in zbirateljski predmeti iz tarifne oznake 9705 00 00, ki
imajo zoološki, botanični, mineraloški, anatomski, zgodovinski,
arheološki, paleontološki, etnografski ali numizmatični pomen.

(4) Če preprodajalec obračunava DDV po splošni ureditvi in po
posebnem postopku, mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti
ločeno izkazovanje prometa za vsako ureditev posebej."

(6) Starine so predmeti iz tarifne oznake 9706 00 00, ki so stari
več kot 100 let, razen umetniških predmetov ali zbirk.

36. člen

(7) Preprodajalec obračunava DDV od ustvarjene razlike v ceni v
skladu s tem ter 49,-členom tega zakona le, če je blago iz prvega
odstavka tega člena, na davčnem območju Slovenije pridobil od:
1. osebe, ki ni davčni zavezanec ali
2. drugega davčnega zavezanca, ki v skladu s tem zakonom
za to blago ni imel pravice do odbitka vstopnega DDV ali
3. davčnega zavezanca iz prvega in drugega odstavka 45. člena
tega zakona, če gre za poslovna sredstva ali
4. drugega preprodajalca, ki je od opravljenega prometa blaga
obračunal DDV od razlike v ceni."

Za 50. členom se dodajo novi 50.a do 50.c členi, ki se glasijo:
»50.a člen
(oprostitev plačila DDV)
Če so izpolnjeni pogoji iz 31. člena tega zakona, je promet
rabljenega blaga, umetniških predmetov, zbirk in starin, od
katerega se obračunava DDV od dosežene razlike v ceni,
oproščen plačila DDV.

34. člen

50.b člen
(odbitek vstopnega DDV)

49. člen se spremeni tako, da se glasi:

Preprodajalec, ki obračunava DDV od dosežene razlike v ceni v
skladu z 49. in s 50. členom tega zakona, nima pravice do odbitka
vstopnega DDV od tega blaga.

"(1) Davčna osnova za promet blaga iz prvega odstavka 48.
člena tega zakona je razlika v ceni, ki jo doseže preprodajalec,
zmanjšana za znesek DDV, ki se nanaša na razliko v ceni. Razlika
v ceni je enaka razliki med prodajno ceno, ki jo zaračuna
preprodajalec za navedeno blago in nabavno ceno.

50.c člen
(izkazovanje DDV na računih)

(2) Prodajna cena pomeni vse, kar predstavlja plačilo, ki ga je ali
ga bo davčni zavezanec - preprodajalec prejel od kupca ali tretje
osebe, vključno s subvencijami, neposredno povezanimi s tem
prometom, davki in vsemi drugimi dajatvami, posrednimi stroški
nabave, kot so provizije, stroški embaliranja, prevoza in
zavarovanja, ki jih preprodajalec zaračuna kupcu, vključno z
DDV, razen zneskov iz devetega odstavka 21. člena tega zakona.

Preprodajalec, ki obračunava DDV od dosežene razlike v ceni,
na računih, ki jih izdaja, ne sme ižkazovati DDV«
37. člen
V 51. členu se v petem odstavku beseda »tretjega« nadomesti z
besedo »četrtega«.

(3) Nabavna cena pomeni vse, kar predstavlja plačilo, definirano
v prejšnjem odstavku, ki ga je ali ga bo prejela oseba iz sedmega
poročevalec, št. 63
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V šestem odstavku se beseda »četrtega« nadomesti z besedo
»petega«.

minimalni znesek, na katerega se lahko glasi zahtevek ter rok, v
katerem mora davčni organ odločiti o zahtevku in vrniti DDV, če
so izpolnjeni predpisani pogoji za vračilo.«

V sedmem odstavku se beseda »petega« nadomesti z besedo
»šestega«.

39. člen
38. člen

V 55. členu se v prvem odstavku za besedami: »in ki ga« doda
naslednje besedilo:

54. člen se spremeni tako, da se glasi:

»v roku treh mesecev od dneva nakupa«

»(1) Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, ima ob pogojih,
določenih s tem zakonom, pravico do vračila DDV, zaračunanega
za storitve ali za premičnine, ki so mu jih dobavili drugi davčni
zavezanci na ozemlju Slovenije, ali zaračunanega ob uvozu blaga
v Slovenijo.

40. člen
V 57. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni, tako da se
glasi:

(2) Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, ima pravico do
vračila DDV, če:

"Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena so davčni
zavezanci iz prvega in drugega odstavka 45. člena tega zakona
v obdobju iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena dolžni
hraniti vse dokumente, ki so jim bili izdani v povezavi s prometom
blaga oziroma storitev, ki jim je bil opravljen ter uvozom blaga."

a) v predpisanem obdobju ni opravil prometa blaga oziroma
storitev, za katerega se šteje, da je bil opravljen v Sloveniji,
razen:

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

prevoznih in s prevozom povezanih storitev, za katere
velja oprostitev v skladu s 5. točko 28. člena, 31. členom
ali prvim odstavkom 32. člena tega zakona;
storitev, od katerih mora v skladu s 3. točko 12. člena
tega zakona, DDV plačati izključno oseba, kateri so bile
storitve opravljene;

"(4) Davčni zavezanec lahko dokumentacijo iz tega člena hrani
tudi v elektronski obliki, če je v obdobju iz prvega oziroma drugega
odstavka tega člena davčnemu organu zagotovljen dostop do
tako shranjenih podatkov brez povzročanja neupravičenih
dodatnih stroškov in če so izpolnjeni naslednji pogoji:
podatki, vsebovani v elektronskem dokumentu ali zapisu, so
dosegljivi in primerni za kasnejšo uporabo, in
podatki so shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani
ali prejeti, in
iz shranjenega elektronskega sporočila je mogoče ugotoviti,
od kod izvira, komu je bilo poslano ter čas in kraj njegovega
pošiljanja ali prejema, in
uporabljena tehnologija in postopki v zadostni meri
onemogočajo spremembo ali izbris podatkov, oziroma obstaja
zanesljivo jamstvo glede nespremenljivosti podatkov oziroma
sporočil."

b) če se blago oziroma storitve iz prvega odstavka tega člena
uporabljajo za namene:
transakcij iz drugega odstavka 40. člena tega zakona;
transakcij, ki so oproščene plačila DDV v skladu s 5.
točko 28. člena, 31. členom, ali prvim odstavkom 32. člena
tega zakona;
opravljanja storitev, od katerih mora v skladu s 3. točko
12. člena tega zakona, DDV plačati izključno oseba, kateri
so bile storitve opravljene;
c) če so izpolnjeni drugi pogoji, določeni v 40. členu tega zakona,
ki se nanašajo na pravico do odbitka vstopnega DDV.

41. člen

(3) Ta člen se ne uporablja za dobave blaga in storitev, ki so
oproščene po 3. točki prvega odstavka 31. člena tega zakona.

V 59. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se
glasi:

(4) Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, je upravičen
do vračila DDV, če:

»(2) Davčni organ odloči o prenehanju registracije za DDV po
uradni dolžnosti, če davčni zavezanec:
preneha opravljati dejavnost;
ni predložil obračuna DDV v zadnjih 12 mesecih.«

1. pri pristojnem davčnem organu vloži zahtevek za vračilo DDV
na predpisanem obrazcu;
2. zahtevku predloži izvirnike računov oziroma uvoznih
dokumentov;
3. predloži potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež,
da je dolžan obračunavati DDV v tej državi;
4. v obdobju, za katero prosi za vračilo DDV, ni opravil prometa
blaga oziroma storitev, ki bi se štel za promet, opravljen v
Sloveniji, razen prometa storitev iz podtočke a) drugega
odstavka tega člena;
5. se zaveže, da bo povrnil katerikoli neupravičeno pridobljen
(vrnjen) znesek DDV.

V tretjem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»DDV se obračuna v skladu s 3. točko 6. člena tega zakona.«
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Davčni zavezanec se izbriše iz registra zavezancev za
DDV z dnem, ki ga določi davčni organ v odločbi. Davčni organ
določi dan izbrisa iz registra zavezancev Za DDV glede na
okoliščine posameznega primera in ob upoštevanju obveznosti,
ki jih mora zavezanec izvršiti v skladu s prejšnjim odstavkom.
Praviloma se ta dan določi na prvi dan meseca, vendar pa ne
more biti določen prej kot 15 dni po dokončnosti odločbe o izbrisu
iz registra in ne pozneje kot 60 dan po dokončnosti odločbe o
izbrisu iz registra.«

(5) Minister, pristojen za finance predpiše natančnejše pogoje ža
uveljavljanje vračila DDV, zlasti pa: rok za predložitev zahtevka
za vračilo, obdobje, na katerega se lahko nanaša zahtevek, davčni
organ, ki je pristojen za obravnavanje in odločanje o zahtevku,
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Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki
se glasita:

42. člen
V 60. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se
glasi:

»(3) Ne glede na določbe 6. točke 25. člena tega zakona se do
članstva Slovenije v Evropski uniji obračunava in plačuje DDV po
stopnji 8,5% tudi od drugih nosilcev besede, slike in zvoka.

»Obračunavanje in plačevanje DDV od prevoznih storitev v
mednarodnem prometu lahko v skladu s predpisom iz drugega
odstavka 66. člena tega zakona nadzoruje tudi carinski organ.«

(4) Ne glede na določbo 11. točke 25. člena tega zakona se do
31.12. 2007 obračunava in plačuje DDV po stopnji 8,5% od
stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjenih za trajno
bivanje ter delov teh objektov, ki niso del socialne politike, vključno
z-gradnjo in popravili le-teh.«

43. člen
V 61. členu se v prvem odstavku črta 3. točka.
Dosedanje 4. do 9. točka postanejo 3. do 8. točka.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
47. člen

»(3) Oseba iz petega odstavka 46. člena tega zakona se kaznuje
za prekršek z denarno kaznijo od 50.000 do 450.000 tolarjev, če
ne sestavi obračuna pavšalnega nadomestila in ga ne predloži
davčnemu organu v predpisanem roku.«

Davčni zavezanec, katerega davčno obdobje, določeno v skladu
s tretjim odstavkom 36. člena zakona, ne poteče na dan pred
dnevom, ko se začne uporabljati ta zakon, vloži obračun DDV po
poteku davčnega obdobja v skladu z drugim odstavkom 38. člena
zakona, mora pa obračunu priložiti ločene podatke o davčni
obveznosti, ki se nanaša na del davčnega obdobja do začetka
uporabe tega zakona ter na del davčnega obdobja po začetku
uporabe tega zakona.

44. člen
V 62. členu se v prvem odstavku v 6. točki besedilo v oklepaju
spremeni tako, da se glasi:
»(40., 41., 42. in 43. člen)«

48. člen

V 11. točki se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
»(50.c člen, peti odstavek 52. člena)«.

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 41. člen zakona
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
(Uradni list RS, št. 103/01).

V 12. točki se beseda »neposredne« nadomesti z besedo
»posredne«.

(2) Če je davčni zavezanec opravil del prometa blaga ali storitve
pred 1. janarjem 2002, del pa po tem datumu, obračuna DDV za
celoten promet blaga ali storitve po stopnjah, ki so v veljavi na
dan 1. januarja 2002, razen če je na dan 31. decembra 2001
opravil obračun že dobavljenega blaga in opralvjenih storitev ter
obračunal DDV po stopnjah, ki veljajo 31. decembra 2001.

45. člen
V 65. členu se v prvem odstavku kratica »ECU« nadomesti s
kratico »EVRO«.

(3) Računi, ki so bili izdani pred 1. januarjem 2002, nanašajo pa
se na promet blaga in storitev, ki bo opravljen 1. januarja ali kasneje,
se razveljavijo.

46. člen
V 70. členu se ime člena spremeni tako, da se glasi:
»(proste carinske prodajalne in nižja stopnja DDV v prehodnem
obdobju)«

49. člen

Drugi odstavek se spremeni tako da se glasi:

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lislu
Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne drugega
meseca, ki sledi mesecu, v katerem je zakon uveljavljen, razen
14. in 15. člen tega zakona, v delu, ki se nanaša na višino stopnje,
ki se začneta uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.

»(2) Ne glede na določbe 25. člena tega zakona se do 1. januarja
2003 od vina obračunava in "plačuje DDV po stopnji 8,5 %.«
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OBRAZLOŽITEV

Pri pripravi predloga zakona za tretjo obravnavo so bili v zakonsko
besedilo vneseni vsi amandmaji, ki so bili sprejeti v drugi obravnavi.

Državni zbor Republike Slovenije je na 20. izredni seji dne 13. 6.
2002 opravil drugo obravnavo predloga zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-B).
Državni zbor Republike Slovenije je naložil Vladi Republike
Slovenije, da pripravi predlog zakona za tretjo obravnavo in ga
predloži Državnemu zboru.

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 11., 12., 15., 16.,
17., 21., 27., 41., 46. in 47. členu.
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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 zgoraj
navedenimi pravnimi viri ES (leto)

1) Naslov predloga akta:
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku
na dodano vrednost - tretja obravnava (EVA 2001-1611-0144)

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

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

- ne

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

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

70. člen Evropskega sporazuma

- ne

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

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

Niso sodelovali

/
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

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

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

V državnem programu je predviden sprejem zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost
do konca leta 2001. Predlog zakona ima v državnem programu
identifikacijsko številko ZAKO 3126.

Šesta Direktiva Sveta 77/388/EEC
Direktiva Sveta 78/1035/EEC
Osma direktiva Sveta 79/1072/EEC
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES?

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

/
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:

Petra ZEMLJIČ
SVETOVLKA VLADE

/
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Podpis ministra:
mag. Anton ROP
MINISTER
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

V

0

IN

DOPOLNITVAH

OBVEZNIH

PROMETO

ZAVAROVANJIH

(ZOZP-A)

- tretja obravnava - EPA 315 - III
Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o obveznih zavarovanjih v prometu - tretja obravnava.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-1611-0181
Številka: 443-08/2001-1
Ljubljana, 26.06.2002

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 149. dopisni seji dne 26.6.2002
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU,

- mag. Anton Rop, minister za finance,
- mag. Matej More, državni podsekretar v Ministrstvu za finance,
- Vinko Berginc, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance.

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 17. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 19.6.2002 in 195.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

b.) v 2., 3., 9. in 14. členu beseda »vozilo« nadomesti z besedama
»prometno sredstvo« v ustreznem sklonu;
c.) v 2., 4., 9., 10., 34., 38., 45. in 46. členu besedi »prevozno
sredstvo« nadomestita z besedama »prometno sredstvo« v
ustreznem sklonu;
d.) v 3., 13., 26., 27., 36. in 37. členu beseda »zahtevek« nadomesti
z besedama »odškodninski zahtevek« v ustreznem sklonu;
e.) v 17. členu besedi »sklenitelj zavarovanja« nadomestita z
besedo »zavarovalec« v ustreznem sklonu;
f.) v prvem odstavku 8. člena in v 36. členu beseda »likvidacija«
nadomesti z besedo »obravnavanje« v ustreznem sklonu;
g.) v 8., 14., 24., 27., 28., 29., 32., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40.,
41., 42., 44., 47. in 48. členu se besedilo »Slovenski
zavarovalni biro« nadomesti z besedo »Združenje«;
h.) v 13. členu beseda »odgovorni« nadomesti z besedo
»odgovornostni«;

BESEDILO ČLENOV:
1. člen
V Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št.
70/94, 29/ 96 - v nadaljnjem besedilu: ZOZP) se v 1. členu doda
nova 4. točka, ki se glasi:
»4. Zavarovanje lastnika čolna proti odgovornosti za škodo,
povzročeno tretjim osebam.«.
V besedilu zakona se:
a.) v 1. členu, naslovu III. poglavja, 16., 19., 24., 25., 26., 27., 29.,
34., 38., 39., 40., 41. in 42. členu črta beseda »motornega« v
ustreznem sklonu;
1. julij 2002
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i.) v 15. in 16. členu besedilo »motorna in priklopna vozila«
nadomesti z besedo »vozila« v ustreznem sklonu;
j.) vi. členu, naslovu IV. poglavja, v 30., 31., 32., 33., 34., 38. in
41. členu, besedi »zračno plovilo« nadomestita z besedilom
»zrakoplov ali druga letalna naprava« v ustreznem sklonu;
k.) v 47. členu se besedilo »Urad za zavarovalni nadzor«
nadomesti z besedo »Agencija«.«.

5. člen (10. člen)
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če zavarovalnica ugotovi, da je lastnik prometnega sredstva
prenehal izpolnjevati obveznosti iz zavarovalne pogodbe in je ta
zato prenehala veljati, obvesti o tem pristojno upravno enoto
oziroma drug pristojen organ, ki mora lastniku, če se ne izkaže z
zavarovanjem, sklenjenim pri drugi zavarovalnici, odvzeti
registrske tablice oziroma druge registrske oznake.

2. člen (3. člen)
Za 1. členom se doda nov 1. a člen, ki se glasi:

Zavarovalnica obvesti o prenehanju zavarovalne pogodbe tudi
informacijski center pri Slovenskem zavarovalnem združenju (v
nadaljnjem besedilu: Združenje).«.

»1. a člen
Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
1. nesreča je dogodek, pri katerem je nastala škoda zaradi
uporabe prometnega sredstva;
2. prometno sredstvo je vozilo, zrakoplov in druga letalna
naprava ter čoln;
3. vozila so motoma in priklopna vozila, kot jih opredeljuje Zakon
o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98 in 61/
00), ki morajo imeti po predpisih o registraciji prometno
dovoljenje;
4. zrakoplov je naprava, opredeljena v 78. točki 17. člena Zakona
o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01);
5. druga letalna naprava je naprava, opredeljena v 66. točki 17.
člena Zakona o letalstvu;
6. letalo je zrakoplov, opredeljen v 24. točki 17. člena Zakona o
letalstvu;
7. čoln je plovilo opredeljeno v 15. točki 3. člena Pomorskega
zakonika (Uradni list RS, št. 26/01);
8. odgovornostna zavarovalnica je zavarovalnica, pri kateri je
imel sklenjeno zavarovanje avtomobilske odgovornosti lastnik
vozila, s katerim je bila povzročena nesreča.«.

6. člen (11. člen)
Črta se prvi odstavek 5. člena.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zavarovalnica je dolžna skleniti pogodbo o zavarovanju v skladu
z zakonom in zavarovalnimi pogoji.«.
7. člen (12. člen)
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavarovalnica mora Agencijo za zavarovalni nadzor (v
nadaljnem besedilu: Agencija) obvestiti o novih ali spremenjenih
zavarovalnih pogojih preden jih začne uporabljati. Če Agencija
ugotovi, da zavarovalni pogoji niso v skladu z zakonom, izreče
ukrep nadzora v skladu z določbo tretje točke prvega odstavka
181. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00,
91/00) pri čemer se lahko prepoved sklepanja novih zavarovalnih
pogodb nanaša samo na vrste obveznih zavarovanj navedenih v
1. členu tega zakona. Ukrep prepovedi sklepanja novih
zavarovalnih pogodb se lahko nanaša le na tisto vrsto obveznega
zavarovanja po tem zakonu, na katero se nanašajo zavarovalni
pogoji, za katere je Agencija ugotovila, da niso v skladu z
zakonom.«.

3. člen (6. člen)
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je za prometno sredstvo predpisana registracija, sme organ, pristojen za registracijo, izdati prometno dovoljenje ali drugo
ustrezno listino šele potem, ko lastnik prometnega sredstva, na
ime katerega se bo prometno sredstvo registriralo, predloži dokaz,
da je sklenil zavarovanje, ki je obvezno po tem zakonu.«.

Črta se tretji odstavek.
8. člen (13. člen)

Besedilu 2. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Če je vozilo v skladu z določbami Zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 in 61/00) registrirano na
uporabnika vozila, se določbe tega zakona, ki veljajo za lastnika
vozila, smiselno uporabljajo tudi za uporabnika vozila.«.

»V primerih, določenih z zakonom ali zavarovalnimi pogoji ima
zavarovalnica, ki je poravnala škodo oškodovancu ali plačala
zavarovalnino, pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov,
skupaj z obrestmi in stroški od zavarovalca oziroma od odgovorne
osebe.«.

4. člen (7. člen)

Dodajo se novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:

Za 2. členom se doda nov 2. a člen, ki se glasi:
»2. a člen

»Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti ima zavarovalnica
pravico uveljavljati povračilo iz prejšnjega odstavka od
zavarovalca oziroma od odgovorne osebe samo v primerih:

Pri zavarovanju lastnika prometnega sredstva proti odgovornosti
za škodo, povzročeno tretjim osebam, so poleg lastnika
prometnega sredstva proti odgovornosti zavarovane vse osebe,
ki po volji lastnika sodelujejo pri uporabi prometnega sredstva
(uporabnik, voznik, sprevodnik, spremljevalec in podobno).«

1. če je voznik vozilo uporabljal za drugačen namen, kot je to
določeno v zavarovalni pogodbi;
2. če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja tiste
oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozil,
razen če je vozilo vozil kandidat za voznika motornih vozil ali
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3.

4.
5.
6.
7.

Črta se 6. točka, 7. točka postane 6. točka, 8. točka postane 7.
točka.

skupine vozil pri učenju vožnje ob upoštevanju vseh predpisov,
ki urejajo ta pouk;
če je bilo vozniku odvzeto ali začasno odvzeto vozniško
dovoljenje, oziroma se mu je izvrševala izrečena kazen ali
varstveni ukrep prepovedi vožnje vozila določene vrste ali
kategorije oziroma varstveni ukrep prepovedi uporabe tujega
vozniškega dovoljenja na ozemlju Republike Slovenije,
varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja ali kazen
prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja;
če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil,
psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, in sicer
nad dovoljeno mejo;
če je voznik škodo povzročil namenoma;
če vozilo, ki ga je voznik vozil, ni bilo tehnično brezhibno;
če je voznik po nesreči zapustil kraj dogodka, ne da bi
posredoval svoje osebne podatke in podatke o zavarovanju.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da lastnik zrakoplova ali druge letalne naprave in
prevoznik nista ista oseba, mora pogodbo iz prvega odstavka
skleniti prevoznik.«.
12. člen (20. člen)
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Najnižje zavarovalne vsote, na katere mora biti sklenjeno
zavarovanje potnikov v javnem prometu, so:
za primer smrti
1.000.000 tolarjev
za primer trajne izgube splošne
zmožnosti (invalidnosti)
2.000.000 tolarjev
za primer začasne nezmožnosti za delo
za povračilo izgubljenega dohodka in
nujno potrebnih stroškov zdravljenja
500.000 tolarjev

Če je z zavarovalnimi pogoji za povečano nevarnost določena
dodatna premija, pa ta ni bila plačana, ima zavarovalnica pravico
uveljavljati povračilo izplačanih zneskov, skupaj z obrestmi in
stroški od zavarovanca oziroma odgovorne osebe, v sorazmerju
med plačano premijo in premijo, ki bi morala biti plačana zaradi
povečane nevarnosti.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se za zavarovanje
potnikov iz 5. točke drugega odstavka 9. člena tega zakona
uporablja najnižja zavarovalna vsota v znesku 250.000 SDR «

Zavarovalnica nima pravice od zavarovanca uveljavljati povračila
iz drugega odstavka za del škode, za katero je odgovoren
oškodovanec, ki je pristal, da se prevaža z vozilom pod
okoliščinami iz 2., 3., 4. in 6. točke tretjega odstavka, kljub temu,
da so mu bile te okoliščine znane.

13. člen (22. člen)

Zavarovalnica ima pravico uveljavljati povračilo v primerih iz
tretjega odstavka največ v znesku 2.000.000 tolarjev. V primeru
iz 5. točke tretjega odstavka zavarovalnica uveljavlja povračilo v
celoti.«.

V 15. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se
glasi:
»Zavarovanje avtomobilske odgovornosti pri uporabi vozil,
registriranih v Republiki Sloveniji, mora biti sklenjeno v skladu z
določbami tega zakona.«.

9. člen (17. člen)
3. točka šestega odstavka 8. člena se spremeni tako, da se glasi:

14. člen (24. člen)

»3. podatki iz tretjega odstavka se lahko zbirajo tudi iz zbirk
podatkov posameznih zavarovalnic in Združenja ter iz evidence
registriranih vozil, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve;«.

Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Registracija ali podaljšanje registracije se lahko opravi po
predložitvi dokaza o sklenjeni zavarovalni pogodbi za zavarovanje
avtomobilske odgovornosti. Zavarovanje mora biti sklenjeno tudi
pred izdajo preizkusnih tablic za čas njihove veljavnosti.«.

10. člen (18. člen)
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:

15. člen (25. člen)
V 17. členu se doda nova 3. točka, ki se glasi:

»8. a člen

» 3. oškodovanci, katerim je škoda nastala:

Denarni zneski iz 7., 12.19. in 33. b člena tega zakona se zvišajo,
če se za več kot 10 % spremeni razmerje tolarja proti evru po
srednjem tečaju Banke Slovenije. Zvišanje, ki je sorazmerno s
spremembo tečajnega razmerja, objavi minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije.

-

Način zvišanja zavarovalnih vsot v primerih iz prejšnjega
odstavka, razen v primerih iz 12. člena tega zakona, velja tudi za
neizkoriščene dele zavarovalnih vsot.«.
11. člen (19. člen)

zaradi uporabe vozila na športnih prireditvah za katere so
bila izdana uradna dovoljenja, pri katerih je pomembno, da se
doseže največja hitrost ali pri vadbenih vožnjah
zaradi delovanja jedrske energije, nastale med prevozom
jedrskega materiala;
zaradi vojnih operacij, uporov ali terorističnih dejanj, pri čemer
mora zavarovalnica dokazati, da je škodo povzročil tak
dogodek.«.
16. člen (26. člen)

V drugem odstavku 9. člena se 5. točka spremeni tako, da se
glasi:

Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:

5. zrakoplovov in drugih letalnih naprav, s katerimi se opravlja
javni prevoz v zračnem prometu ali posebni zračni prevoz.«.

»Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja avtomobilske
odgovornosti je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na dan
škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni dogovorjena
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nižje od vsot iz 19. člena tega zakona, je zavarovalnica dolžna
povrniti škodo do vsot iz 19. člena tega zakona.

višja vsota. Najnižja zavarovalna vsota, na katero mora biti
sklenjeno zavarovanje, znaša:
a) za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja,
ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število
oškodovancev,
za avtobuse in tovorna vozila
220.000.000 tolarjev
za druga vozila
110.000.000 tolarjev
za vozila, ki prevažajo nevarne snovi 440.000.000 tolarjev

Za škodo, ki jo povzroči voznik nezavarovanega vozila, ki izvira
iz ozemlja Republike Slovenije, na ozemlju držav članic EU ali
držav, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik
Multilateralnega garancijskega sporazuma ali države, v kateri
nadomešča veljavno mednarodno listino o sklenitvi zavarovanja
avtomobilske odgovornosti registrska tablica, odgovarja
Združenje s sredstvi škodnega sklada.

b) za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ki izvira iz
posameznega škodnega dogodka ne glede na število
oškodovancev
- za avtobuse in tovorna vozila
45.900.000 tolarjev
- za druga vozila
22.900.000 tolarjev
- za vozila, ki prevažajo nevarne tovore 91.800.000 tolarjev.«.

Združenje odgovarja s sredstvi škodnega sklada za plačilo škod,
ki jih v državah članicah EU in državah, katerih nacionalni
zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega garancijskega
sporazuma oziroma Londonskega sporazuma, povzročijo vozniki
vozil, zavarovanih pri zavarovalnici, ki je registrirana za sklepanje
zavarovanj, ki so po tem zakonu obvezna, v kolikor članica
Združenja ni izpolnila svoje obveznosti na podlagi sklenjenega
zavarovanja.

Črtata se drugi in tretji odstavek.
17. člen (27. člen)

Ozemlje, iz katerega izvira vozilo, pomeni:

Prvi odstavek 21. člena se dopolni tako, da se glasi:

ozemlje države, s katere registrsko tablico je vozilo označeno,
če vozilo ne potrebuje registrske tablice, pa vozilo nosi
označbo o sklenjenem zavarovanju oziroma drugo označbo,
ki je analogna registrski tablici, ozemlje države, kjer je bila
označba izdana,
če vozilo ne potrebuje registrske tablice niti druge analogne
označbe, ozemlje države, kjer ima stalno prebivališče
uporabnik vozila.«.

»Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije tudi škode,
povzročene z vozilom, ki ga je uporabljala nepooblaščena oseba,
oseba brez predpisanega vozniškega dovoljenja tiste oziroma
tistih kategorij, v katero spada vozilo, ki ga je vozila in oseba, ki je
kršila tehnične zahteve glede varnosti vozila.«
V drugem odstavku se besedilo »za izplačano odškodnino«
nadomesti z besedilom »do višine izplačane odškodnine.«.

20. člen (30. člen)

18. člen (28. člen)

Prvi stavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Voznik vozila, za katero mora biti po tem zakonu sklenjeno
zavarovanje avtomobilske odgovornosti in ki izvira z ozemlja
države, katere nacionalni zavarovalni biro ni podpisnik
Multilateralnega garancijskega sporazuma, mora pred vstopom
v Republiko Slovenijo pokazati veljavno mednarodno listino o
sklenitvi zavarovanja avtomobilske odgovornosti, ki velja za
območje držav članic EU.«.

"Če se med trajanjem zavarovanja spremeni lastnik vozila,
zavarovalna pogodba preneha veljati, ko novi lastnik vozila sklene
pogodbo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. To pogodbo
mora novi lastnik skleniti najkasneje pred registracijo vozila na
svoje ime. Prejšnjemu lastniku se vrne sorazmerni del
neizkoriščene premije če iz tega zavarovanja ni bila izplačana
odškodnina«.

21. člen (31. člen)

19. člen (29. člen)

Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:

23. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Če voznik vozila, ki izvira iz ozemlja države, katere nacionalni
zavarovalni biro ni podpisnik Multilateralnega garancijskega
sporazuma, ob vstopu v Republiko Slovenijo ne pokaže veljavne
mednarodne listine o sklenjenem zavarovanju avtomobilske
odgovornosti, ali na vozilu ni registrske tablice, ki nadomešča
mednarodno listino, mora tako zavarovanje, z veljavnostjo za
čas bivanja v državah članicah EU, vendar ne za manj kot 15 dni,
skleniti pri zavarovalnici, ki je registrirana za sklepanje zavarovanj,
ki so po tem zakonu obvezna.«.

»Zavarovanje avtomobilske odgovornosti krije tudi škodo, ki je
bila povzročena na ozemlju držav članic Evropskih skupnosti, ki
delujejo v okviru Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države
članice EU) in držav, katerih nacionalni zavarovalni biro je
podpisnik Multilateralnega garancijskega sporazuma z dne 15.
marec 1991 (v nadaljnjem besedilu: Multilateralni garancijski
sporazum) oziroma Londonskega sporazuma, in sicer brez
plačila dodatne premije.
Zavarovalnica, pri kateri je zavarovana avtomobilska
odgovornost, mora škodo, ki je bila povzročena v državah članicah
EU in državah, katerih nacionalni zavarovalni biro je podpisnik
Multilateralnega garancijskega sporazuma oziroma Londonskega
sporazuma, plačati do višine, določene s predpisi o zavarovanju
avtomobilske odgovornosti tiste države, kjer je nastal škodni
dogodek. V primeru, da so najnižje zavarovalne vsote v tej državi

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če policija pri nadzoru v državi ugotovi, da voznik nima veljavne
mednarodne listine ali potrdila o sklenjenem zavarovanju pri
zavarovalnici, ki je registrirana za sklepanje zavarovanj, ki so po
tem zakonu obvezna, ukrepa po določilih 3. člena tega zakona «.
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22. člen (32. člen)

26. člen (36. člen)

26. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za 33. členom se doda novo IV.a poglavje z naslovom
»ZAVAROVANJE LASTNIKA ČOLNA PROTI ODGOVORNOSTI
ZA ŠKODO POVZROČENO TRETJIM OSEBAM« z novimi 33 a,
33 b, 33 c, 33 č in 33.d členi, ki se glasijo:

»Za škodo na ozemlju Republike Slovenije, ki je povzročena z
vozilom, ki izvira iz držav članic EU in držav, katerih nacionalni
zavarovalni biro je podpisnik Multilateralnega garancijskega
sporazuma oziroma Londonskega sporazuma, odgovarja
Združenje. To lahko za obravnavanje odškodninskih zahtevkov
pooblasti eno od zavarovalnic, svojih članic.

33. a člen
Lastnik čolna oziroma imetnik pravice razpolaganja s čolnom na
motorni pogon z močjo več kot 3.7 kW, ki je vpisan v vpisnik
morskih čolnov, ki ga vodi Uprava Republike Slovenije za
pomorstvo, mora skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti
za škodo, ki jo z uporabo čolna povzroči tretjim osebam zaradi
smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja (v nadaljnjem
besedilu: zavarovanje odgovornosti za škodo povzročeno tretjim
osebam z uporabo čolna), razen proti odgovornosti za škodo na
stvareh, ki jih je sprejel v prevoz.

Kadar članica Združenja, ki je obravnavala škodo za tujo
zavarovalnico na podlagi sklenjenih mednarodnih sporazumov
ne dobi povrnjenih sredstev, do katerih je po mednarodnih
sporazumih upravičena, povrne ta sredstva članici Združenja iz
škodnega sklada, na način, ki ga določi Združenje.«.
23. člen (33. člen)
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:

Zahtevi za vpis čolna v vpisnik morskih čolnov je potrebno priložiti
dokaz o sklenjeni zavarovalni pogodbi, ki mora biti sklenjena za
najmanj toliko časa, kolikor bo veljalo dovoljenje za plovbo.

»Če o odškodninskem zahtevku ni odločeno v treh mesecih po
vložitvi, lahko oškodovanec vloži tožbo proti Združenju.«.

Osebe, ki se prevažajo s čolnom, se ne štejejo za tretje osebe po
tem zakonu.
i

24. člen (34. člen)

Lastnik tujega čolna, ki prihaja v teritorialno morje ali notranje
morske vode Republike Slovenije, mora imeti sklenjeno veljavno
zavarovalno pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škode iz
prvega odstavka, če ni dana druga varščina za povrnitev škode
ali če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno.

Prvi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Lastnik ali zakupnik zrakoplova ali druge letalne naprave, ki se
mora registrirati v Republiki Sloveniji, mora skleniti pogodbo o
zavarovanju odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam,
ki jo povzroči zrakoplov ali druga letalna naprava v letu ali na
tleh.«.

Obveznost iz prvega odstavka ne velja za čolne oboroženih sil
Republike Slovenije.

25. člen (35. člen)

33. b člen

31. člen se spremeni tako, da se glasi:

Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja odgovornosti po 33. a
členu tega zakona je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na
dan škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni
dogovorjena višja vsota.

»Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja odgovornosti po 30.
členu tega zakona je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na
dan škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni
dogovorjena višja vsota.

Najnižja zavarovalna vsota za škode iz posameznega škodnega
dogodka ne glede na število oškodovancev, na katero mora biti
sklenjeno zavarovanje, znaša 50.000.000 tolarjev

Najnižja zavarovalna vsota iz posameznega škodnega dogodka
ne glede na število oškodovancev, na katero mora biti sklenjeno
zavarovanje, znaša za zrakoplove oziroma za drugo letalno
napravo:

33. c člen

a) za zrakoplove z največjo vzletno maso do 2.000 kg, 1.500.000
SDR v tolarski protivrednosti,
b) za zrakoplove z največjo vzletno maso do 6.000 kg, 4.500.000
SDR v tolarski protivrednosti,
c) za zrakoplove z največjo vzletno maso do 25.000 kg,
12.000.000 SDR v tolarski protivrednosti,
d) za zrakoplove z največjo vzletno maso do 100.000 kg,
50.000.000 SDR v tolarski protivrednosti,
e) za zrakoplove z največjo vzletno maso nad 100.000 kg,
90.000.000 SDR v tolarski protivrednosti,
f) za jadralna letala, ultralahke in druge letalne naprave, če je
zanje predpisana registracija, 500.000 SDR v tolarski
protivrednosti.

Združenje ne odgovarja za škodo, ki je povzročena z neznanim
čolnom.
33. č člen
Za škode, ki so povzročene z nezavarovanim čolnom, se
uporabljata določbi 40. in 41. člena tega zakona.
33. d člen
Za zavarovanje odgovornosti za škodo povzročeno tretjim
osebam z uporabo čolna se smiselno uporabljajo določbe 17.,
20., 22. in 23. člena zakona

SDR (Special Dravving Rights) so posebne pravice črpanja
(obračunska enota), kot jih določa mednarodni denarni sklad,
razmerje do slovenske valute oziroma vrednost pa objavlja Banka
Slovenije.«
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27. člen (37. člen)

31. člen (41. člen)

34. člen se spremeni tako, da se glasi:

40. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Za plačilo škod, ki jih oškodovancem povzročijo vozniki
nezavarovanih in neznanih vozil, nezavarovanih zrakoplovov ali
drugih letalnih naprav in nezavarovanih čolnov, se pri Združenju
ustanovi škodni sklad. Iz škodnega sklada se plačujejo tudi
zavarovalnine potnikom v javnem prometu zaradi posledic
nesreče, če lastnik javnega prometnega sredstva ni sklenil
zavarovalne pogodbe.

»Zavodi zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega
zavarovanja, zavarovalnice s subrogacijskimi zahtevki, kakor
tudi druge organizacije, ki so neposrednemu oškodovancu
kakorkoli povrnile škodo ali njen del, nimajo pravice do
povračilnega zahtevka proti Združenju iz škodnega sklada, če je
škodni dogodek povzročil voznik neznanega ali nezavarovanega
vozila ter nezavarovanega zrakoplova ali druge letalne naprave
in nezavarovanega čolna.«.

Odškodnina se iz sredstev škodnega sklada izplača tudi v
primeru, ko je bil uveden stečajni postopek nad zavarovalnico, ki
je dolžna plačati odškodnino. V tem primeru se iz sredstev
škodnega sklada izplača le tisti del odškodnine, ki ni bil izplačan
iz stečajne mase zavarovalnice.«.
28. člen (38. člen)
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V škodni sklad, namenjen za plačilo obveznosti iz prejšnjega
člena, plačujejo prispevek vse zavarovalnice, ki so registrirane
za sklepanje zavarovanj, obveznih po tem zakonu. Višino najnižjih
začetnih sredstev sklada določi minister, pristojen za finance,
nato pa sklad dopolnjuje sredstva glede na tekoče potrebe, ki jih
Združenje sporoča zavarovalnicam. Prispevek posamezne
zavarovalnice je sorazmeren njenemu deležu v prejšnjem letu
sklenjenih zavarovanj avtomobilske in letalske odgovornosti,
odgovornosti lastnikov čolnov ter zavarovanj potnikov v javnem
prometu proti posledicam nesreče v Republiki Sloveniji.
Zavarovalnice so dolžne prispevke nakazati v 15 dneh po prejemu
sporočila Združenja.«.
29. člen (39. člen)
V drugem odstavku 37. člena se besedilo »v 60 dneh« nadomesti
z besedilom »v treh mesecih«.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Združenje za poplačilo odškodnine iz škodnega sklada od
oškodovanca ne sme zahtevati dokazila o tem, da oseba,
odgovorna za škodo, noče oziroma ni zmožna plačati.
V primeru spora med Združenjem in zavarovalnico glede
vprašanja, kdo od njiju je dolžan izplačati odškodnino
oškodovancu, pripade ta dolžnost tistemu, pri katerem je
oškodovanec najprej vložil svoj odškodninski zahtevek. Ta mora
oškodovanca poplačati brez odlašanja. V primeru, ko je kasneje
pravnomočno odločeno, da je za izplačilo odškodnine zavezana
nasprotna stranka, ima stranka, ki je poravnala škodo
oškodovancu, pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov
skupaj z obrestmi in stroški.«.
30. člen (40. člen)
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če povzroči škodo voznik nezavarovanega vozila, zrakoplova
ali druge letalne naprave oziroma čolna ali potnik utrpi nesrečo pri
prevozu z nezavarovanim javnim prometnim sredstvom,
odgovarja Združenje tako, kot bi odgovarjala zavarovalnica, če
bi bilo sklenjeno zavarovanje in sicer največ do zavarovalne vsote,
ki je bila kot najnižja predpisana na dan škodnega dogodka.«.
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32. člen (42. člen)
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Združenje ima pravico izplačano odškodnino ali zavarovalnino,
skupaj z obrestmi in stroški, izterjati od lastnika vozila, zrakoplova
ali druge letalne naprave, čolna ter lastnika javnega prometnega
sredstva, za katerega ta ni sklenil zavarovalne pogodbe po
določilih tega zakona in od povzročitelja škodnega dogodka.
Lastnik in povzročitelj škodnega dogodka odgovarjata Združenju
nerazdelno.«.
33. člen (43. člen)
Za 42. členom se doda novo, V.a poglavje z naslovom
"POOBLAŠČENEC ZA OBRAVNAVANJE ODŠKODNINSKIH
ZAHTEVKOV" z novimi 42. a, 42. b, 42. c 42. č in 42. d členi, novo
V.b poglavje z naslovom "INFORMACIJSKI CENTER" z novimi
42. e, 42. f, 42. g, 42. h, 42. i in 42. j členi in novo V.c. poglavje z
naslovom "ODŠKODNINSKI URAD" z novimi 42. k, 42. I, 42.m,
42.n in 42.o členi, ki se glasijo:
»V.a POOBLAŠČENEC ZA OBRAVNAVANJE
ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV
42. a člen
Pooblaščenec za obravnavanje odškodninskih zahtevkov iz
naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti (v nadaljnjem
besedilu: pooblaščenec) je oseba-, ki v imenu in za račun
zavarovalnice zbira informacije, sprejema ukrepe potrebne za
reševanje odškodninskih zahtevkov in izvrši ustrezno plačilo
odškodnine v državi stalnega bivališča oškodovanca, iz naslova
škod:
- nastalih kot posledica nesreče v državi članici EU, ki ni država
stalnega bivališča oškodovanca oziroma v tretjih državah,
katerih nacionalni zavarovalni biro je član sistema zelene
karte, brez vpliva na zakonodajo s področja civilne
odgovornosti in mednarodnega zasebnega prava tretjih držav
in
povzročenih z uporabo vozil, ki so zavarovana v državi
članici EU in izvirajo z njenega ozemlja.
Pooblaščenec mora imeti vsa potrebna pooblastila, da zastopa
zavarovalnico v odnosu do oškodovancev in državnih organov.
Pooblaščenec mora biti sposoben obravnavati odškodninske
zahtevke v slovenskem jeziku.
Pooblaščenec lahko dela za eno ali več zavarovalnic.
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Ne glede na določbo prvega odstavka ima oškodovanec oziroma
njegova zavarovalnica pravico do neposrednega uveljavljanja
odškodninskega zahtevka proti povzročitelju nesreče ali proti
odgovomostni zavarovalnici.

V.b INFORMACIJSKI CENTER

Pravne osebe, na katere so na podlagi zakona prešle
oškodovančeve pravice do odškodnine proti povzročitelju nesreče
ali njegovi odgovomostni zavarovalnici in pravne osebe iz 18.
člena tega zakona, niso upravičene do uveljavljanja zahtevkov
za povračilo škode pri pooblaščencu.

Za učinkovitejše uveljavljanje odškodninskih zahtevkov iz naslova
škod, nastalih v nesrečah z uporabo vozil, se v okviru Združenja
oblikuje informacijski center.

42. b člen

Informacijski center iz prejšnjega člena tega zakona:
1. zbira podatke in vodi register podatkov,
2. posreduje podatke iz registra iz prejšnje točke,
3. nudi pomoč oškodovancem pri pridobivanju podatkov iz
registra iz 1. točke tega odstavka in pri pridobivanju podatkov
iz registrov informacijskih centrov drugih držav članic EU.

42. e člen

42. f člen

Sistem imenovanja pooblaščencev v državah članicah EU ne
vpliva na materialno pravo, ki se uporablja pri obravnavanju
konkretnih odškodninskih zahtevkov in ne spreminja sodne
pristojnosti.

Register iz 1. točke prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
42. c člen

1. registrskih označbah registrskih tablic, vrstah, znamkah, tipih,
številkah šasij oziroma karoserij vozil, registriranih v Republiki
Sloveniji,
2. številkah zavarovalnih polic, ki krijejo zavarovanje
avtomobilske odgovornosti vozil iz prejšnje točke,
3. datum prenehanja veljavnosti zavarovalne pogodbe
zavarovanja avtomobilske odgovornosti,
4. imenih in sedežih zavarovalnic, ki nudijo zavarovalno kritje
na podlagi zavarovalnih polic iz prejšnje točke,
5. ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno
prebivališče zavarovanca,
6. imenih in naslovih ali sedežih pooblaščencev, ki so jih
imenovale zavarovalnice drugih držav članic EU v Republiki
Sloveniji,
7. seznamu vozil, za katera v Republiki Sloveniji velja izjema od
obveznosti zavarovanja avtomobilske odgovornosti.

Zavarovalnica, ki ima sedež na območju Republike Slovenije,
mora za pridobitev dovoljenja Agencije za opravljanje poslov
zavarovanja avtomobilske odgovornosti, imenovati pooblaščence
v drugih državah članicah EU.
Zavarovalnica preko informacijskega centra pri Združenju obvesti
informacijske centre drugih držav članic EU o imenu in naslovu
pooblaščencev.
42. č člen
Odgovornostna zavarovalnica ali njen pooblaščenec mora v treh
mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski
zahtevek na odgovornostno zavarovalnico ali na njenega
pooblaščenca:
v primeru, če odgovornost ni sporna in je bila škoda v celoti
ocenjena, dati utemeljeno ponudbo za odškodnino,
v primeru, da je odgovornost sporna ali odgovornost ni bila
natančno ugotovljena oziroma če škoda ni bila v celoti
ocenjena, dati utemeljen odgovor na odškodninski zahtevek.

Podatki iz prejšnjega odstavka se zbirajo iz zbirk podatkov
zavarovalnic in evidence registriranih vozil v Republiki Sloveniji.
Na zahtevo oškodovanca se podatki iz drugega odstavka pridobijo
tudi iz registrov informacijskih centrov drugih držav članic EU.

Če zavarovalnica v primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka
ne predloži ponudbe v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec
vložil svoj odškodninski zahtevek na odgovornostno
zavarovalnico ali na njenega pooblaščenca, pride le- ta v zamudo.

42. g člen
Podatke iz 1„ 2.,3., 4. in 5. točke drugega odstavka 42. f člena
tega zakona hrani informacijski center najmanj sedem let po odjavi
registracije vozila ali po prenehanju zavarovalne police.

42. d člen

42. h člen

Zavarovalnica države članice EU, ki namerava v Republiki
Sloveniji neposredno opravljati zavarovalne posle zavarovanja
avtomobilske odgovornosti, mora imenovati pooblaščenca, ki ima
sedež ali stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Ime in naslov
pooblaščenca mora sporočiti Agenciji in informacijskemu centru
pri Združenju.

Informacijski center zaradi nudenja pomoči pri pridobivanju
podatkov iz tretje alinee prvega odstavka 42. f člena tega zakona
sodeluje z informacijskimi centri drugih držav članic EU.
42. i člen

Pooblaščenec iz prejšnjega odstavka v imenu in za račun
zavarovalnice države članice EU zbira informacije in sprejema
ukrepe potrebne za reševanje odškodninskih zahtevkov in izvrši
ustrezno plačilo odškodnin iz naslova teh zavarovalnih pogodb,
ki krijejo nevarnosti v Republiki Sloveniji.

1. julij 2002

Informacijski center je dolžan oškodovancem sedem let po
nesreči bodisi iz svojega registra bodisi iz registra informacijskega
centra druge države članice EU nemudoma posredovati:
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1. ime in naslov zavarovalnice, ki nudi zavarovalno kritje na
podlagi zavarovalne police vozila, s katerim je bila povzročena
nesreča,
2. številko zavarovalne police iz prve alinee tega člena in
3. ime in naslov pooblaščenca v Republiki Sloveniji, ki ga je
imenovala zavarovalnica države članice EU, ki nudi
zavarovalno kritje na podlagi zavarovalne police vozila, s
katerim je bila povzročena nesreča.

Odškodninski urad o prejemu odškodninskega zahtevka in o
tem, da bo ustrezno ukrepal, nemudoma obvesti:
a.) odgovornostno zavarovalnico ali njenega pooblaščenca,
b.) odškodninski urad v državi članici EU, v kateri je sedež
zavarovalnice, pri kateri je sklenjena zavarovalna pogodba
zavarovanja avtomobilske odgovornosti,
c.) osebo, ki je povzročila nesrečo, v kolikor je znana.

Informacijski center priskrbi oškodovancu na njegovo zahtevo
podatek o imenu in naslovu lastnika ali običajnega voznika ali
registriranega imetnika vozila, če je oškodovanec izkazal pravni
interes za pridobitev takšne informacije. Navedene podatke
pridobiva informacijski center zlasti od zavarovalnice |li iz zbirk
podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve."

42. m člen
Če je oškodovanec iz 42. k člena tega zakona sprožil sodni
postopek neposredno proti odgovornostni zavarovalnici,
odškodninskega zahtevka ne sme nasloviti na odškodninski urad.
Pravne osebe, na katere so na podlagi zakona prešle
oškodovančeve pravice do odškodnine proti povzročitelju nesreče
ali njegovi zavarovalnici in pravne osebe iz 18. člena tega zakona,
niso upravičene do uveljavljanja zahtevkov za povračilo škode
pri odškodninskem uradu.

Informacijski center priskrbi oškodovancu podatek o imenu osebe,
ki mu odgovarja za škodo, povzročeno z vozilom, za katero velja
izjema od obveznosti sklenitve zavarovanja avtomobilske
odgovornosti.

Če je odškodninski urad oškodovancu iz 42. k člena tega zakona
izplačal odškodnino, ima pravico zahtevati povračilo izplačane
odškodnine od odškodninskega urada tiste države članice EU,
pri katere zavarovalnici je sklenjena zavarovalna pogodba
zavarovanja avtomobilske odgovornosti, skladno s sklenjenimi
mednarodnimi sporazumi.

42. j člen
Obdelava, shranjevanje, posredovanje in uporaba podatkov iz
tega poglavja, ki imajo naravo osebnih podatkov, mora potekati
skladno z določbami 8. člena tega zakona.

Odškodninski urad je dolžan povrniti izplačano odškodnino
odškodninskemu uradu države članice EU, v kolikor gre za
obveznost iz naslova zavarovalne pogodbe zavarovanja
avtomobilske odgovornosti zavarovalnice, ki ima sedež na
območju Republike Slovenije, skladno s sklenjenimi mednarodnimi
sporazumi.

V.c ODŠKODNINSKI URAD
42. k člen
V okviru Združenja se oblikuje odškodninski urad.
Odškodninski urad zagotavlja odškodnine oškodovancem s
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji:
če je bila nesreča, povzročena v drugi državi članici EU
oziroma v tretjih državah, katerih nacionalni zavarovalni biro
je član sistema zelene karte,
če je bila škoda povzročena z vozilom, ki je zavarovano v tej
državi članici EU in izvira z njenega ozemlja,
le v izjemnih primerih, ko odgovornostna zavarovalnica
oziroma njen pooblaščenec ni izpolnil svojih dolžnosti,
določenih s tem zakonom.

42. n člen
Če ni mogoče identificirati vozila, ki je povzročilo škodo oziroma
se v roku dveh mesecev od nesreče ne da ugotoviti
odgovornostna zavarovalnice, lahko oškodovanec iz 42. k člena
tega zakona uveljavlja svoj odškodninski zahtevek pri
odškodninskem uradu. Odškodninski urad, ki je poravnal škodo
oškodovancu, ima pravico uveljavljati povračilo izplačanih zneskov
in stroškov, skladno s sklenjenimi mednarodnimi sporazumi:
1. v primeru, ko odgovornostne zavarovalnice ni mogoče
ugotoviti, od škodnega sklada v tisti državi članici EU, s katere
ozemlja vozilo izvira,
2. v primeru, ko ni mogoče identificirati vozila, od škodnega
sklada v tisti državi članici EU v kateri se je zgodila nesreča,
3. v primeru vozil iz tretjih držav, od škodnega sklada v tisti
državi članici EU, v kateri se je zgodila nesreča.

Oškodovanci iz prejšnjega odstavka lahko naslovijo svoj
odškodninski zahtevek na odškodninski uradče:
1. v treh mesecih od dneva, ko je oškodovanec vložil svoj
odškodninski zahtevek na odgovornostno zavarovalnico ali
njenega pooblaščenca, odgovornostna zavarovalnica ali njen
pooblaščenec ni rešil njegovega odškodninskega zahtevka,
2. odgovornostna zavarovalnica v Republiki Sloveniji ni
imenovala pooblaščenca; v takšnem primeru oškodovanec
ne sme vložiti odškodninskega zahtevka pri odškodninskem
uradu, v kolikor je odškodninski zahtevek uveljavljal že
neposredno nasproti odgovornostni zavarovalnici in je
oškodovanec prejel v roku treh mesecev od vložitve
odškodninskega zahtevka od odgovornostna zavarovalnice
utemeljen odgovor.

42. o člen
Odškodninski urad oblikuje sredstva za izplačilo obveznosti iz
42. k člena tega zakona iz prispevkov zavarovalnic, ki so
registrirane za sklepanje zavarovanj avtomobilske odgovornosti.
Višino najnižjih začetnih sredstev določi Agencija, nato pa
odškodninski urad dopolnjuje sredstva glede na tekoče potrebe,
ki jih sporoča zavarovalnicam. Prispevek posamezne
zavarovalnice za začetna sredstva in tekoče potrebe
odškodninskega urada je sorazmeren njenemu deležu v
prejšnjem letu sklenjenih zavarovanj avtomobilske odgovornosti
v Republiki Sloveniji.

42.1 člen
Odškodninski urad mora o odškodninskem zahtevku odločiti
najkasneje v dveh mesecih od dneva, ko je prejel odškodninski
zahtevek. Odškodninski urad ustavi postopek, če zavarovalnica
ali njen pooblaščenec reši odškodninski zahtevek.
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44.Č člen

Zavarovalnice so dolžne prispevke nakazati v 15 dneh po
sprejemu sporočila odškodninskega urada.

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se za prekršek kaznuje
zavarovalnica, če v 15 dneh po sporočilu Združenja, ne nakaže
prispevka za Odškodninski urad, skladno z 42.o členom tega
zakona.

Sredstva odškodninskega urada za izplačilo obveznosti iz 42. m
člena tega zakona se oblikujejo ločeno od drugih sredstev
Združenja".

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna
oseba zavarovalnice, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

KAZENSKE DOLOČBE
34. člen (45. člen)

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Prvi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z denarno kaznijo najmanj 20.000.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje zavarovalnica, če ne sklene zavarovalne pogodbe v
skladu z zakonom in zavarovalnimi pogoji.«. V drugem odstavku
se besedilo znesek »50.000 tolarjev« nadomesti z zneskom
»200.000 tolarjev«.

36. člen (47. člen)
Zavarovalnice uskladijo zavarovalne pogoje z določili tega zakona
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
37. člen (48. člen)

35. člen (46. člen)

6. člen in prvi odstavek 7. člena tega zakona začneta veljati z
dnem članstva Republike Slovenije v EU.

Za 44 členom se dodajo novi 44. a, 44. b in 44. č člen, ki se glasijo:

^

»44. a člen

38. člen (49. člen)

Do uskladitve določb Zakona o obligacijskih in stvarnopravnih
razmerjih v letalstvu (Uradni list RS, št. 12/00; v nadaljnjem
besedilu: ZOSRL) je prevoznik dolžan skleniti zavarovalno
pogodbo za zavarovanje potnikov v javnem prometu proti
posledicam nesreče na zavarovalno vsoto, ki ne sme biti nižja od
250.000 SDR.

Z denarno kaznijo 5,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
zavarovalnica, ki ne obvesti pristojne upravne enote o prenehanju
veljavnosti zavarovalne pogodbe v skladu z 4. členom tega
zakona.
Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba
zavarovalnice, ki stori prekršek iz prvega odstavka.

Do uskladitve določbe prvega odstavka 138. člena s 25. členom
tega zakona, je odgovornost oseb za škodo iz 130. člena ZOSRL
omejena na zneske, ki so enaki zavarovalnim vsotam iz 25. člena
tega zakona.

44. b člen
Z denarno kaznijo 20,000.000 se za prekršek kaznuje
zavarovalnica, ki ne obvesti Agencije o novih ali spremenjenih
zavarovalnih pogojih v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega
zakona.

39. člen (50. člen)
Določbe 19. člena, prvega stavka 20. člena, prvega stavka 21.
člena in 22. člena tega zakona in določbe, ki se nanašajo na
pooblaščenca za likvidacijo škodnih primerov (42. a do 42. d člen
zakona), na odškodninski urad (42. k do 42. o člen zakona), in
določbe členov, ki se nanašajo na informacijski center (42. e do
42. j člen zakona), začnejo veljati z dnem članstva Republike
Slovenije v EU.

Z denarno kaznijo 600.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba
zavarovalnice, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
44. c člen
Z denarno kaznijo 2,000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
odgovornostna zavarovalnica, ki:
1. oškodovancu sama ali po svojem pooblaščencu v državi
članici EU ne predloži ponudbe iz prve alinee prvega odstavka
42. č člena tega zakona v treh mesecih od dneva, ko je
oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek na
odgovornostno zavarovalnico ali na njenega pooblaščenca,
2. oškodovancu sama ali po svojem pooblaščencu v državi
članici EU ne da utemeljenega odgovora iz druge alinee prvega
odstavka 42. č člena tega zakona v treh mesecih od dneva,
ko je oškodovanec vložil svoj odškodninski zahtevek na
odgovornostno zavarovalnico ali na njenega pooblaščenca.

40. člen (51. člen)
Združenje ustanovi informacijski center iz 42. e člena zakona
najkasneje do 31.12.2002.
41. člen (52. člen)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba
zavarovalnice, ki stori prekršek iz prvega odstavka.«.
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OBRAZLOŽITEV:

■

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 17. seji dne 19.06.2002
opravil drugo obravnavo predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZPA) in na podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika
Državnega zbora zadolžil Vlado Republike Slovenije kot
predlagatelja, da za tretjo obravnavo pripravi celovito besedilo
predloga zakona.

■

Predlagatelj je v skladu s sklepom Državnega zbora pripravil
celovito besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP-A) za tretjo
obravnavo in pri tem upošteval vse amandmaje, ki jih je k predlogu
zakona v drugi obravnavi sprejel Državni zbor in sicer k naslednjim
členom:

-

-

k 1. členu (nomotehnični popravek);
k 2. členu;
k 4. členu;
k 5. členu;
k 7. členu;
k 8. členu;
k 9. členu;
k 13. členu (nov četrti odstavek, predlagani četrti in peti
odstavek postaneta peti in šesti odstavek);
k 14. členu;

k 15. členu;
k 16. členu;
k 18. členu;
k 19. členu;
k 20. členu;
k 21. členu;
k 23. členu;
k 24. členu;
k 31. členu;
k 32. členu;
k 35. členu;
k 36. členu;
k 43. členu;
k 44. členu;
k 46. členu;
k 49. členu 2. točka;

V besedilu predloga zakona so bili s sprejetjem amandmajev za
nov 1. člen in črtanjem členov 2., 4., 5., 8., 9., 14., 15., 16., 21., 23.
ter 44, preštevilčeni členi od sedaj 2 do 41 (prej 2 do 52).
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za tretjo obravnavo
opravil tudi več redakcijskih popravkov besedila, predvsem glede
napačnega sklicevanja na posamezne člene, vezano na sprejete
amandmaje v drugi obravnavi.

Amandma k 14. členu:

Ljubljana, dne 26.6.2002

V besedilu 14. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH
V PROMETU - TRETJA OBRAVNAVA

»Registracija se lahko opravi in izda prometno dovoljenje oziroma
druga ustrezna listina, ki se zahteva po Zakonu o varnosti
cestnega prometa, po predložitvi dokaza o sklenjeni zavarovalni
pogodbi za zavarovanje avtomobilske odgovornosti.«
Obrazložitev:
Zakon o varnosti cestnega prometa je določil nov sistem v zvezi
z registracijo in prometnim dovoljenjem - registracija in izdaja
prometnega dovoljenja sta sedaj enkratno dejanje in tudi veljavnost
prometnega dovoljenja, ki se izda na podlagi registracije ni več
omejena. Z odpravo obveznosti podaljševanja registracije je
odpadla tudi sočasna kontrola uspešno opravljenega tehničnega
pregleda vozila in sklenitve obveznega avtomobilskega
zavarovanja. Vozila, ki so registrirana po 1. decembru 2001,
registracije ne obnavljajo več. To pomeni, da sedaj ni več
funkcionalna določba, ki je nadzor nad sklenjenimi avtomobilskimi
zavarovanji vezala na registracijo. Ker se sedaj vsako leto preverja
le tehnična brezhibnost vozila, je potrebno nadzor nad sklenjenimi

Amandma k 11. členu:
Besedilo tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, da lastnik prometnega sredstva in prevoznik nista
ista oseba, mora pogodbo iz prvega odstavka skleniti prevoznik.«.
Obrazložitev:
Določbo je potrebno razširiti na vsa ostala prometna sredstva,
ne le na zrakoplove ali druge letalne naprave.
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zavarovalnimi pogodbami vezati na tehnično nalepko. Tako vrsto
kontrole obveznega zavarovanja določa tudi 177. člen Zakon o
varnosti cestnega prometa. Zato je potrebno ohraniti vsebino
dikcije 24. člena predloga zakona (z manjšim popravkom), ki
zahteva predložitev dokaza o sklenjeni zavarovalni pogodbi za
uspešno registracijo in prometno dovoljenje, s čimer je mišljeno
prvo leto, ko se vozilo še registrira in zanj izda prometno dovoljenje,
z izrazom »druga ustrezna listina, ki se zahteva po Zakonu o
varnosti cestnega prometa« pa so pokrita naslednja leta, ko se
izdaja le še tehnična nalepka. Predlagatelj iz zgoraj navedenih
razlogov meni, da amandma k 14. členu predloga zakona, ki je bil
sprejet v drugi obravnavi, ni sprejemljiv in predlaga ohranitev
dikcije 14. člena, ki je bila že sprejeta v prvi obravnavi.

V besedilu 42. d člena se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Pooblaščenec mora biti sposoben obravnavati odškodninske
zahtevke v slovenskem jeziku.«
Besedilo 42. d člena se iz V.a poglavja premesti v III. poglavje za
29. členom kot novi 29.a člen.
Obrazložitev:
Glede na to, da se uvajajo trije novi instituti, od katerih sta
pooblaščenec za obravnavanje odškodninskih zahtevkov in
odškodninski urad namenjena reševanju odškodninskih
zahtevkov iz naslova škod, ki so se pripetila izven države stalnega
prebivališča oškodovanca in sicer v državi članici EU ali tretji
državi, katere nacionalni zavarovalni biro je član sistema zelene
karte, je potrebno uvesti krovni naslov Va. poglavja, ki bo jasno
povedal, da gre za nove, specifične primere obravnavanja
odškodninskih zahtevkov.

Amandma k 33. členu:
Napovedni stavek 33. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za 42. členom se doda novo, V.a poglavje z naslovom
»POSEBNOSTI V IZVAJANJU ZAVAROVANJA AVTOMOBILSKE
ODGOVORNOSTI« z novim podpoglavjem z naslovom
»POOBLAŠČENEC ZA OBRAVNAVANJE ODŠKODNINSKIH
ZAHTEVKOV z 42. a, 42. b, 42. c 42. č in 42. d členi, z novim
podpoglavjem z naslovom "INFORMACIJSKI CENTER" z 42. e,
42. f, 42. g, 42. h, 42. i in 42. j členi in z novim podpoglavjem z
naslovom "ODŠKODNINSKI URAD " z 42. k, 42.1, 42.m, 42.n in
42.o členi, ki se glasijo:«

Glede na to, da je 42. a člen splošen člen, ki obravnava
pooblaščence za obravnavanje odškodninskih zahtevkov in tako
zajema tako pooblaščence na ozemlju RS kot tudi pooblaščence,
ki jih morajo naše zavarovalnice imenovati v drugih državah
članicah, je primerno, da se postavi zahteva, da mora obvladovati
uradni jezik države, za katero je imenovan.

V naslovu »V.c ODŠKODNINSKI URAD« se črta beseda »V.c«.

Besedilo 42. d člena govori o posebni vrsti pooblaščenca za
obravnavanje odškodninskih zahtevkov. Gre za pooblaščenca,
ki ga mora imenovati zavarovalnica države članice, ki namerava
v RS neposredno opravljati zavarovalne posle. Da bi se tega
pooblaščenca jasno ločilo od pooblaščenca iz 42.a člena,
predlagamo uvrstitev 42. d člena v poglavje o zavarovanju
avtomobilske odgovornosti in sicer za obstoječi 29. člen kot novi
29.a člen. Poleg tega je potrebno tudi za tega pooblaščenca
predpisati pogoj, da mora obvladati slovenski jezik.

V prvem stavku prvega odstavka 42.a člena se pred besedo
»zavarovalnica« doda beseda »odgovornostna«.

Predlaga se uvrstitev 42. c člena pred 42. b člen, saj je 42. c člen
generalni člen, sedanji 42. b člen pa njegova izpeljava.

V tretjem odstavku 42.a člena se besedilo » v slovenskem jeziku«
nadomesti z besedilom » v uradnem jeziku države, za katero je
imenovan«.

Amandma k 35. členu:

V naslovu »V.a POOBLAŠČENEC ZA OBRAVNAVANJE
ODŠKODNINSKIH ZAHTEVKOV« se črta beseda »V.a«.
V naslovu »V.b INFORMACIJSKI CENTER« se črta beseda
»V.b«.

V napovednem stavku 35. člena se za besedilom »44. b« doda
besedilo », 44.c«.

Besedilo 42. b člena postane besedilo 42. c člena, besedilo 42. c
člena pa postane besedilo 42. b člena.

Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA S PREDPISI EVROPSKE UNIJE

1) Naslov predloga akta

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

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih
zavarovanjih v prometu

Zakon bo predvidoma popolnoma usklajen že ob uveljavitvi s
tem, da bodo posamezne določbe, ki se nanašajo na smernico
2000/26/EC začele veljati z dnem članstva Republike Slovenije
v Evropskih skupnostih.

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«
a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo

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

70. in 71. člen »Evropskega sporazuma o pridružitvi«.

Ne.

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče
obveznosti izpolnjene:
/
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?
Predlog akta ni preveden v noben tuj jezik.
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (Phare, TAIEX,
Komisija EU, države članice EU, SIGMA, OECD,
Univerza...)

3) Skladnost predloga akta s predpisi Evropske Unije
a) Smernice oziroma drugi sekundarni viri prava EU, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno)
1. 72/166/EEC (smernica) - v celoti usklajeno,
2. 72/430/EEC (smernica) - v celoti usklajeno,
3. 84/5/EEC (smernica) - v celoti usklajeno,
4. 90/232/EEC (smernica) - v celoti usklajeno,
5. 2000/26/EC (smernica) - v celoti usklajeno,
6. 90/618/EEC (smernica) - usklajeno v delu, ki se nanaša na
obvezna zavarovanja v prometu,
7. 92/49/EEC (smernica) - usklajeno v delu, ki se nanaša na
obvezna zavarovanja v prometu,
8. 91/323/EEC (odločba) - v celoti usklajeno,
9. 97/828/EC (odločba) - v celoti usklajeno.

preko Taiex-a sodelovanje s nemškimi strokovnjaki,
sodelovanje s strokovnjaki iz Luxemburga in Nizozemske

8) Povezava z Državnim Programom za prevzem pravnega
reda EU in upoštevanje roka za uskladitev
V poglavju 3 - prost pretok storitev v delu kratkoročnih prioritet se
je Republika Slovenija zavezala, da bo Zakon o obveznih
zavarovanjih v prometu uskladila z do takrat veljavnim pravnim
redom EU s tega področja oziroma, da bo sprejela nov zakon do
30.6.2002, uveljavila pa do 31.12.2002.

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava EU
/
c) Razlogi za delno neusklajenost oziroma neusklajenost
/
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mag. Anton Rop
MINISTER
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

SODNIŠKI

SLUŽBI

(ZSS-D)

- tretja obravnava - EPA 440 - III
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

zakona o sodniški službi - tretja obravnava.

EVA:
2001-2011-0009
Številka: 700-03/2002-1
Ljubljana, 21.06.2002

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 149. dopisni seji dne 21.6.2002
določila besedilo:
-

PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH
DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI,

mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje,
Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
Sara Regancin, državna podsekretarka v Ministrstvu za
pravosodje.

IN

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 17. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 19.6.2002 in 195.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

3. člen

I. BESEDILO ČLENOV

Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
1. člen

"Sodnik, ki meni, da je bila kakorkoli prizadeta njegova
neodvisnost, lahko sodnemu svetu predlaga, da odpravi kršitev.
Če sodni svet ugotovi, da je predlog utemeljen, lahko kršitev
glede na njeno naravo odpravi oziroma zahteva ali predlaga
njeno odpravo ter objavi svojo ugotovitev.".

V zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98
in 48/01) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
"Sodnica oziroma sodnik (v nadaljnjem besedilu: sodnik), izvoljen
v sodniško funkcijo, dobi položaj, ki mu ga zagotavljajo ustava,
zakon, ki ureja organizacijo in pristojnost sodišč in ta zakon".

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek,
ki se glasijo:
"Sodnik je lahko s svojo pisno privolitvijo trajno premeščen na
drugo sodišče ali drug organ (premestitev) ali začasno dodeljen
na drugo sodišče ali drug organ (dodelitev).

2. člen
V 2. členu se črtata besedi "in svoboščin".

Premestitev in dodelitev ne posegata v sodnikov položaj in
sodnikovo plačo, ki ju ima sodnik na mestu, na katerega je
imenovan.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Sodnik se mora posvečati svoji službi s polno predanostjo in
izpolnjevati svoje obveznosti po svojih najboljših močeh.".

Brez sodnikove privolitve je premestitev ali dodelitev dopustna
samo v primerih in pod pogoji, ki jih določa ta zakon.".
1. julij 2002
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4. člen

11. člen

V prvem odstavku 8. člena se v 4. točki za besedo "naslov" doda
beseda "univerzitetni".

16. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Ministrstvo, pristojno za pravosodje, posreduje v petnajstih dneh
od prejema popolnih prijav personalnemu svetu, pristojnemu za
sodišče, pri katerem je razpisano prosto sodniško mesto, vse
prijave, ki jih ni zavrglo. Prijavam lahko priloži obrazloženo mnenje
o posameznih kandidatih.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Ni osebnostno primeren za opravljanje sodniške funkcije tisti, za
katerega je na podlagi dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja
utemeljeno sklepati, da sodniške tunkcije ne bo opravljal strokovno,
pošteno ali vestno ali da kot sodnik ne bo varoval sodniškega
ugleda, nepristranskosti in neodvisnosti sojenja ali je bil obsojen
za kaznivo dejanje, zaradi katerega je podan razlog za razrešitev
sodnika (drugi odstavek 78. člena tega zakona).".

Prijavam kandidatov, ki že opravljajo sodniško funkcijo,
ministrstvo, pristojno za pravosodje, priloži ustrezne podatke iz
osebne evidence sodnika (72. člen tega zakona) ter morebitne
ugotovitve in obvestila, ki jih je pridobilo v zvezi z obravnavanjem
nadzorstvenih pritožb strank. Prijavam kandidatov, ki prvič
kandidirajo, ministrstvo, pristojno za pravosodje, priloži podatke
o sodniškem pripravništvu in pravniškem državnem izpitu.

5. člen
V 9. členu se za besedo "izkušenj" dodajo besede "na pravniških
delih".

Personalni svet lahko posredovane podatke ustrezno dopolni
oziroma preveri. Nato oblikuje obrazloženo mnenje o ustreznosti
vsakega kandidata. Svoje mnenje in morebitno mnenje ministrstva,
pristojnega za pravosodje, vroči kandidatu in predsedniku sodišča,
pri katerem je razpisano prosto sodniško mesto. Kandidat in
predsednik sodišča lahko na mnenji posredujeta obrazložene
pripombe v osmih dneh od prejema mnenj.

6. člen
V 10. členu se za besedo "izkušenj" dodajo besede "na pravniških
delih".

V prvem odstavku 11. člena se za besedo "izkušenj" dodajo
besede "na pravniških delih".

Po prejemu pripomb oziroma izteku roka iz prejšnjega odstavka
personalni svet oblikuje dokončno mnenje, ki ga z razpisnimi
spisi in morebitnim mnenjem ministrstva, pristojnega za
pravosodje, ter morebitnimi pripombami kandidata in predsednika
sodišča pošlje sodnemu svetu.

8. člen

Personalni svet lahko posebej navede, katere kandidate šteje za
najbolj ustrezne za zasedbo prostega mesta in to obrazloži.".

V prvem odstavku 12. člena se za besedo "izkušenj" dodajo
besede "na pravniških delih",

12. člen

7. člen

Drugi odstavek 17. člena se črta.
9. člen
V drugem odstavku 13. člena se za besedo "je" doda besedilo
"glede delovnih izkušenj", beseda "javnega" pa nadomesti z
besedo "državnega".

V tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se v prvem stavku
črta beseda "prvič", pika pa nadomesti z vejico in doda besedilo
"če je kandidat že bil sodnik, pa tudi podatke iz osebne evidence
sodnika".

10. člen

13. člen

15. člen se spremeni tako, da se glasi:

18. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Prosta sodniška mesta razpiše ministrstvo, pristojno za
pravosodje, v petnajstih dneh od prejema predloga predsednika
sodišča.

"Nepopolne prijave, ki jih ni zavrglo ministrstvo, pristojno za
pravosodje, in prijave kandidatov, ki /le izpolnjujejo splošnih in
posebnih pogojev za razpisano sodniško mesto, zavrže oziroma
zavrne sodni svet s sklepom.

Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisni
rok za prijave ne sme biti krajši od petnajst dni.

Sodni svet lahko v postopku izbire kandidatov zahteva od
personalnega sveta, da dopolni obrazložitev mnenja o ustreznosti
kandidatov ali da mnenje o ustreznosti kandidatov ponovno oblikuje
in pri tem pridobi ter upošteva še dodatne podatke in dokazila.

Kandidati, ki še niso bili izvoljeni v sodniško funkcijo, morajo prijavi
priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. do 5. točke prvega
odstavka 8. člena tega zakona, vsi kandidati pa tudi življenjepis z
opisom svoje strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni
diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za
izvolitev na razpisano sodniško mesto.

Sodni svet pri izbiri kandidata ni vezan na mnenje personalnega
sveta o ustreznosti kandidata.
Sodni svet ni dolžan izbrati kandidata, ki sicer izpolnjuje formalne
pogoje za razpisano sodniško mesto".

Prijave, vložene po izteku razpisnega roka, in prijave, ki niso
popolne, ministrstvo, pristojno za pravosodje, po določbah
zakona, ki ureja splošni upravni postopek, zavrže s sklepom,
zoper katerega je dovoljeno v osmih dneh sprožiti upravni spor.
Pristojno sodišče mora o tožbi oziroma pritožbi odločiti v tridesetih
dneh od njene vložitve. Postopek glede razpisanega prostega
mesta se prekine do pravnomočnosti sodne odločbe ".
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14. člen
V drugem odstavku 19. člena se besedi "Sodni svet" nadomestita
z besedilom "Če sodni svet opravi izbiro,".

Drugi stavek prvega odstavka postane nov drugi odstavek.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
20. člen

15. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Če sodni svet izbere na sodniško mesto kandidata, ki je že
izvoljen v sodniško funkcijo, ga imenuje na razpisano sodniško
mesto in premesti na sodišče, pri katerem je to mesto razpisano.
Če gre za višje sodniško mesto, šteje imenovanje za napredovanje
na višje sodniško mesto po 24. členu tega zakona.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka odloča o imenovanju
kandidata na mesto vrhovnega sodnika in njegovi premestitvi
državni zbor na predlog sodnega sveta.
Imenovanje na sodniško mesto se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Premestitev se opravi trideseti dan po
pravnomočnosti odločbe o imenovanju. Ta rok lahko sodni svet
na predlog sodnika ali predsednika sodišča iz posebej utemeljenih
razlogov skrajša.".
16. člen
V prvem odstavku 24. člena se pred piko vstavi besedilo "v skladu
s pogoji, ki jih določa ta zakon".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"O napredovanju v plačilnih razredih in napredovanju na položaj
svetnika odloča sodni svet na predlog sodnika ali predsednika
sodišča, po izvedenem postopku ugotavljanja strokovnosti in
uspešnosti sodnika.".
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Če je bila pred odločanjem o napredovanju sodnika v višji plačilni
razred zahtevana izdelava ocene sodniške službe, se do
zaključka postopka izdelave ocene odločanje o napredovanju
odloži.".

29. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Ocena sodniške službe se sestavi ob upoštevanju naslednjih
kriterijev:
1. strokovno znanje, pri čemer se upošteva sodnikova
strokovna dejavnost, specialistični in podiplomski študij ter
dosežen ugled v pravni stroki;
2. delovne sposobnosti, pri čemer se upošteva doseženo
razmerje med opravljenim in pričakovanim obsegom
sodnikovega dela;
3. sposobnost razreševanja pravnih vprašanj, pri čemer se
upošteva dosežena stopnja pravilnosti in zakonitosti
sodnikovega odločanja, ugotovljena predvsem v postopkih s
pravnimi sredstvi;
4. varovanje ugleda sodnika in sodišča, ki se ugotavlja iz načina
vodenja postopkov, komuniciranja s strankami in drugimi
organi, varovanja neodvisnosti, nepristranskosti, zanesljivosti
in pokončnosti ter obnašanja v službi in zunaj nje;
5. sposobnost ustnega in pisnega izražanja, kakor izhaja iz
spisov obravnavanih zadev, izdelanih odločb in sodnikovega
strokovnega delovanja;
6. opravljeno dodatno delo pri izvrševanju sodne funkcije, pri
odpravi in preprečitvi zaostankov, v okviru mentorstva,
sodelovanje v zakonodajnih postopkih, pri izobraževanju in
strokovnem izpopolnjevanju;
7. odnos do sodelavcev pri opravljanju sodniškega dela;
8. sposobnost opravljanja nalog vodstvenega mesta, če je sodnik
imenovan na takšno mesto, kakor se kaže v rezultatih dela
na področju, ki je sodniku zaupano.
Ocena sodniške službe mora vsebovati izpolnjevanje vseh
kriterijev iz prvega odstavka tega člena".
21. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Napredovanje na višje sodniško mesto se izvede po določbah 2.
oddelka II. poglavja tega zakona ".

"Za sodnike izdela personalni svet oceno sodniške službe vsakih
šest let, pred tem časom pa na zahtevo sodnega sveta,
predsednika sodišča, predsednika sodišča višje stopnje ali
sodnika samega.

17. člen

Za sodnika se v prvih štirih letih opravljanja sodniške službe
izdela ocena sodniške službe vsaki dve leti.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

V prvem odstavku 25. člena se za besedilom "sodnega sveta o"
dodata besedi "premestitvi oziroma".

Ocena sodniške službe se izdela na podlagi podatkov iz osebnega
spisa sodnika in drugih podatkov o izpolnjevanju kriterijev iz 29.
člena tega zakona.

18. člen

Osebni spis sodnika se vodi v uradu predsednika sodišča, pri
katerem sodnik opravlja sodniško službo, za predsednika sodišča
pa v uradu predsednika sodišča neposredno višje stopnje. Če je
sodnik premeščen na drugo sodišče, se osebni spis prenese v
urad predsednika tega sodišča.

V 26. členu se za besedama "tri leta" doda besedilo "v skladu z
določbami tega zakona".
19. člen
V prvem odstavku 27. člena se na koncu prvega stavka pred
piko vstavi besedilo "(okrožni, višji, vrhovni sodnik)".
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V osebni spis sodnika se po odredbi predsednika sodišča,
predsednika sodišča višje stopnje, personalnega sveta, sodnega

sveta ali na zahtevo sodnika vnašajo vsi podatki, pomembni za
izdelavo ocene sodniške službe. Z vsebino vsakega vnosa se
takoj seznani sodnika, na katerega se spis nanaša.

O pritožbi zoper oceno iz drugega odstavka 35. člena tega zakona
odloča personalni svet Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z
večino glasov vseh članov. Po ponovni obravnavi ocene personalni
svet oceno spremeni ali pa pritožbo zavrne.".

Podatke iz osebnega spisa lahko vpogledajo le osebe in organi iz
prejšnjega odstavka, disciplinski tožilec in disciplinsko sodišče
prve in druge stopnje zaradi izvajanja pooblastil po tem zakonu in
zakonu, ki ureja organizacijo in pristojnost sodišč. Sodnik ima
pravico do vpogleda v svoj osebni spis.".

25. člen
V 39. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"Sodnik mora sodnemu svetu takoj, najkasneje pa v enem mesecu
od nastopa funkcije, in vsakokrat po preteku petih let ter ob
prenehanju funkcije predložiti podatke o premoženjskem stanju
po določbah zakona, ki ureja nezdružljivost opravljanja javne
funkcije s pridobitno dejavnostjo.

22. člen
Tretji odstavek 34. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Če iz ocene izhaja, da izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje,
sodnik:

Pristojnosti komisije po določbah zakona iz prejšnjega odstavka
izvršuje sodni svet.

napreduje v plačilni razred, ki je po vrsti naslednji višji od
plačilnega razreda, na katerega bi napredoval po 26. členu
tega zakona;
lahko napreduje na višje sodniško mesto že po prvem
napredovanju v višji plačilni razred, ne glede na določbe 10.,
11., 12. in prvega odstavka 27. člena tega zakona;
napreduje na položaj svetnika višjega ali Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije že pri drugem napredovanju v višji plačilni
razred oziroma na položaj svetnika okrajnega ali okrožnega
sodišča v skladu s četrtim odstavkom 27. člena tega zakona".

Za druga vprašanja glede nezdružljivosti funkcije sodnika s
pridobitno dejavnostjo se uporabljajo določila zakona, ki ureja
nezdružljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo".
26. člen
V 40. členu se za besedama "ustavnega sodišča" doda vejica in
besedilo "sodnika mednarodnega sodišča".
27. člen

23. člen

Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi:

35. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Personalni svet višjega sodišča izdela oceno sodniške službe
za okrajne in okrožne sodnike, ki opravljajo sodniško službo na
okrajnih in okrožnih sodiščih na njegovem območju, in za sodnike,
ki so dodeljeni na višje sodišče.

"43.a člen
Mentorske zadolžitve v skladu z zakonom, ki ureja pravniški
državni izpit in izobraževanje za sodniško službo, so sestavni
del sodniške dolžnosti.

Personalni svet Vrhovnega sodišča Republike Slovenije izdela
oceno sodniške službe za višje sodnike in vrhovne sodnike.

Za opravljanje mentorskih zadolžitev sodniku pripada dodatek k
plači".

Za sodnike, ki so dodeljeni na delo na Ustavno sodišče Republike
Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, v strokovno
službo sodnega sveta, v center za izobraževanje in v ministrstvo,
pristojno za pravosodje, izdela oceno personalni svet Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije v sodelovanju s predstojniki teh
organov.".

28. člen
V 44. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Sodniška plača se v času trajanja sodniške službe ne sme znižati,
razen v primeru, ki ga določa ta zakon."

24. člen

Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti,
peti in šesti odstavek.

36. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Oceno sodniške službe pošlje personalni svet pisno in zaupno
ocenjevanemu sodniku in predsedniku sodišča, na katerem
sodnik opravlja sodniško službo, oceno za sodnika, ki je
predsednik sodišča, predsedniku sodišča neposredno višje
stopnje, za sodnika, ki je dodeljen po 71. členu tega zakona, pa
predstojniku organa.

29. člen (prej 30. člen)

V 46. členu se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se
glasijo:
"Sodnikom, ki sodelujejo v programu reševanja zaostankov, za
katerega so zagotovljena dodatna finančna sredstva po določbi
petega odstavka 60. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94, 45/95, 38/99 in 28/2000), pripada iz teh sredstev dodatek
k sodniški plači v višini 20% mesečno za vsak mesec sodelovanja,
v katerem presežejo pričakovani obseg dela najmanj za eno
petino, pod pogojem, da tako preseganje dosegajo v celotnem
času sodelovanja oziroma najmanj eno leto, če je ta čas daljši.

Ocenjevani sodnik, predsednik sodišča ali predstojnik organa, ki
se z oceno ne strinja, se lahko pritoži v osmih dneh pri personalnem
svetu Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.
Ko odloča o pritožbi zoper oceno iz prvega odstavka 35. člena
tega zakona, personalni svet Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije pritožbo zavrne, oceno spremeni ali pa jo razveljavi in
zahteva od personalnega sveta višjega sodišča ponovno izdelavo
ocene.
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35. člen (prej 36. člen)

Dodatki se obračunajo na sodniško plačo brez upoštevanja
dodatka na delovno dobo in dodatka na vodstveno funkcijo, z
upoštevanjem dejanskega trajanja manj ugodnega delovnega
časa.

59. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Sodnik mora poskrbeti, da izkoristi letni dopust tako, da ne bo
ovirano opravljanje sodniške službe. Večji del letnega dopusta
izkoristi sodnik v času sodnih počitnic, razen v primeru, kadar po
letnem razporedu opravlja sodniško službo v nujnih zadevah.

O izplačilu dodatkov odloča predsednik sodišča, pri katerem se
izvaja program. Dodatek iz petega odstavka tega člena se
obračunava in izplačuje po preteku sodelovanja v programu
oziroma najmanj enkrat letno.".

Sodnik napove čas izrabe večjega dela letnega dopusta najkasneje
do 31. maja za tekoče leto, o spremembah časa izrabe pa
pravočasno obvesti predsednika sodišča.

30. člen (prej 31. člen)

Če bi bilo zaradi napovedane izrabe ali spremembe izrabe letnega
dopusta občutno ovirano redno izvajanje sodne oblasti,
predsednik sodišča ne ugodi napovedani izrabi ali spremembi
izrabe letnega dopusta.

V drugem odstavku 47. člena se črtata besedi "oziroma
predstojnikom", v prvi alinei pa beseda "predstojnika" obakrat
nadomesti z besedo "predsednika".
V petem odstavku se črtajo besede "oziroma namestniku
predstojnika" in besedi "oziroma predstojnika".

Proti odločitvi predsednika sodišča se sodnik lahko pritoži v treh
dneh. O pritožbi okrajnega, okrožnega in višjega sodnika odloči
personalni svet višjega sodišča, o pritožbi vrhovnega sodnika pa
personalni svet Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Pritožba
ne zadrži izvršitve odločitve.".

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
"Odločbo o določitvi dodatka za predsednika in podpredsednika
sodišča izda sodni svet, za vodjo oddelka pa predsednik sodišča.".

36. člen (prej 37. člen)

31. člen (prej 32. člen)

V tretjem odstavku 60. člena se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo "ki je pristojen po četrtem odstavku 59. člena tega
zakona".

V prvem odstavku 50. člena se za besedo "lahko" doda besedilo
"na predlog personalnega sveta, ki je pristojen za oceno sodniške
službe,".
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

37. člen (prej 38. člen)

"Posebej utemeljeni razlogi iz prejšnjega odstavka so podani, če
so potekla najmanj tri leta od zadnjega napredovanja in sodnik
izpolnjuje pogoje za hitrejše napredovanje, pa po določbah tega
zakona ne bi mogel napredovati v višji plačilni razred."

V drugem odstavku 63. člena se doda nov drugi stavek, ki se
glasi: "Pred odločitvijo sodni svet pridobi mnenje predsednika
sodišča, na katerem kandidat opravlja sodniško funkcijo, če gre
za predsednika sodišča, pa predsednika sodišča neposredno
višje stopnje.".

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

Na koncu četrtega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo "vendar največ trideset dni v koledarskem letu.".

32. člen (prej 33. člen)

Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek,
ki se glasijo:

V 55. členu se v 9. točki vejica nadomesti s piko, 10. točka pa črta.

"O odsotnosti odloča predsednik sodišča, za predsednika sodišča
predsednik neposredno višjega sodišča, za predsednika
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije pa predsednik sodnega
sveta.

33. člen (prej 34. člen)
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Prejemki in povračila iz prejšnjih dveh členov se izplačujejo po
predpisih, ki veljajo za poslance državnega zbora, če s tem
zakonom ni drugače določeno.

Če predsednik sodišča zavrne zahtevo za odobritev odsotnosti,
ima sodnik pravico, da se zoper odločitev v osmih dneh pritoži.

Izplačilo prejemkov in povračil, do katerih je sodnik upravičen,
odobri predsednik sodišča".

O pritožbi odloča personalni svet, ki je pristojen po četrtem odstavku
59. člena tega zakona".

34. člen (prej 35. člen)

38. člen (prej 39. člen)
Naslov 5. oddelka IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi

Peti odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Za trajanje dopusta ter za primere in pogoje iz prejšnjih odstavkov
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovna
razmerja.".

"Premestitev in dodelitev sodnika".
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39. člen (prej 40. člen)

42. člen (prej 43. člen)

Prvi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:

69. člen se spremeni tako, da se glasi:

"Sodnika se lahko na skupni predlog predsednikov obeh pristojnih
sodišč po njegovi vnaprejšnji pisni privolitvi premesti na drugo
sodišče istega ali nižjega položaja in pristojnosti".

"Okrajni sodnik je lahko v prvih šestih letih opravljanja sodniške
službe razporejen na posebno sodniško mesto za sodnike, ki
bodo na drugih okrajnih sodiščih znotraj območja istega višjega
sodišča nadomeščali odsotne sodnike, reševali izreden pripad
zadev oziroma obravnavali zadeve v drugih utemeljenih primerih
(drugi odstavek 38. člena zakona o sodiščih), za čas dveh let z
možnostjo ponovne razporeditve (medokrajni sodnik).

V tretjem odstavku se besedilo "razporedi na drugo sodniško
mesto" nadomesti z besedilom "premesti na drugo sodišče".
Dodajo se novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
"O premestitvi sodnika po določbah prejšnjih odstavkov odloča
oziroma jo v primeru izrečenega disciplinskega sklepa izvede
sodni svet brez razpisa.
Šteje se, da je s premestitvijo sodhik imenovan na sodniško mesto
pri sodišču, na katerega je premeščen.
O vseh drugih premestitvah sodni svet odloča na podlagi razpisa.".
40. člen (prej 41. člen)
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Sodnik je lahko dodeljen, da opravlja sodniško službo na drugem
sodišču istega ali nižjega položaja, za polni delovni čas ali za del
polnega delovnega časa:
največ za čas šestih mesecev, če je to potrebno, da se
omogoči redno izvajanje sodne oblasti pri sodišču,
največ za čas enega leta, če je to potrebno, da se odpravijo
zaostanki pri delu sodišča,
največ za čas dveh let, če na sodišču, na katerega je
imenovan, zaradi začasno zmanjšanega pripada zadev, ne
more dosegati pričakovanega obsega dela.

Sodnika iz prejšnjega odstavka razporedi na mesto medokrajnega
sodnika personalni svet okrožnega sodišča na predlog
predsednika okrajnega sodišča, pri katerem so določena posebna
sodniška mesta.
Zoper odločbo o razporeditvi na mesto medokrajnega sodnika
se lahko sodnik pritoži na sodni svet v osmih dneh od prejema
odločbe.
./
Predsednik pristojnega višjega sodišča sprejme odločitev o
dodelitvi medokrajnega sodnika na drugo okrajno sodišče in o
času dodelitve na predlog predsednika tega sodišča. Pri odločitvi
upošteva predvsem razloge za dodelitev, pravno področje, čas
trajanja sodniške službe, oddaljenost sodišča in uspešnost
sodnika.
Zoper odločbo o dodelitvi se lahko dodeljeni sodnik pritoži v treh
dneh od prejema odločbe. O pritožbi, ki ne zadrži izvršitve, odloča
sodni svet v petnajstih dneh.
V času trajanja dodelitve lahko predsednik višjega sodišča
dodeljenega sodnika delno ali v celoti oprosti opravljanja sodniške
službe na sodišču, pri katerem je imenovan.".
43. člen (prej 44. člen)

Sodnik je lahko dodeljen največ dvakrat zaporedoma.

-70. člen se spremeni tako, da se glasi:

O dodelitvi odloča sodni svet na skupni predlog predsednikov
obeh pristojnih sodišč po vnaprejšnji pisni privolitvi sodnika.".

"Dodelitev po 67., 68., 69. in 71. členu tega zakona ne posega v
sodnikov položaj in sodnikovo plačo, ki ju ima sodnik na mestu,
na katerega je imenovan, razen če ta zakon določa drugače.

41. člen (prej 42. člen)

Že dodeljene zadeve, ki so določene kot zaostanek, se sodniku,
dodeljenem po 67., 68. in 69. členu tega zakona dodelijo na novo,
ob upoštevanju načela zakonitega sodnika".

68. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Iz razlogov po prvem odstavku prejšnjega člena je lahko sodnik,
tudi brez svoje privolitve, dodeljen za opravljanje sodniške službe
na drugo sodišče za čas največ šestih mesecev. Ponovna
dodelitev ni možna pred potekom enega leta od izteka prejšnje
dodelitve.
Za dodelitev se smiselno uporabljajo določila prvega odstavka
prejšnjega člena.
O dodelitvi odloči predsednik Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije, na predlog predsednika sodišča, na katero bo sodnik
dodeljen, če to ni mogoče, pa na predlog predsednika sodišča
višje stopnje.
Zoper odločitev se dodeljeni sodnik lahko pritoži v treh dneh od
prejema odločbe. O pritožbi, ki ne zadrži izvršitve odločitve, odloči
sodni svet v petnajstih dneh.".

44. člen (prej 45. člen)
71. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Sodnik je lahko dodeljen na delo na Ustavno sodišče Republike
Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije, višje sodišče, v
strokovno službo sodnega sveta, v center za izobraževanje v
pravosodju ali za opravljanje zahtevnejših strokovnih del na
ministrstvo, pristojno za pravosodje.
Poziv k prijavam za dodelitev in predviden čas dodelitve objavi
ministrstvo, pristojno za pravosodje, v petnajstih dneh od prejema
predloga predstojnika organa iz prejšnjega odstavka.
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Sodniku iz prejšnjega odstavka pripada najmanj takšna plača,
kot bi jo prejemal, če bi opravljal sodniško službo, varovane pa so
tudi vse njegove pravice do napredovanja na višje sodniško mesto
oziroma položaj oziroma višji plačilni razred po izteku dodelitve.".

O dodelitvi odloča sodni svet, na predlog predstojnika organa,
kateremu bo sodnik dodeljen. Sodni svet pred odločitvijo pridobi
pisno privolitev sodnika in mnenje predsednika sodišča, kjer
sodnik opravlja sodniško službo. Prijava sodnika na poziv k
prijavam za dodelitev šteje za pisno privolitev iz tretjega odstavka
4. člena tega zakona.

46. člen (prej 47. člen)

Dodelitev lahko traja največ tri leta in se lahko s soglasjem
dodeljenega sodnika ponovi.

V prvem odstavku 72. člena se v 5. točki besedi "sodniškega
dela" nadomestita z besedilom "sodniške službe in podatke o
učinkovitosti sodnikovega dela", v 7. točki beseda "sodbe"
nadomesti z besedo "sklepe", pika pa nadomesti z vejico in se za
7. točko doda nova 8. točka, ki se glasi:

V času dodelitve ima dodeljeni sodnik pravico do napredovanja
na višje sodniško mesto oziroma položaj oziroma višji plačilni
razred v skladu s tem zakonom, razen če ta zakon določa
drugače.".

"8. podatke o vloženih nadzorstvenih pritožbah.".
V drugem odstavku se črtajo besede "ter podatke o družinskem
stanju".

45. člen (prej 46. člen)
Za 71. členom se dodajo novi 71 .a, 71 ,b in 71 .c člen, ki se glasijo:

Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki
se glasita:

"71 .a člen

"Predsedniki sodišč so dolžni ministrstvu, pristojnemu za
pravosodje, dvakrat letno posredovati podatke o obsegu
sodnikovega dela, ki jih ministrstvo lahko uporablja za oblikovanje
predloga za določitev števila sodniških mest in določitev števila
sodnega osebja, za vodenje sodne statistike ter druge naloge
pravosodne uprave, ki jih določa zakon.

Če se na poziv iz drugega odstavka prejšnjega člena ne prijavi
nihče ali ni izbran noben kandidat, razpiše ministrstvo, pristojno
za pravosodje, prosto sodniško mesto za sodnika, ki bo takoj po
izvolitvi dodeljen na podlagi prejšnjega člena, če tako skupaj
predlagata predsednika sodišča, na katero bo sodnik imenovan,
in predstojnik organa iz prvega odstavka 71. člena, kateremu bo
sodnik dodeljen.

Pravico do vpogleda v podatke osebne evidence ima sodnik, na
katerega se podatki nanašajo, sodni svet, pristojni personalni
svet, disciplinsko sodišče, disciplinski tožilec in predsednik
sodišča zaradi izvajanja pooblastil po tem zakonu in zakonu, ki
ureja organizacijo in pristojnost sodišč.".

Prosto sodniško mesto se razpiše v petnajstih dneh od prejema
skupnega predloga.
Prijava kandidata na tako sodniško mesto šteje za pisno privolitev
iz tretjega odstavka 4. člena tega zakona.

47. člen (prej 48. člen)

V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da je sodnik z
izvolitvijo dodeljen za čas, ki je bil naveden v razpisu.

V prvem odstavku 73. člena se za besedo "pošiljajo" dodata
besedi "in vračajo", vejica za besedo "zaupno" nadomesti s piko,
ostalo besedilo črta.

71.b člen

Drugi odstavek se črta.

Osebni spis za sodnika, dodeljenega po 71. členu tega zakona,
se vodi v uradu oziroma kabinetu predstojnika organa, kateremu
je dodeljen.

48. člen (prej 49. člen)

Pooblastila iz tega zakona v razmerju do sodnika, dodeljenega po
71. členu, izvršujeta predstojnik organa, kateremu je sodnik
dodeljen, in personalni svet Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije, za sodnike, dodeljene na višje sodišče, pa personalni
svet višjega sodišča.

V prvem odstavku 74. člena se v 4. točki za besedo "službi" doda
besedilo "s pisno vlogo, ki se pošlje sodnemu svetu po predsedniku
sodišča".

71.c člen

"8. če mu je izrečena disciplinska sankcija prenehanja sodniške
funkcije."

V 7. točki se pika nadomesti s podpičjem in se za 7. točko doda
nova 8. točka, ki se glasi:

Sodnik, ki je dodeljen na višje sodišče ali Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, v strokovno službo sodnega sveta, ali center
za izobraževanje v pravosodju je lahko v tem času v celoti ali
deloma oproščen opravljanja sodniške službe.

V drugem odstavku se besedilo "2. in 3." nadomesti z besedilom
"2., 3. in 8.".
V tretjem odstavku se besede "v državni zbor" nadomestijo z
besedami "na sodni svet".
;

O oprostitvi opravljanja sodniške službe odloča sodni svet.
Sodnik, ki je dodeljen na Ustavno sodišče Republike Slovenije ali
za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na ministrstvo,
pristojno za pravosodje, obdrži pravico uporabljati naziv sodnik,
vendar ne more hkrati opravljati sodniške službe in mu vse druge
pravice in obveznosti iz sodniške službe mirujejo.
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49. člen (prej 51. člen)
,
o::
V drugem odstavku 78. člena se za besedami "Ce je sodnik
obsojen" doda besedilo "zaradi naklepnega kaznivega dejanja".
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Sodnik, ki ne soglaša z ugotovitvami in ukrepi pri službenem
nadzoru, lahko zahteva oceno sodniške službe v obsegu, ki ga
je zajel službeni nadzor.".

50. člen (prej 52. člen)
Za 79. členom se doda novo Vl.a poglavje in členi 79.a, 79.b in
79.C, ki se glasijo:

51. člen (prej 52.a člen)

"Vl.a SLUŽBENI NADZOR SODNIKOVEGA DELA

Naslov 1. oddelka VII. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
79.a člen

"Disciplinska odgovornost, disciplinske kazni in
zastaranje".

Službeni nadzor sodnikovega dela opravlja predsednik sodišča
in neposredno višje sodišče.

52. člen (prej 53. člen)

Neposredno višje sodišče opravlja nadzor po sodnikih, ki jih glede
na delovno področje določi predsednik lega sodišča izmed
sodnikov, ki so z letnim razporedom dela določeni za službeni
nadzor.

80. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Sodniku ni mogoče izreči disciplinske sankcije, razen ob pogojih
in po postopku, ki je predpisan v tem zakonu.

Službeni nadzor obsega vse ukrepe, ki so potrebni za ugotavljanje
izpolnjevanja sodniških dolžnosti po zakonu in sodnem redu ter
za odpravljanje vzrokov za neustrezen obseg, kakovost in
strokovnost dela ter zaostanke pri delu.

Disciplinski postopek je hiter.
Kazenska odgovornost in odgovornost za prekršek ne izključujeta
disciplinske odgovornosti sodnika.

V okviru službenega nadzora se lahko pregledujejo spisi vseh
sodniku dodeljenih zadev in zadev, v katerih je že bilo pravnomočno
odločeno, pridobijo in analizirajo podatki o sodnikovem delu in
opravi razgovor s sodnikom.

V okviru disciplinskega postopka ni dovoljeno posegati v
neodvisnost sodnika pri opravljanju sodniške funkcije.".
53. člen (prej 54. člen)

Pri službenem nadzoru se sodniku lahko izreče opozorilo in določi
obdobje, po katerem bo službeni nadzor ponovljen.

81. člen se spremeni tako, da se glasi:

Če se pri službenem nadzoru ali v zvezi z nadzorstveno pritožbo
ugotovi, da je ogrožena ali kršena pravica do odločanja brez
nepotrebnega odlašanja, se sodniku lahko odredi prednostno
reševanje zadeve in določi rok, v katerem mora sodnik poročati
o posameznih dejanjih v postopku.

"Sodniku, ki je z naklepom ali iz malomarnosti kršil sodniške
dolžnosti, ki so predpisane z zakonom in sodnim redom, ali
neredno opravljal sodniško službo, se lahko izreče disciplinska
sankcija.

V okviru službenega nadzora ni dovoljeno posegati v neodvisnost
sodnika pri opravljanju sodniške funkcije.

Dejanja, ki pomenijo kršitev sodniške dolžnosti oziroma neredno
opravljanje sodniške službe, so zlasti:
1. dejanje, ki ima zakonske znake kaznivega dejanja, storjenega
pri opravljanju sodniške funkcije,
2. neizpolnitev ali neupravičena odklonitev izvršitve sodniške
dolžnosti,
3. nevestno, nepravočasno, neustrezno ali malomarno
opravljanje sodniške službe,
4. nezakonito ali nesmotrno razpolaganje s sredstvi,
5. izdajanje uradne ali druge tajnosti, določene z zakonom ali
sodnim redom,
6. zloraba položaja ali prekoračitev uradnih pooblastil,
7. zloraba pravice do odsotnosti z dela,
8. nedoseganje pričakovanih rezultatov dela več kot tri mesece
zaporedoma iz neopravičenih razlogov,
9. kršitev z zakonom in sodnim redom določenega vrstnega
reda oziroma prednostnega obravnavanja zadev,
10. opravljanje funkcij, dela ali dejavnosti, ki so po ustavi in zakonu
nezdružljive s sodniško funkcijo,
11. opustitev obvestila predsedniku sodišča o sprejemu dela
zaradi ocene nezdružljivosti s sodniško funkcijo,
12. opustitev sporočila o podanih zakonskih razlogih za izločitev
sodnika ali nadaljevanje dela v zadevi, v kateri obstaja
izločitveni razlog,
13. vnaprejšnje javno izražanje v.sodni zadevi, o kateri še ni
pravnomočno odločeno oziroma v kateri je vloženo izredno
pravno sredstvo,
14. vedenje in ravnanje sodnika, ki je v nasprotju s sodniško
neodvisnostjo ali s katerim se krši ugled sodniškega poklica.

79.b člen
Predsednik sodišča opravi službeni nadzor glede na lastne
ugotovitve o sodnikovem delu ali na pobudo varuha človekovih
pravic, obvezno pa na predlog predsednika neposredno višjega
sodišča ali predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
ministra, pristojnega za pravosodje, pristojnega personalnega
sveta in sodnega sveta.
Neposredno višje sodišče opravi službeni nadzor glede na lastne
ugotovitve o delu sodišča in o delu posameznih sodnikov v okviru
odločanja o pravnih sredstvih ali na predlog predsednika sodišča
ali predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ministra,
pristojnega za pravosodje, pristojnega personalnega sveta in
sodnega sveta.
Na zahtevo predsednika sodišča o utemeljenosti predloga za
službeni nadzor dokončno odloči sodni svet.
79.c člen
O ugotovitvah in ukrepih službenega nadzora se sestavi zapisnik,
ki se vroči pobudniku oziroma predlagatelju, sodniku, predsedniku
sodišča, če nadzor opravi neposredno višje sodišče, pristojnemu
personalnemu svetu in shrani v sodnikovem osebnem spisu.
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15. neprimerno, nedostojno ali žaljivo obnašanje ali izražanje do
posameznikov, državnih organov ter pravnih oseb v zvezi z
opravljanjem sodniške službe ali zunaj nje,
16. oviranje delovanja sodišča zaradi uveljavljanja lastnih pravic,
17. sprejemanje daril ali drugih koristi v zvezi s sodniško službo,
18. nepredložitev ali nepravočasna predložitev podatkov o
premoženjskem stanju,
19. kršitev ali opustitev mentorskih zadolžitev,
20. nespoštovanje izdanih odločb o premestitvi ali dodelitvi
sodnika,
21. onemogočanje ali oviranje izvajanja določb zakona o
službenem nadzoru sodnikovega dela in o nadzorstvenih
pritožbah,
22. poslovanje s strankami, njihovimi pooblaščenci in drugimi
osebami v nasprotju z določbami sodnega reda,
23. neupoštevanje ukrepov za redno in učinkovito izvajanje sodne
oblasti,
24. kršitev ali opustitev ukrepov po programu za reševanje
zaostanka pri sodišču, '
25. neizpolnjevanje dolžnosti strokovnega izobraževanja,
26. kršitev predpisov o varstvu pri delu,
27. kršitev določb sodnega reda o uporabi službenega oblačila.

56. člen (prej 57. člen)
84. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Disciplinskega postopka zoper sodnika ni mogoče uvesti, ko
pretečeta dve leti od dneva kršitve. Zastaralni rok začne teči s
prenehanjem ravnanja ali opustitve, ki pomenita disciplinsko
kršitev.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko uvede
disciplinski postopek zoper sodnika, ki je bil pravnomočno
obsojen, najkasneje v treh mesecih od dneva pravnomočnosti
kazenske obsodilne odločbe.
Zastaranje pretrga vsako procesno dejanje pristojnega organa
za pregon sodnika zaradi storjene disciplinske kršitve. Zastaranje
se pretrga tudi, če sodnik v času, ko teče zastaralni rok, stori
novo disciplinsko kršitev.
Disciplinski pregon zastara v vsakem primeru, ko pretečejo štiri
leta od storitve disciplinske kršitve.
Izvršitev izrečene disciplinske sankcije zastara v šestih mesecih
od pravnomočnosti sklepa.".

Če sodni svet predlaga državnemu zboru razrešitev sodnika po
drugem ali tretjem odstavku 78. člena tega zakona, pa ga državni
zbor ne razreši, sodni svet poda pobudo za uvedbo disciplinskega
postopka.".

57. člen (prej 58. člen)
85. člen se spremeni tako, da se glasi:

54. člen (prej 55. člen)

"Kolikor ta zakon nima posebnih določb, se za disciplinsko
odgovornost sodnikov smiselno uporabljajo določbe 11., 12., 13.,
14. člena, prvega in drugega odstavka 15. člena, 16., 17., 18., 20. in
21. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94 in 23/99).".

82. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Disciplinske sankcije po tem zakonu so:
1. pisni opomin;
2. ustavitev napredovanja;
3. znižanje plače;
4. premestitev na drugo sodišče;
5. prenehanje sodniške funkcije ".

58. člen (prej 59. člen)
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
"V disciplinskem postopku odloča disciplinsko sodišče prve
stopnje in disciplinsko sodišče druge stopnje. Disciplinsko sodišče
prve stopnje sestavlja osem sodnikov, in sicer dva vrhovna, dva
višja, dva okrožna in dva okrajna sodnika. Eden od vrhovnih
sodnikov je predsednik disciplinskega sodišča prve stopnje, drugi
pa njegov namestnik, ki nadomešča predsednika v odsotnosti.

55. člen (prej 56. člen)
83. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Pisni opomin pomeni formalno grajo sodniku za disciplinsko
kršitev, ki jo disciplinsko sodišče oceni kot lažjo, in se lahko
izreče, če sodniku še ni bila izrečena disciplinska sankcija.

Disciplinsko sodišče prve stopnje odloča v posamezni zadevi v
senatu treh sodnikov, v katerem mora biti najmanj en član z
enakim položajem sodnika, kot ga ima sodnik, zoper katerega
teče disciplinski postopek. Sestavo senata določi predsednik
disciplinskega sodišča.".

Ustavitev napredovanja se izreče za čas največ treh let.
Znižanje plače se izreče do višine 20 odstotkov za čas do enega
leta.

59. člen (prej 60. člen)

Premestitev na drugo sodišče za eno stopnjo nižjega položaja ali
na drugo sodišče enakega položaja v drugem kraju, se lahko
izreče za čas od šestih mesecev do treh let. Te sankcije ni mogoče
izreči vrhovnemu sodniku.

87. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Disciplinsko sodišče druge stopnje sestavlja pet vrhovnih
sodnikov.

Prenehanje sodniške funkcije se izreče sodniku, če zaradi težje
disciplinske kršitve ni več primeren za opravljanje sodniške
funkcije.

Disciplinsko sodišče druge stopnje ima predsednika in namestnika
predsednika, ki nadomešča predsednika v odsotnosti.

Pravnomočen sklep o izrečeni disciplinski sankciji se pošlje
predsedniku sodišča, ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, in
sodnemu svetu, ki je pristojen za izvršitev disciplinske sankcije
iz drugega do četrtega odstavka tega člena".

1- julij 2002

,

O pritožbah zoper sklepe disciplinskega sodišča prve stopnje
odloča senat, ki ga sestavljajo predsednik in dva sodnika. Sestavo
senata določi predsednik disciplinskega sodišča druge stopnje ".
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predsednik neposredno višjega sodišča, sodni svet in minister,
pristojen za pravosodje.

60. člen (prej 61. člen)
88. člen se spremeni tako, da se glasi:

Če disciplinski tožilec ne uvede postopka, je o razlogih dolžan
obvestiti pobudnika. Če pobudnik vztraja pri pobudi, dokončno
odloči o uvedbi postopka disciplinsko sodišče prve stopnje.

"Predlog za disciplinsko kaznovanje vlaga in zastopa disciplinski
tožilec, ki ga v odsotnosti nadomešča njegov namestnik; oba sta
vrhovna sodnika.".

Ob vložitvi predloga za izrek disciplinske sankcije lahko
predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije glede na
značaj in težo očitane disciplinske kršitve izreče sodniku začasno
odstranitev iz sodniške službe v skladu z določbami 95. do 100.
člena tega zakona".

61. člen (prej 62. člen)
89. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Disciplinske organe imenuje in razrešuje občna seja Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije na predlog sodnega sveta za dobo
dveh let z možnostjo ponovnega imenovanja.

65. člen (prej 66. člen)
92. člen se spremeni tako, da se glasi:

Sodniku disciplinskega sodišča in disciplinskemu tožilcu oziroma
njegovemu namestniku preneha funkcija pred potekom mandata:
1. s prenehanjem sodniške funkcije ali z razrešitvijo sodnika;
2. če mu je izrečena disciplinska sankcija;
3. z imenovanjem na sodniško mesto drugega položaja.

"Če je podan predlog za opravo posameznih preiskovalnih dejanj,
jih opravi sodnik disciplinskega sodišča, ki ga določi predsednik
disciplinskega sodišča".
66. člen (prej 67. člen)

Novo imenovanemu sodniku disciplinskega sodišča,
disciplinskemu tožilcu ali njegovemu namestniku potečq mandat
z iztekom mandata sodnika, disciplinskega tožilca ali namestnika,
katerega je nadomestil.

93. člen se spremeni tako, da se glasi:
"V disciplinskem postopku je lahko zagovornik tudi sodnik, ki ima
pravico do povrnitve potrebnih izdatkov.".

Če disciplinsko sodišče ali disciplinski tožilec iz pravnih ali stvarnih
razlogov ne more postopati, občna seja Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije na predlog sodnega sveta imenuje
nadomestnega sodnika disciplinskega sodišča ali tožilca za
odločanje v posamezni zadevi".

67. člen (prej 68. člen)
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
"V zapisnik o disciplinski obravnavi se vpišejo imena vseh prisotnih
in bistvena vsebina poteka obravnave.

62. člen (prej 63. člen)
Za 89. členom se doda nov 89.a člen, ki se glasi:

Predsednik senata lahko na predlog stranke ali po uradni dolžnosti
odredi, naj se v zapisnik dobesedno vpišejo izjave, za katere
misli, da so pomembne.

"89. a člen

Na zahtevo stranke se v zapisnik vpiše tudi vprašanje, na
katerega senat ni dovolil odgovora.

Disciplinski organi imajo sedež pri Vrhovnem sodišču Republike
Slovenije, ki tudi zagotavlja finančna sredstva in ostale pogoje za
njihovo delo.".

V zapisnik o disciplinski obravnavi se vnese celoten izrek
disciplinskega sklepa.

63. člen (prej 64. člen)

Zapisnik o disciplinski obravnavi podpišejo predsednik senata,
člani senata in zapisnikar.".

90. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Če ta zakon nima posebnih določb, se v disciplinskem postopku
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja kazenski postopek,
ki veljajo za skrajšani postopek pred okrajnim sodiščem, razen
določb, ki se nanašajo na oškodovanca, na napoved pritožbe, na
zahtevo za varstvo zakonitosti in na izredno omilitev kazni.

68. člen (prej 68.a člen)
V 97. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"V primeru iz četrtega odstavka 91. člena traja suspenz najdalj do
dokončne odločitve pristojnega organa v disciplinskem postopku.".

V disciplinskem postopku je javnost izključena, razen če sodnik
v postopku izrecno nasprotuje izključitvi javnosti.".

69. člen (prej 68.b člen)
64. člen (prej 65. člen)

99. člen se spremeni tako, da se glasi:

91. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Disciplinski postopek se uvede z vložitvijo predloga za opravo
preiskovalnih dejanj ali z neposredno vložitvijo obrazloženega
predloga za izrek disciplinske sankcije.

"Kadar je za odreditev pripora oziroma za začetek kazenskega
postopka zoper sodnika potrebno dovoljenje državnega zbora,
pristojno sodišče o tem, da je vložilo zahtevo za dovoljenje, obvesti
sodni svet in ministrstvo, pristojno za pravosodje.

Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka lahko podajo
predsednik sodišča, pri katerem sodnik opravlja sodniško službo,

Državni zbor odloči o dovoljenju po pridobitvi mnenja sodnega
sveta.".
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Sodnik, ki je bil do uveljavitve tega zakona postavljen na mesto
sekretarja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije na podlagi
prvega odstavka 40. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št.
19/94, 45/95, 38/99 in 28/2000), nadaljuje delo kot imenovani
sekretar Vrhovnega sodišča Republike Slovenije.

70. člen (prej 69. člen)
V 104. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"Če se na sodniško mesto, ki je razpisano po drugem odstavku
101. člena ali 103. členu tega zakona, prijavi kot edini kandidat
sodnik iz prvega odstavka tega člena in je ocena sodniškega
dela iz drugega odstavka tega člena pozitivna, ga je sodni svet
dolžan izbrati.".

74. člen (73. člen)

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati določba
tretjega odstavka 30. člena zakona o sodiščih, v kolikor se nanaša
na reševanje ugovorov zoper ocene sodniške službe.

71. člen (prej 70. člen)

75. člen (prej 74. člen)

Vsi postopki za izvolitev in imenovanje sodnikov, za sodniško
napredovanje in ocenjevanje sodniškega dela, za premestitev in
dodelitev sodnika, za prenehanje in razrešitev sodnika ter
disciplinski postopki, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona,
se dokončajo po dosedanjih predpisih.

Podzakonska akta iz 29. in 58. člena zakona izda minister,
pristojen za pravosodje, v treh mesecih od uveljavitve tega
zakona.

72. člen (prej 71. člen)

Občna seja Vrhovnega sodišča Republike Slovenije izvoli
disciplinske organe po 89. členu-zakona v treh mesecih od
uveljavitve tega zakona.

76. člen (prej 75. člen)

Sodniki so dolžni sodnemu svetu predložiti podatke iz drugega
odstavka 39. člena zakona v treh mesecih od uveljavitve tega
zakona.

77. člen (prej 76. člen)

Rok za izdelavo ocene sodniške službe sodnikov svetnikov (prvi
odstavek 31. člena zakona), začne teči z dnem uveljavitve tega
zakona.

Sodni svet uskladi sistemizacijo sodniških mest na posameznih
sodiščih (38. člen zakona o sodiščih) z upoštevanjem sodniških
mest, zasedenih ali predvidenih za sodnike, dodeljene po 71.
členu zakona, v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

73. člen (prej 72. člen)
78. člen (prej 77. člen)

Sodniki, ki so bili dodeljeni do uveljavitve tega zakona, nadaljujejo
delo kot dodeljeni sodniki po določbah, ki veljajo od uveljavitve
tega zakona.

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

Za sodnike, ki so bili do uveljavitve tega zakona dodeljeni brez
določenega roka dodelitve, začne teči rok iz četrtega odstavka
71. člena zakona z dnem uveljavitve tega zakona.

1. julij 2002
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II. OBRAZLOŽITEV:

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 17. seji dne 19. junija
2002 obravnaval predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o sodniški službi (ZSS-D) - druga obravnava in sklenil,
da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo predloga
zakona za tretjo obravnavo.

ustrezno preštevilčeni, pri tem so v oklepaju navedene številke
členov iz druge obravnave.
Predlagatelj je opravil naslednje redakcijske popravke:
V drugem odstavku 11. člena je zaradi poenotenja besedila besedi
"ministrstvo" dodalpristojno za pravosodje,", kot je poimenovano
v ostalih določbah zakona. V 31. členu, kjer je upošteval sprejeti
amandma, je iz besedila člena črtal nepotrebno podvajanje besede
"pristojnega", ter dodal vejico pred besedo "ki" in vejico za besedo
"službe". Redakcijski popravek sklanjatve je opravil v 45. členu,
poenotil malo začetnico v besedni zvezi "sodni red" in odpravil
okrajšavo v 50. členu, črtal odvečno vejico pred besedo "in" v 57.
členu, poenotil uporabo velike začetnice in navedbe imena
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije v 62. členu ter pravilne
navedbe objave Zakona o sodiščih v 73. členu namesto v 74.
členu.

V skladu s sprejetim sklepom Državnega zbora RS je Vlada RS
pripravila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o sodniški službi (ZSS-D) za tretjo obravnavo. V besedilo
zakonskega predloga so vključeni vsi amandmaji, kijih je Državni
zbor RS sprejel v drugi obravnavi.
Sprejeti so bili amandmaji k naslednjim členom: 4., 20., 25., 27.,
29., 32., 35., 42., 43., 45., 50., 52., za novi 52.a člen, 53., 54., za
novi 68.a člen in 68.b člen in za nov naslov pred 70. členom.
Zaradi črtanja dveh členov (prejšnji 29. in 50. člen) in dodanih
novih členov (52.a, 68.a in 68.b člen) so v besedilu zakona členi
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIŠKI
SLUŽBI S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
sodniški službi - TRETJA OBRAVNAVA

/

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

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

/

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki
se nanašajo na predloženo gradivo:
5) Ali so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?

Na področju, kot ga ureja Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodniški službi je zagotovljena
suverena pravica države.

Pravnih virov za urejevanje razmerij, kot jih ureja predlog
zakona In ki bi bili obvezujoči za našo državo, ni.

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:
6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik?

Sporazum ne določa obveznosti za področje, ki ga ureja
predlog zakona.

Predlog zakona ni preveden v noben drug tuji jezik.

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...!

/

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

Pri izdelavi gradiva so sodelovali neodvisni strokovnjaki na
podlagi Tvvinninng projekta in PHARE projekta.

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

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

Direktiv nI.

/

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
mag. Ivan BIZJAK
minister

1. julij 2002

59

poročevalec,

AMANDMA k 53. členu

Ljubljana, dne 21.6.2002

V spremenjenem 81. členu se za drugim odstavkom doda novi
tretji odstavek, ki se glasi:

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE
K PREDLOGU ZAKONA O
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI - TRETJA
OBRAVNAVA - EPA 440-III

"Težjo disciplinsko kršitev iz petega odstavka 83. člena tega
zakona predstavljajo dejanja po 1., 2., 3., 5., 6., 8., 10., 12., 13.,
17., 18., 20., 21., 23. in 24. točki prejšnjega odstavka.".
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Obrazložitev:
S petim odstavkom spremenjenega 83. člena zakona (55. člen
novele) je določeno, da se prenehanje sodniške funkcije izreče
sodniku, če zaradi težje disciplinske kršitve ni več primeren za
opravljanje sodniške funkcije. Glede na navedeno je - zaradi načela
določenosti v zakonu - potrebno opredeliti, katere od kršitev iz
spremenjenega 81. člena zakona štejejo za težje disciplinske
kršitve. Le za te kršitve in ob dodatnem pogoju, da zaradi njih
sodnik ni več primeren za opravljanje sodniške funkcije, bo možno
izreči disciplinsko sankcijo prenehanja sodniške funkcije.

AMANDMA k 34. členu
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Peti odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Merila za trajanje dopusta ter primere in pogoje iz prejšnjih
odstavkov določi minister, pristojen za pravosodje v soglasju s
sodnim svetom."."
Obrazložitev:

AMANDMA k 75. členu

Predlagano besedilo petega odstavka 58. člena je potrebno
spremeniti, saj smiselna uporaba določb zakona, ki ureja delovna
razmerja za določitev trajanja dopusta sodnikov ni možna, ker
zakon takih meril ne vsebuje. Zato bo potrebno merila določiti s
podzakonskim aktom, enako (kot doslej) tudi primere in pogoje
(drugih) odsotnosti, ki so v členu le splošno opredeljeni. Skladno
z načelom o delitvi oblasti se predlaga, da podzakonski akt izda
minister v soglasju s sodnim svetom, kar zagotavlja ustrezen
vpliv sodne veje oblasti.

75. člen se spremeni tako, da se glasi:

poročevalec, št. 63

"Podzakonski akt iz petega odstavka 58. člena zakona izda minister, pristojen za pravosodje, v treh mesecih od uveljavitve tega
zakona".
Obrazložitev:
Gre za uskladitveni amandma, s katerim se prehodna določba o
izdaji podzakonskega akta usklajuje s sprejetimi amandmaji.
Predviden je le podzakonski akt po 58. členu zakona, rok za
izdajo pa ostaja nespremenjen.
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Poročilo

NADZORNEGA

KMETIJSKIH

RS

ZA

LETO

ODBORA

ZEMLJIŠČ

SKLADA

IN

GOZDOV

2001

■ EPA 571 - III
Sklada najmanj enkrat letno poroča o delovanju Sklada
Državnemu zboru Republike Slovenije. Zato v prilogi posreduje
Poročilo Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije za leto 2001, ki ga je Nadzorni
odbor sprejel na svoji 5.seji, dne 20. junija 2002.

REPUBLIKA SLOVENIJA
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
REPUBLIKE SLOVENIJE
NADZORNI ODBOR SKLADA KZG RS
Številka:
Datum:

6569/02-KSR
20.06.2002

ZADEVA: Poročilo Nadzornega odbora Sklada KZG RS
za leto 2001
Edvard Goričan, l.r.
predsednik Nadzornega odbora

Na osnovi določil 7. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije (Ur.l., št. 10/93) Nadzorni odbor
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SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, Dunajska 58
Nadzorni odbor

POROČILO NADZORNEGA ODBORA
Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije

za leto 2001

Ljubljana, junij 2002

Svet Sklada je bil imenovan z odlokom Državnega zbora RS
17.12.1997 za mandatno dobo 4 let. Po poteku mandata v letu
2001 do konca obravnavanega obdobja Državni zbor Republike
Slovenije ni imenoval novega sveta Sklada. Nov svet Sklada je bil
imenovan 28.2.2002.

1. Uvod
Nadzorni odbor Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (v nadaljevanju Sklad) je bil imenovan na podlagi 7.
člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (Ur.l.RS,št.10/93, 68/95, 1/96 in 23/96) z odlokom
Državnega zbora Republike Slovenije št. 412-01-93-9/4 z dne
26.6.2001 za dobo dveh let.

3.2 Nadzorni odbor Sklada
Zakonitost dela in finančno poslovanje Sklada nadzoruje Nadzorni
odbor, ki šteje pet članov. Imenuje in razrešuje jih Državni zbor RS.

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančno poslovanje
Sklada. Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča o delovanju
Sklada Državnemu zboru Republike Slovenije.

V letu 2001 je Nadzorni odbor Sklada deloval v sestavi:

Poročilo se zaključuje z ugotovitvami Nadzornega odbora Sklada
in pobudami za nadaljnje delo Sklada.

predsednik - Edvard GORIČAN, člani - Zoran LEŠNIK, mag.Igor
ŠETINC, Branko TOMAŽIČ in dr.lgor VOJTIC.

2. Ustanovitev in dejavnost Sklada

4. Nadzor nad delom Sklada

2.1 Ustanovitev

4.1 Nadzor poslovanja Sklada s strani Nadzornega
odbora

Sklad s sedežem v Ljubljani na Dunajski cesti 58, je bil ustanovljen
z zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (v nadaljevanju ZSKZ).
Sklad je pravna oseba in posluje po predpisih, ki veljajo za javne
zavode.

Nadzorni odbor je zakonitost dela in finančno poslovanje Sklada
spremljal v skladu s 7.čl. ZSKZ z obravnavo poročil in analiz, ki jih
je pripravilo in Nadzornemu odboru posredovalo vodstvo Sklada,
s sodelovanjem predsednika NO na sejah Sveta Sklada ter
obravnavo pisnih pripomb posameznikov na delo Sklada,
naslovljenih na NO ter vpogledom v zapisnike nadzora zunanjih
institucij.

2.2 Področje delovanja
Področje dela Sklada je opredeljeno v 4. členu ZSKZ:
skrbi za racionalno rabo in okoljevarstveno vrednost
kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov;
izvaja promet s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi,
ter jih daje v zakup v skladu s predpisi in svojimi akti oz.
zanje dodeljuje koncesije;
vodi evidence o kmetijskih zemljiščih, kmetijah in gozdovih
v lasti Republike Slovenije v skladu s predpisi,
upravlja finančna sredstva, ki jih dobi z gospodarjenjem s
kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi in
opravlja druge naloge, ki se nanašajo na kmetijska
zemljišča, kmetije in gozdove v lasti Republike Slovenije.

4.2 Nadzor poslovanja Sklada s strani drugih institucij
"Delo Sklada nadzirata ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in
gozdarstvo, ter ministrstvo, pristojno za finance."1
Računovodski izkazi Sklada za leto 2001 so bili revidirani s strani
IN REVIZIJE - družbe za revidiranje in svetovanje d.o.o. Ljubljana,
o čemer je bilo Nadzornemu odboru posredovano poročilo o
opravljeni reviziji računovodskih izkazov za leto 2001 z dne
18.4.2002.
Za leto 2001 je bil pri Skladu opravljen tudi inšpekcijski pregled
pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja davka na dodano
vrednost za obdobje januar 2001 do januar 2002. Nepravilnosti
davčna inšpekcija ni ugotovila.

Pomembna naloga Sklada je vloga zavezanca v
denacionalizacijskih postopkih, ki se je s spremenjenimi določili
Zakona o denacionalizaciji razširila na dodeljevanje nadomestnih
zemljišč (27.ČI.ZDEN) in izdajanje priznanic upravičencem, ki jih
ti lahko unovčijo za nakup drugih kmetijskih zemljišč in gozdov v
lasti Republike Slovenije.

Računsko sodišče revizije poslovanja za leto 2001 še ni opravilo.
5. Ugotovitve Nadzornega odbora

3. Organi Sklada

Nadzorni odbor je pregledal inventurni elaborat, primerjal realizacijo
prihodkov in odhodkov s finančnim načrtom Sklada za leto 20012,
promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi in zakonitost izvajanja
javnih naročil s stališča veljavnih aktov Sklada.

3.1 Splpšnp
Organe Sklada in njihove pristojnosti določa ZSKZ v 5., 6. in 7.
členu ter statut Sklada. Organi Sklada so: Svet Sklada, direktor
Sklada in Nadzorni odbor Sklada.
V letu 1999 je bila v skladu z odlokom Državnega zbora RS
11.3.1999 za mandatno dobo štirih let imenovana direktorica ga.
Marja MAJER-CUK.

1

2.odst.9. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (Ur.l. RS, št.10/93)
* Finančni načrt potrdila Vlada na 38. seji dne 26.7.2001 s sklepom št. 408/
2001-1
1. julij 2002
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zakup na podlagi javno objavljenih ponudb, izbira pa poteka v
skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih. Nepravilnosti, ki
so bile ugotovljene v preteklih letih bodo predvidoma v celoti
sanirane v letu 2002, razen v primerih, kjer potekajo postopki
pred rednimi sodišči, ali v primerih, ko katastrska klasifikacija še
ni usklajena z dejanskim stanjem v naravi. Na področju
gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči so bile v letu 2001 tudi
sklenjene pogodbe za mletje grmovne zarasti, kar bi vsaj delno
zavrlo intenzivno zaraščanje kmetijskih zemljišč. Žal pa so se
tudi v preteklem letu zakupniki srečevali s problemom suše, ki pa
zakupnikom ni omogočal dodatnih popustov, pač pa se je na
podlagi Zakona o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše,
neurja s točo, plazenja tal in služenja morja v letu 2000 (Ur.l.RS
81/2000) rezultat popustov za leto 2000 odrazil delno v letu 2000,
delno pa zaradi kasnitve podatkov s strani občin šele v letu 2001.

5.1 Delo Sveta Sklada
Svet Sklada je v letu 2001 vodil predsednik g. Niko RAINER.
Nadzorni odbor ugotavlja, da je Svet Sklada v predvidenem roku
sprejel program dela in finančni načrt za leto 2001 .Vodstvo Sklada
je organom Sklada posredovalo poročilo o delu Sklada in zaključni
račun za preteklo leto v marcu 2002, Svet Sklada pa je oba akta
- zaključni račun in poročilo o delu Sklada za leto 2001 sprejel na
1 .seji v novi sestavi dne 21.3.2002. Poročilo je bilo posredovano
Vladi RS, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
Ministrstvu za finance.
Svet je sklepal tudi o vseh za Sklad pomembnih zadevah, ki so v
njegovi pristojnosti. Nadzorni odbor pri pregledu dela Sveta v letu
2001 ugotavlja, da je Svet deloval v skladu z veljavnimi zakonskimi
in internimi akti in nepravilnosti ni ugotovil.

Na področju koncesijskih razmerij za izkoriščanje gozdov v
državni lasti so bile v letu 2001 na podlagi sklepov, sprejetih ob
obravnavi poročila NO Sklada za leto 2000 in pred tem sprejetih
sklepov Državnega zbora in Vlade, ob upoštevanju sprememb
uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike
Slovenije, ob znatni meri sodelovanja pogodbenih partnerjev,
podpisane koncesijske pogodbe v skladu z veljavnimi zakonskimi
in podzakonskimi akti. Hkrati so bili izvedeni tudi zaostali poračuni
koncesnine, tako da lahko ugotovimo, da izkaz poslovanja na
področju gospodarjenja z gozdovi poleg rezultatov za leto 2001
izkazuje tudi poračun odprtih terjatev in obveznosti iz let 1999 in
2000. Hkrati lahko ugotovimo, da je Sklad v primerih
denacionalizacijskih postopkov za vračanje nekdanjih
veleposestniških gozdov v letu 2001 pričel, v letu 2002 pa nadaljuje
z rednim gospodarjenjem - izkoriščanjem, izvajanjem nege in
vlaganji ter tako posredno razbremenjuje državni proračun, ki je
v preteklih letih v celoti pokrival stroške nujnih ukrepov obnove,
nege in varstva gozdov v postopkih denacionalizacije.3 Žal pa se
pri gospodarjenju z gozdovi vedno bolj odpira vprašanje
vzdrževanja čistih proizvodnih prometnic in uporabe lokalnih cest,
ki za vzdrževanje nimajo ustreznih virov, prekategorizacije pa
ponekod že onemogočajo normalno gospodarjenje z gozdovi,
tako državnimi, kot zasebnimi.

5.2 Poslovanje Sklada
V letu 2001 je v Državnem zboru Republike Slovenije potekal
postopek za spremembo in dopolnitev Zakona o javnih skladih
(sprejet v letu 2000), ki je v svojih spremembah in dopolnitvah
zajel tudi Sklad in zanj predvidel nekatere statusne spremembe.
Navedeni zakon je bil v fazi usklajevanja umaknjen iz procedure.
Prav tako pa se je v DZ RS nadaljeval že večletni postopek
predlaganih dopolnitev in sprememb Zakona o skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Predlagane spremembe
in dopolnitve zakona so bile v tretji obravnavi v začetku leta 2002
v celoti zavrnjene.
Organizacija Sklada se v letu 2001 ni spremenila, izdelan pa je bil
projekt "Organizacijsko preoblikovanje Sklada". Nadzorni odbor
meni, da je realno pričakovati, da se bo organiziranost Sklada
uskladila z načrtom iz izdelanega projekta, veljavni statut Sklada
pa uskladil s spremembami, ki so se dogodile v devet-letnem
obdobju delovanja in razvoja Sklada.
Svet Sklada je v letu 2001 v skladu s pobudami iz poročila NO za
leto 2000 sprejel nova poslovnika o delu Sveta in Nadzornega
odbora, ki jasneje opredeljujeta postopke in načine dela teh dveh
organov Sklada.

NO žal tudi ugotavlja, da so posamezni najemniki trajnih nasadov
(sadovnjakov) slabi obdelovalci in gospodarji. Zaradi tega so
nekateri nasadi propadli in jih je moral Sklad na svoje stroške
predčasno izkrčiti. NO meni, da mora strokovna služba Sklada
spremljati delo najemnikov in v primeru neodgovornega in
nestrokovnega dela ustrezno ukrepati.

Sklad ima sistemiziranih 74 delovnih mest, na dan 31.12.2001 pa
je bilo zaposlenih 84 delavcev, od tega 63 delavcev za nedoločen
čas, 4 delavci zaposleni za čas opravljanja pripravništva, 17
delavcev za določen čas (v tem 3 delavke za nadomeščanje
delavk na porodniškem dopustu in en delavec s polovičnim
delovnim časom).
Nadzorni odbor ugotavlja, da je Sklad kadrovsko okrepil pravni
sektor s ciljem hitrejšega reševanja primerov denacionalizacije in
zahtevkov v postopkih uveljavljanja pravic iz naslova lastnine.
Urejanje lastniškega stanja in prenosi lastništva kmetijskih zemljišč
in gozdov v državni lasti so imeli v poslovanju občutno prioriteto.
Kljub temu pa bo do dokončnega prenosa zemljišč s pravnih
oseb, ki se niso lastninila po zakonu o lastninskem preoblikovanju
podjetij, na Sklad, potrebno še kar nekaj časa. Dotlej pa tudi ne bo
mogoče povsem natančno ugotoviti dejanskega stanja vrednosti
premoženja, s katerim Sklad v imenu Republike Slovenije
gospodari.

5.3 Prpmet Z zemljišči v letu 2QQ1
Promet s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti
Republike Slovenije, kot eni od pomembnejših nalog Sklada,
izkazuje trend povečanja tako pri prodaji, kot pri nakupu. Prodanih
je bilo 109,99 ha kmetijskih zemljišč in 115,37 ha gozdov, kupljeno
pa 439,46 ha kmetijskih zemljišč in 507,01 ha gozdov, v kar ni
vključen promet zaradi komasacij. Obseg kmetijskih zemljišč in
gozdov v državni lasti se je tako v preteklem letu povečal za
721,11 ha.
Prodaja se izvaja predvsem zaradi interesa posestnikov, da
zaokrožijo svojo posest. Pri ponudbi za odprodajo kmetijskih
zemljišč in gozdov se Sklad odziva skoraj v vseh primerih s tem,
da prednost odstopa kmetom, ki izkažejo interes za nakup zaradi
povečanja ali zaokroževanja posesti." Žal mora NO ugotoviti, da

Nadzorni odbor nadalje ugotavlja, da so službe Sklada, zlasti
lokalne izpostave, pristopile k obnovi zakupnih pogodb na področju
zakupa kmetijskih zemljišč in da so pritožbe o nepravilnostih pri
oddaji kmetijskih zemljišč le še izjema. Zemljišča se oddajajo v

3

64

Sklep 338. korespondenčne seje Vlade RS, it. 4 z dno 15.novembra 1996
1. julij 2002

Kratkoročne finančne naložbe so se zmanjšale za 45% in
znašajo 537,725 mio SIT.
Obseg lastnih virov je v primerjavi s stanjem na dan 31.12.2000
ostal na enakem nivoju in znaša 275.520 mio SIT, pri čemer
Sklad izkazuje za 80,38 mio SIT dolgoročnih obveznosti (v
tem za izdane priznanice 78,3 mio SIT).
Kratkoročne obveznosti so se povečale za 63% (na 571,581
mio SIT) pretežno do dobaviteljev in zaposlenih (za plače in
prispevke, izplačane v januarju 2002)

se bo nakup zemljišč s strani Sklada v naslednjem obdobju
verjetno nekoliko zmanjšal, saj v proračunu za leto 2002 in 2003
v te namene ni predvidenih sredstev.
Posebni problem pa pri prometu še vedno pomeni nedokončan
prenos zemljišč, ki jih posedujejo pravne osebe, ki so po zakonu
zavezane ta zemljišča prenesti na Republiko Slovenijo. Nadzorni
odbor meni, da bi bilo smiselno v državnem zboru sprejeti zakon,
ki bi omogočal vpis na podlagi zakona, saj zavezanci pogosto
onemogočajo sklenitev ustrezne pogodbe.

Načrtovani odhodki so bili preseženi za 6,2%, v tem pri
gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči za 1%, pri gospodarjenju z
gozdovi za 22% in sicer zaradi povečanih vlaganj v gojenje in
varstvo gozdov, investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in
poravnave zaostalih pobotov za odplačno pridobljena zemljišča
in gozdove. Drugi lastni odhodki so preseženi za 12% (odstopanje
od plana za 60,873 mio SIT), pri čemer zaradi načina izkazovanja
izstopajo izredni odhodki iz naslova komasacij. Odhodki sredstev
proračuna za vlaganja v gozdove, ki so v postopku
denacionalizacije, so realizirani v obsegu prihodkov te postavke,
kar pomeni, da realizirana dela izvajalcem niso bila v celoti
poravnana.

Zaokroženje in oblikovanje novih kompleksov gozdov bi vsekakor
pripomoglo k znižanju proizvodnih stroškov, oblikovanje večjih
kompleksov kmetijskih zemljišč pa omogočilo smiselna vlaganja
v melioracije, trajne nasade in namakalne sisteme. Zato NO
predlaga, da Sklad prioritetno prodaja zemljišča izven kompleksov
zemljišč v državni lasti, odkupuje pa zemljišča, ki mejijo na
obstoječe komplekse državnih zemljišč.
5.4 Finančno poslovanje
V skladu s 7. členom ZSKZ ter 21. členom statuta Sklada je
Nadzorni odbor spremljal in preverjal tudi finančno poslovanje
Sklada.

V odhodkih je največji indeks -173 zabeležen pri postavki drugi
stroški (pristojbine za uporabo gozdnih cest,' odškodnine za
odplačno pridobljena zemljišča in gozdove, nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč, stroški sodnih postopkov in odvetnikov idr.)
Stroški blaga, materiala in storitev so v primerjavi s preteklim
letom manjši za 4% in predstavljajo 24% vseh odhodkov.
Največje postavke med temi stroški predstavljajo storitve
Zavoda za gozdove - 96,476 mio SIT, vzdrževanje gozdov 74,073 mio SIT, najemnine poslovnih prostorov 26,731 mio
SIT, poštni in' telefonski stroški 22,444 mio SIT, stroški
pisarniškega materiala 11,630 mio SIT in stroški materiala za
označevanje lesa 11,594 mio SIT.
- Strošek dela (skupaj 400,710 mio SIT) se je v primerjavi s
preteklim letom povečal za 13%, od tega za plače za 21% ter
prispevke za 51%. V primerjavi z letnim načrtom so stroški
služb Sklada manjši za 1,2%.
Med izrednimi odhodki (skupaj 301,711 mio SIT) predstavlja
največjo postavko izguba iz prodaje kmetijskih zemljišč
(226,95 mio SIT) preostanek pa tvorijo popravki terjatev in
finančnih naložb in odhodki iz preteklih let.

Sklad je v letu 2001 posloval pozitivno in ustvaril 5,179 mio SIT
presežka prihodkov nad odhodki, kar pomeni v primerjavi z letnim
načrtom 107 mio SIT izpada.
Sklad je v letu 2001 ustvaril za 2.100,59 mio SIT prihodkov
oz. 17,9% več kot v predhodnem letu in 0,2% več, kot je
načrtoval v letnem načrtu. Po posameznih postavkah so v
primerjavi z letom 2000 prihodki povečali iz naslova
gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči za 20% (prihodki iz
rednega gospodarjenja so večji za 13,1%, izrednih prihodkov
iz zakupnin preteklih let pa je za 125% več, vendar je njihov
delež le 11,6%), iz gospodarjenja z gozdovi so se prihodki
povečali za 66,8% (prihodki iz rednega gospodarjenja odškodnina za koncesije - so se povečali za 40,2%, izrednih
prihodkov iz preteklih let pa je 7-krat več), iz prodaje
nepremičnin je prihodkov 21,5% manj, iz naslova storitev pa
so se v primerjavi z letom 2000 prihodki znižali za 16%,
medtem ko so se prilivi iz proračunskih sredstev zmanjšali
za 62,2%.
Iz naslova financiranja je Sklad ustvaril 235,3 mio SIT
prihodkov oz. 18,2% več kot preteklo leto.
Dolgoročna sredstva Sklada na dan 31.december 2001 so v
primerjavi s preteklim letom ostala na enakem nivoju, saj je
vrednost na Sklad prenesenih kmetijskih zemljišč in gozdov
praktično enaka vrednosti kmetijskih zemljišč in gozdov, ki jih
je Sklad kol zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč in
gozdov v postopku denacionalizacije vrnil upravičencem,
druga zmanjšanja pa so bila nadomeščena z nakupi.
Dolgoročne finančne naložbe so se v strukturi dolgoročnih
sredstev zmanjšale za 43% na račun povečanja opredmetenih
osnovnih sredstev (nakupi kmetijskih zemljišč in gozdov),
kar je nenazadnje tudi namen Sklada.
Kratkoročna sredstva Sklada na isti dan so se zmanjšala za
6%, pri čemer so se kratkoročne terjatve povečale za 42%
(skupaj 1033,758 mio SIT) zaradi roka zapadlosti izstavljenih
računov, ki je bil v letu 2002. Dvomljive in sporne terjatve
predstavljajo v strukturi kratkoročnih terjatev iz poslovanja
18%. NO meni, da mora Sklad ponovno proučiti dinamiko
izstavljanja računov za zakupe kmetijskih zemljišč, nato pa
tudi sprotno izterjevati zapadle terjatve, ponavljanje finančne
nediscipline pa ustrezno sankcionirati.
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6. Stališča in predlogi NO za nadaljnje
delo Sklada:
6.1 SteHgče nazornega pdbpra:
v letu 2001 Sklad beleži občuten porast odhodkov v primerjavi
s prihodki, kar v znatni meri ustreza tudi trendom na področjih,
ki so predmet dejavnosti - kmetijstvu in gozdarstvu;
prenos državnih zemljišč s pravnih oseb na Republiko
Slovenijo oz. v njenem imenu na Sklad, je potrebno pospešiti
in zaključiti; prav tako pa mora prenose nezazidanih in
zazidanih zemljišč v okoljih, ki so urejena s prostprsko
ureditvenimi načrti, na lokalne skupnosti zaključiti Sklad;
občutnemu povečanju kratkoročnih terjatev iz nas(pya
zakupnin je botrovala menjava programske opreme, s čimer
je prišlo do zamika obračunov;
izpad prihodkov s področja gozdarstva je nastal zaradi
nedorečenih koncesijskih razmerij v času načrtovanja
prihodkov iz tekočega gospodarjenja in ocene odprtih
obveznosti iz koncesijskih razmerij za leti 1999 in 2000,
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proučiti roke za zaračunavanje in plačevanje zakupnin;
poenostaviti plačilni promet za financiranje nujnih nalog obnove,
nege in varstva gozdov v postopkih denacionalizacije;
omogočiti Skladu aktivno vključevati v načrtovanje krajinskih
parkov na zemljiščih v tasti RS;
utemeljiti nezmožnost izvedbe sklepa Vlade Republike
Slovenije, da se z odprodajo državnih kmetijskih zemljišč
zagotovi financiranje agromelioracijskih ukrepov v zasebnem
sektorju."

nedvoumno pa pomembno vpliva na rezultat tudi zmanjšano
povpraševanja po lesu zaradi slabljenja primarne predelovalne
industrije;
stroški služb Sklada so se v primerjavi s preteklim letom
povečali v skladu s finančnim načrtom, ki ga je potrdila Vlada
RS, medtem ko so se stroški plač in nadomestil zaradi
povečanja števila zaposlenih povečali za 14 indeksnih točk
nad inflacijo, ki je bila v planu merilo za rast plač. Dodatno
zaposlovanje je s sklepom potrdil Svet sklada zaradi
povečanja obsega del.
promet z zemljišči, kot ena glavnih dejavnosti, je bil dokaj
intenziven tako na področju prodaje kot nakupa in smiselno
bi bilo aktivnosti nadaljevati tudi v letu 2002, seveda ob ustrezni
podpori proračuna.

-

7. Zaključek
Nadzorni odbor ugotavlja, da gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči
in gozdovi poteka v vedno bolj zaostrenih tržnih razmerah z
vidnimi znaki recesije, kar se odraža tudi na poslovanju Sklada.
Sklad si prizadeva, da bi vlaganja v melioracije kmetijskih zemljišč,
vzdrževanje gozdnih cest in v nego gozdov ostala neokrnjena,
kar mu zaenkrat še uspeva. Politiko na področju prometa s
kmetijskimi zemljišči in gozdovi je v preteklem letu Sklad izvajal v
skladu z zastavljenimi cilji, kar pa bo v bodoče le še s težavo, če
bo na Sklad padlo dodatno breme polnjenja državnega proračuna.

6.2 Predlogi NO za nadalinie delo Sklada
V zvezi z razpravami o delu in poslovanju Sklada ter ugotovitvami
N.0 in pooblaščenega revizorja predlagamo, da se pri nadaljnjem
delu izvedejo še nekatere naloge, ki bi izboljšale delo Sklada in
Nadzornega odbora:

-

-

v najkrajšem času novelirati statut Sklada, med drugim tudi
uskladiti mandat Nadzornega odbora z mandatom Sveta
Sklada (sedanji dvoletni mandat zelo otežuje preglednost in
možnost izvajanja nadzorne funkcije) ter natančneje opredeliti
pristojnosti in naloge Nadzornega odbora;
stalno skrbeti za uspešno gospodarjenje s kmetijskimi
zemljišči v upravljanju Sklada, zato mora predvsem skrbeti
služba Sklada pa tudi pristojna inšpekcija;
izvesti reorganizacijo Sklada v skladu z izdelanim projektom;
podati pobudo za zakonsko ureditev problema koriščenja
javnih cest (zlasti lokalnih) in javnih poti za potrebe,
gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi;
v sodelovanju z Vlado RS zagotoviti nadaljnjo primarno in
kemijsko predelavo lesa v Sloveniji, saj grozi, da bodo v
nasprotnem primeru lastniki (med njimi tudi država) začeli
kvalitetno slabše lesne sortimente puščati v gozdu,
kvalitetnejša surovina pa se bo izvažala v tujino z minimalno
dodano vrednostjo;

Nadzorni odbor na podlagi poročila Sklada, poročila o opravljeni
reviziji računovodskih izkazov in lastnih ugotovitev ni ugotovil
nepravilnosti in nezakonitosti in predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da poročilo sprejme.
Ljubljana, 20.junija 2002
Nadzorni odbor

Čistopis Poročila Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije je sprejel Nadzorni odbor na 5. seji
dne 20.junija 2002.
Edvard GORIČAN.I.r.

' Sklep Vlade RS št. 400-20/2001-2 z dne 18.10.2001
poročevalec, št. 63
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