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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



SKLEPI 

- 29. seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o veterinarstvu - EPA 882 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 29. seji, dne 30. 09. 2003 
°b obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o veterinarstvu (ZVet-1A) - skrajšani postopek, na 
Podlagi drugega odstavka 134. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
veterinarstvu - druga obravnava, ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvi zakona o trošarinah - 
EPA 1202 - II  

Državni zbor Republike Slovenije je na 29. seji, dne 30. 09. 2003 
°b obravnavi predloga zakona o dopolnitvi zakona o 
trošarinah (ZTro-D) - druga obravnava, na podlagi drugega 
°dstavka 134. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o dopolnitvi zakona o trošarinah - druga 
obravnava, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

sklep 

Državnega zbora ob obravnavi predloga za sprejem avtentične razlage prvega 

odstavka 83. člena zakona o državni upravi v zvezi z drugim odstavkom 103. člena 

gakona o upravi - EPA 861 - III   

ržavni zbor Republike Slovenije je na 29. seji, dne 2.10. 2003 ob 
°bravnavi predloga za sprejem avtentične razlage prvega 
°dstavka 83. člena zakona o državni upravi v zvezi z drugim 
°dstavkom 103. člena zakona o upravi (ORZDU-1-83), na 
Podlagi 151. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog za sprejem avtentične razlage prvega odstavka 83. člena 
zakona o državni upravi v zvezi z drugim odstavkom 103. člena 
zakona o upravi, se ne sprejme. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o preprečevanju nasprotja interesov 

in omejevanju korupcije - EPA 929 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 29. seji, dne 2.10. 2003 ob 
obravnavi predloga zakona o preprečevanju nasprotja 
Interesov In omejevanju korupcije (ZPNIOK) - prva 
obravnava, na podlagi drugega odstavka 122. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o preprečevanju nasprotja interesov in omejevanju 
korupcije - prva obravnava, je primeren za nadaljnjo obravnavo. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga za sprejem avtentične razlage 218. člena 

zakona o graditvi objektov - EPA 853 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 29. seji, dne 2.10. 2003 ob 
obravnavi predloga za sprejem avtentične razlage 218. člena 
zakona o graditvi objektov (ORZGO-1-218), na podlagi 151. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP v 

Predlog za sprejem avtentične razlage 218. člena zakona o graditvi 
objektov, se ne sprejme. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Triglavskem narodnem parku 

- EPA 753 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 29. seji, dne 1.10. 2003 ob 
obravnavi predloga zakona o Triglavskem narodnem parku 
(ZTNP-1) - prva obravnava, na podlagi drugega odstavka 122. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o Triglavskem narodnem parku - prva obravnava, 
je primeren za nadaljnjo obravnavo. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o glavnem mestu Republike Slovenije 

- EPA 536 - II 

Državni zbor Republike Slovenije je na 29. seji, dne 1.10. 2003 ob 
obravnavi predloga zakona o glavnem mestu Republike Slovenije 
(ZGMRS) - prva obravnava, na podlagi drugega odstavka 122. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS), 
je primeren za nadaljnjo obravnavo. 
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Predlog zakona o 

KOLEKTIVNEM DODATNEM 

POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU 

ZA JAVNE USLUŽDENCE (ZKDPZJU) 

- skrajšani postopek - EPA 1000 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1711-0062 
Številka: 191-11/2003-1 
Ljubljana, 02.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 40. redni seji dne 2.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O KOLEKTIVNEM DODATNEM 
POKOJNINSKEM ZAVAROVANJU ZA JAVNE 
USLUŽBENCE, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o kolektivnem 
dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence 
obravnava po skrajšanem postopku. Namen predlaganega 
zakona je vzpostavitev pravnih podlag za uvedbo kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja za vse javne 
uslužbence v skladu s temeljnimi načeli, ki so določena v 
Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in v tem 
zakonu, pri čemer bo ta zakon nekatera vprašanja uredil na 
drugačen način. V državah članicah Evropske unije je sistem 
kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence 
že uveden, zato pomeni sprejem tega zakona tudi usklajevanje 
s pravnimi usmeritvami Evropske unije. 

V Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti 
(Uradni list RS 73/2003) se je Vlada RS obvezala, da bo 

najkasneje do 30.09.2003 v Državni zbor po nakrajšem 
možnem postopku vložila predlog zgoraj navedenega zakona. 
Zakon mora stopiti v veljavo najkasneje do 31.12.2003, saj se 
bo plačevanje premij, ki pripadajo javnim uslužbencem od 
01.08.2003, pričelo 30.04.2004. Do tega datuma pa morajo biti 
sprejeti vsi potrebni akti in zagotovljena izvedba celotnega 
sistema kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
za vse javne uslužbence. 

Ker gre v danem primeru za manj zahtevne uskladitve zakona 
s sistemskim zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, se predlaga sprejem tega zakona po skrajšanem 
postopku. 

Hkrati pošilja Izjavo o usklajenosti členov Zakona o kolektivnem 
dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence. 

Z navedenim predlogom zakona in izjavo nadomešča gradivo, 
ki ga je poslala z dopisom št. 191-11 /2003-1 z dne 25.9.2003. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika pri delu Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
Igor Klinar, direktor Urada za sistem plač v javnem sektorju. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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PREDLOG ZAKONA O KOLEKTIVNEM DODATNEM POKOJNINSKEM 
ZAVAROVANJU ZA JAVNE USLUŽBENCE 

I. UVOD 

1. Ocena stanja In razlogi za sprejem zakona 

V Republiki Sloveniji se je z uveljavitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 26/03, ZPIZ-1-UPB1 - v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) 
s 1.1.2000 izvedla reforma sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. S 
tem so se vzpostavile pravne podlage za uvedbo kolektivnih in individualnih 
prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanj kot nadomestila za znižanje splošne 
in posamične nadomestitvene stopnje, to je razmerja med povprečno ali individualno 
pokojnino in povprečno ali individualno plačo. Na ta način je bil v Republiki Sloveniji 
vzpostavljen tako imenovani tri stebrni sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

Pokojninska reforma deluje postopoma v smeri zmanjševanja obsega in ravni pravic 
iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Izpad nadomestitvene 
stopnje pa je mogoče nadomestiti le z vključitvijo v prostovoljna, zlasti kolektivna 
dodatna pokojninska zavarovanja ali z drugimi oblikami varčevanja za starost, ki pa 
niso davčno stimulirane. Dejstvo je, da je bil temeljni namen uvedbe prostovoljnih 
dodatnih pokojninskih zavarovanj v tem, da bi se s pravicami iz prostovoljnega 
zavarovanja, zlasti s pravico do dodatne starostne pokojnine zagotovila ustreznejša 
materialna in socialna varnost za starost po uveljavitvi pravice do pokojnine iz 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja oziroma ob predčasni 
zapustitvi trga dela. 

Reforma obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja učinkuje že četrto 
leto, kar je možno čisto konkretno opredeliti z nižjim odstotkom za odmero pokojnine, 
ki se znižuje zaradi tega, ker je vsako leto pokojninske oziroma zavarovalne dobe od 
1.1.2000 vredno le 1,5%, namesto prejšnjih 2%, kar v letošnjem letu pomeni, da je 
odmerni odstotek za 40 let (moški) oziroma 35 let (ženske) pokojninske dobe le 83%, 
namesto prejšnjih 85%. Po izteku prehodnega obdobja bo za tako imenovano »polno 
pokojninsko dobo«, to je 40 let (moški) oziroma 38 let (ženske) pokojninske dobe, 
odmerni odstotek le 72,5%. Poleg tega pri moških že od uveljavitve ZPIZ-1 deluje 
instrument polne starosti, katere nedoseganje pomeni dodatno znižanje odmerjene 
starostne pokojnine. Pri tem je potrebno upoštevati še kronološko daljši način 
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oblikovanja pokojninske osnove, ki lahko vpliva na njeno višino (letos se že upošteva 
trinajst zaporednih let prejemanja plače po letu 1970, da bi v letu 2008 prešli na 
osemnajst zaporednih let prejemanja plače). Vse navedeno vpliva na splošno in 
posebno nadomestitveno stopnjo, tako da se le-ta iz leta v leto znižuje. Omeniti velja 
tudi postopno zaostrovanje minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine za zavarovanke. 
Vse navedeno dokazuje, da je nujna takojšnja uvedba kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, ki še niso vključeni v sheme 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, saj bi se z nadaljnjim 
odlašanjem uvedbe tega zavarovanja javnim uslužbencem bistveno poslabšal njihov 
socialni in materialni položaj po upokojitvi. 

S predlagano pravno ureditvijo se Republika Slovenija pridružuje večini držav članic 
Evropske unije, ki imajo vzpostavljene posebne pokojninske sheme za javne 
uslužbence, kar je predmet pogostih obravnav znotraj Evropske unije. 

Z uvedbo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence 
lahko pričakujemo tudi pospešitev razvoja kolektivnih dodatnih pokojninskih 
zavarovanj nasploh, saj je bilo že v Informaciji o razvoju dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, ki jo je na svoji 99. seji dne 27. 3. 2002 obravnaval in sprejel 
Ekonomsko socialni svet poudarjeno, da je potrebno za hitrejši razvoj tega 
zavarovanja zagotoviti vključitev javnih uslužbencev v kolektivno dodatno 
pokojninsko zavarovanje. Po dosedanjih podatkih je namreč v sistem prostovoljnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja vključenih manj kot 200.000 zavarovancev 
oziroma manj kot 25 % zavarovancev obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki ga izvaja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

Predlagani zakon, ki daje pravne podlage za uvedbo kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, pomeni po oceni predlagatelja 
zagotovitev njihovega ustreznejšega materialnega in socialnega položaja po 
upokojitvi, kar je poleg tega, da predstavlja tudi pomemben prispevek k uresničitvi 
pokojninske reforme oziroma vzpostavitvi drugega pokojninskega stebra, temeljni 
razlog za sprejem zakona. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona 

Cilj zakona je zagotoviti uvedbo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 
za vse javne uslužbence že v letošnjem letu s tem, da se jim zagotovi obračun 
skupne premije ob 1. avgusta 2003 naprej, vplačilo skupne premije na osebni račun 
pa najkasneje s 30.aprilom 2004, skupaj z zajamčenim donosom od 1. avgusta 2003 
naprej, nato pa se premije vplačujejo za koledarski mesec, skupaj z izplačilom plač. 

Predlagani zakon temelji na pravni ureditvi, ki jo za kolektivno dodatno pokojninsko 
zavarovanje določa ZPIZ-1, hkrati pa ureja določene posebnosti nekaterih kategorij 
javnih uslužbencev, kot so na primer starejši javni uslužbenci oziroma drugačno 
obdavčitev izplačane odkupne vrednosti. 
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Za zagotovitev učinkovitosti in racionalnosti izvedbe kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja v celotnem javnem sektorju ter enakopravnosti javnih 
uslužbencev v sistemu kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja pa zakon 
natančno določa delodajalca, in sicer Republiko Slovenijo, lokalne skupnosti in osebe 
javnega prava za celoten javni sektor, kot ga opredeljuje Kolektivna pogodba za 
negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91, 34/93, 3/98, 
39/99, 99/01, 73/03 - v nadaljnjem besedilu: KPnd). 
Socialni partnerji so s podpisanim aneksom določili, da bodo podpisali kolektivno 
pogodbo o oblikovanju pokojninskega načrta, v kateri bodo podrobneje določili 
pravila in kriterije za oblikovanje pokojninskega načrta in izbire upravljavca zaprtega 
vzajemnega pokojninskega sklada. 

3. Ocena finančnih posledic predloga zakona za državni proračun 

Predlagani zakon nima dodatnih finančnih posledic za državni proračun, saj so vir za 
izplačilo pokojninskih premij sredstva, ki niso bila uporabljena za uskladitev 
izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti v avgustu 2003, kar pomeni, da so 
plače v javnem sektorju od avgusta naprej ostale nominalno nespremenjene. 

Za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, 
ki se financirajo iz državnega proračuna, so v predlogih proračunov za leti 2004 in 
2005 načrtovana naslednja sredstva: 

za leto 2004 v skupni višini 8,6 mrd SIT, in sicer: 
• za neposredne uporabnike državnega proračuna v višini 3,8 mlrd SIT (v okviru 

konta 4015), 
• za javne zavode v višini 4,8 mlrd SIT (v okviru transferov za financiranje 

programov - konto 4133). 

za leto 2005 v skupni višini 6,8 mrd SIT, in sicer: 
• za neposredne uporabnike državnega proračuna v višini 3,1 mlrd SIT (v okviru 

konta 4015), 
• za javne zavode v višini 3,7 mlrd SIT (v okviru transferov za financiranje 

programov - konto 4133). 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti predlagane 
ureditve in prilagojenost predlagane ureditve v pravu Evropske unije 

Pokojninski sistemi držav članic so zelo težko primerljivi med seboj, saj ureditev 
pokojninskih sistemov Še naprej ostaja v pristojnosti držav članic, z izjemo skupnih 
ciljev, ki jih morajo na področju pokojninskih sistemov zasledovati vse države članice. 

V OECD študiji1 so navedeni štirje dejavniki, ki govorijo v prid temu, da je celostni 
pokojninski položaj te skupine zavarovancev smiselno organizirati tako, da je poleg 

1 Lindeman D.: Issues Concerrt Occupational Schemes for Civil Servatnts and Other Public Sector 
VVorkers, OECD Secretariat, November 2002 
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obveznega zavarovanja v okviru socialnega sistema pokojninskega zavarovanja, 
organizirano še dodatno pokojninsko zavarovanje. Ti dejavniki so: večja fleksibilnost 
trga delovne sile, polno kritje, ki odraža dejanske socialne stroške, problemi s 
pokrivanjem vrzeli v primeru smrti in invalidnosti ter bolj pravična porazdelitev 
stroškov, ki jih povzročajo elementi redistribucije v socialnem PAYG pokojninskem 
sistemu. 

Kljub tej splošni usmeritvi je dejanska praksa zelo različna, prav tako standardi, po 
katerih se dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence izvaja. Kljub zelo 
močni težnji, da bi bila dodatna pokojninska zavarovanja za javne uslužbence 
kapitalska, torej s polnim kritjem vseh obveznosti, je v državah EU in OECD še 
vedno pogost primer, da so pokojninski načrti javnih uslužbencev financirani po 
sistemu medgeneracijske izmenjave - PAYG ali pa so njihovi skladi le delno polni. 

Že hiter pregled po nekaterih državah tudi pokaže, da se v sistemu dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence skuša v čim večji meri uporabljati 
pravila in standarde, ki veljajo za t.i. privatni sektor, da pa kljub temu prihaja do 
pomembnih odstopanj. Posledica tega je, da večina pravil, določenih za vse 
zavarovance dodatnega pokojninskega zavarovanja, velja tudi za javne uslužbence, 
določena specifična - tudi davčna vprašanja - pa so zanje urejena drugače. 

Velika Britanija 

Sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja v Sloveniji je v veliki meri primerljiv z 
sistemom poklicnih pokojninskih zavarovanj (occupational pension schemes) v Veliki 
Britaniji. Velika Britanija ima posebno pokojninsko shemo (public service scheme) za 
zaposlene v državnih in lokalnih organih, vojski, policiji, v zdravstvu ter učitelje. 
Posebne pokojninske sisteme za te vrste javnih uslužbencev so ustanovljene s 
posebnim zakonom, katerega ureditev odstopa od splošne ureditve poklicnih 
pokojninskih zavarovanj. Od splošne ureditve poklicnih pokojninskih zavarovanj v 
Veliki Britaniji te posebne sheme za javne uslužbence odstopajo predvsem z vidika 
davčnih olajšav, saj imajo premije poseben davčni status. 

Nizozemska 

Nizozemska je država z najbolj razvitim sistemom kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja v Evropski uniji. V sistem je bilo tako v letu 2001 
vključenih več kot 91% vseh zaposlenih. Nizozemska ima zelo dobro razvito dodatno 
pokojninsko zavarovanje, ki so se razvili kot rezultat kolektivnih pogajanj. V tem 
okviru deluje sklad javnih uslužbencev - ABP. To je poln pokojninski sklad in sodi 
med največje pokojninske sklade na svetu, čeprav se je v zadnjih letih njegova 
velikost zaradi neugodnih borznih gibanj nekoliko zmanjšala. Še leta 2001 so 
sredstva ABP sklada pomenila 120% njegovih obveznosti: sklad je bil torej 
»overfunded«. 

Francija 

Francija ima v okviru dodatnih pokojninskih zavarovanj organizirano tudi zavarovanje 
javnih uslužbencev, vendar gre za zelo močno povezavo s socialnim pokojninskim 
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sistemom in za financiranje po načelu medgeneracijske izmenjave. Javni uslužbenci 
so zavarovani v posebnih shemah, ki so v načeloma bolj ugodne kot sheme za 
zaposlene v zasebnem sektorju. 

Viri: 
• Joint report by the Commission and the Council on Adequate and sustainable pensions, I. 

2002; 
- Lindeman D.: Issues Concern Occupational Schemes for Civil Servatnts and Other Public 

Sector VVorkers, OECD Secretariat, November 2002 

5. Druge posledice, ki Jih bo imel sprejem zakona 

Zakon bo imel predvsem posledice na stopnjo inflacije. Zaradi nekoliko nižje ravni 
plač oziroma nižjega povpraševanja se pričakuje pozitiven učinek na znižanje stopnje 
Inflacije, kar je eden od ključnih ciljev makroekonomske politike v letih 2004 in 2005. 

6. Razlogi za sprejem zakona po skrajšanem postopku 

Predlagatelj predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da Predlog zakona o 
kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence obravnava po 
skrajšanem postopku. Namen predlaganega zakona je vzpostavitev pravnih podlag 
za uvedbo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za vse javne 
uslužbence v skladu s temeljnimi načeli, ki so določena v Zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in v tem zakonu, pri čemer bo ta zakon nekatera vprašanja 
uredil na drugačen način. V državah članicah Evropske unije je sistem kolektivnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence že uveden, zato pomeni sprejem 
tega zakona tudi usklajevanje s pravnimi usmeritvami Evropske unije. 

V Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS 
73/2003) se je Vlada RS obvezala, da bo najkasneje do 30. 09. 2003 v Državni zbor 
po najkrajšem možnem postopku vložila predlog zgoraj navedenega zakona. Zakon 
mora stopiti v veljavo najkasneje do 31. 12. 2003, saj se bo vplačevanje premij, ki 
pripadajo javnim uslužbencem od 01. 08. 2003, pričelo 30. 04. 2004. Do tega datuma 
pa morajo biti sprejeti vsi potrebni akti in zagotovljena izvedba celotnega sistema 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za vse javne uslužbence. 

Ker gre v danem primeru za manj zahtevne uskladitve zakona s sistemskim 
zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se predlaga sprejem tega 
zakona po skrajšanem postopku. 
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II. BESEDILO ČLENOV ZAKONA 

1. člen 
(Obseg veljavnosti) 

S tem zakonom se urejajo podlage za uvedbo kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence in javne uslužbenke (v nadaljevanju: 
javne uslužbence), zaposlene v osebah javnega prava, za katere velja Kolektivna 
pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91, 
34/93, 3/98, 39/99, 99/01, 73/03). 

Pod pogoji in na način, ki je določen s tem zakonom, se v kolektivno dodatno 
pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, kot javni uslužbenci po tem zakonu, 
vključijo tudi: 

- javni uslužbenci, kateri so izgubili status funkcionarja po 1.8.2003, 
- zaposleni, ki niso zajeti v prvem odstavku 1. člena tega zakona, sredstva za 

njihovo plačo pa zagotavlja Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost. 

2. člen 
(Zagotovitev kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) 

Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence iz 1. člena tega 
zakona, se zagotavlja v skladu z določbami o dodatnem prostovoljnem pokojninskem 
zavarovanju, ki ga ureja zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 26/03, ZPIZ-1-UPB-1 - v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1), če s tem zakonom 
ni drugače določeno. 

» 

3. člen 
(Delodajalec) 

Pravice in obveznosti delodajalca, ki jih določata ZPIZ-1 in ta zakon izvršujejo: 

- Republika Slovenija - kot ustanoviteljica zaprtega vzajemnega pokojninskega 
sklada oziroma zaprtih vzajemnih pokojninskih skladov, 

- Republika Slovenija oziroma lokalne skupnosti za osebe javnega prava, ki jim 
zagotavljajo sredstva za plače iz javnih virov - z zagotavljanjem sredstev za 
premije javnim uslužbencem, za katere zagotavljajo sredstva za plače, 

- osebe javnega prava, za katere velja ta zakon - z zagotavljanjem sredstev za 
premije tistim javnim uslužbencem, za katere sredstva niso zagotovljena v skladu 
s prejšnjo alineo, 

- osebe javnega prava, za katere velja ta zakon, vendar zanje sredstva za plače 
niso zagotovljena v skladu z drugo alineo tega člena - z zagotavljanjem sredstev 
za premije vsem javnim uslužbencem. 
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4. člen 
(Upravljanje s premoženjem) 

Ne glede na določbe 317. člena ZPIZ-1 lahko upravljavec zaprtega vzajemnega 
pokojninskega sklada, ustanovljenega po tem zakonu, posle upravljanja s 
premoženjem vzajemnega pokojninskega sklada iz druge alinee 316. člena ZPIZ-1 s 
pogodbo prenese tudi na : 

- zavarovalnico, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih 
skladov po zakonu, ki ureja zavarovalništvo; 

- banko, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih 
skladov, po zakonu, ki ureja bančništvo; 

- pokojninsko družbo, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja 
pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja zavarovalništvo; 

- Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

5. člen 
(Oblikovanje zaprtih vzajemnih pokojninskih skladov) 

Vlada Republike Slovenije v skladu s tem zakonom ustanovi en zaprt vzajemni 
pokojninski sklad. 

Po preteku treh let od začetka delovanja zaprtega vzajemnega pokojninskega 
sklada, ustanovljenega v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, lahko Republika 
Slovenija kot delodajalec ustanovi enega ali več dodatnih zaprtih vzajemnih 
pokojninskih skladov z drugačno naložbeno politiko od naložbene politike zaprtega 
vzajemnega pokojninskega sklada iz prejšnjega odstavka tega člena. 

Člani zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada lahko med zaprtimi vzajemnimi 
pokojninskimi skladi, ustanovljenimi po tem zakonu, prehajajo v skladu z ZPIZ-1. 

6. člen 
(Sprejem pravil vzajemnega pokojninskega sklada) 

V imenu Republike Slovenije kot delodajalke sprejme Vlada Republike Slovenije 
pravila vzajemnega pokojninskega sklada, katerih sestavni del je tudi pokojninski 
načrt kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev (v 
nadaljnjem besedilu: pokojninski načrt), oblikovan v skladu s kolektivno pogodbo o 
oblikovanju pokojninskega načrta. 

Ko je pokojninski načrt sprejet v skladu s prejšnjim odstavkom, se šteje, da je 
odobren tudi v skladu z 297. členom ZPIZ-1. 

Pokojninski načrt se vpiše v poseben register v skladu z ZPIZ-1. 
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7. člen 
(Dovoljenje za oblikovanje zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada) 

Dovoljenje za oblikovanje zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada izda Agencija 
za trg vrednostnih papirjev v skladu z ZPIZ-1 in tem zakonom. 

8. člen 
(Obračun in vplačilo premij) 

Javnim uslužbencem se mesečno obračunavajo in vplačujejo skupne premije 
kolektivnega dodatnega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: premije) glede na leta 
dopolnjene delovne dobe, v zneskih, določenimi v skladu z Aneksom h kolektivni 
pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03). 

Premije obračunava in vplačuje oseba javnega prava, pri kateri je javni uslužbenec 
zaposlen. 

Premije, ki pripadajo javnim uslužbencem od 1. avgusta 2003 do vključno za mesec 
marec 2004 se vplačajo na njihove osebne račune najkasneje do 30. aprila 2004 v 
enkratnem znesku, povečanem za minimalni zajamčeni donos po ZPIZ-1. Premija za 
mesec april 2004 in nadaljnje mesece pa se obračuna in vplačuje mesečno hkrati z 
izplačilom plač. 

9. člen 
(Izplačilo premij pred dnem vplačila na osebni račun) 

Ne glede na določbe 8. člena tega zakona se javnemu uslužbencu, ki mu preneha 
delovno razmerje v osebi javnega prava iz 1. člena tega zakona pred dnevom 
vplačila premij na osebni račun, na njegovo zahtevo izplačajo pripadajoče premije s 
pripadajočim minimalnim donosom v skladu z ZPIZ-1, v enkratnem znesku. 

V primeru smrti javnega uslužbenca pred dnevom vplačila premij na osebni račun, se 
premije iz prejšnjega odstavka izplačajo njegovim dedičem. 

10. člen 
(Davčne olajšave) 

Znesek premije, ki jo v skladu s prvim odstavkom 8. člena tega zakona za račun 
javnega uslužbenca plačuje delodajalec, se ne glede na določbe ZPIZ-1, zakona o 
dohodnini in zakona o prispevkih za socialno varnost, javnemu uslužbencu ne všteva 
v osnovo za dohodnino in v osnovo za prispevke za socialno varnost zavarovanca v 
letu, v katerem je bila premija plačana. 
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Javni uslužbenci so poleg davčne olajšave na premijo, določeno v prvem odstavku 
tega člena, upravičeni še do davčne olajšave na premije po ZPIZ-1, pod pogoji in v 
višini določeni z ZPIZ-1. 

Znesek premije iz prvega odstavka tega člena se ne glede na določbe ZPIZ-1 in 
zakona o prispevkih za socialno varnost, ne všteva v osnovo za prispevke za 
socialno varnost delodajalca v letu, v katerem je bila premija plačana, in se ne šteje 
za izplačilo plače. Znesek premije iz prvega odstavka tega člena se ne glede na 
določbe ZPIZ-1 in zakona o davku od dobička pravnih oseb delodajalcu ne prizna kot 
odhodek in davčna olajšava pri davku od dobička pravnih oseb. 

Delodajalci so poleg davčne olajšave na premijo, ki jo plačujejo po prvem odstavku 
tega člena, upravičeni še do davčne olajšave na premije plačane po ZPIZ-1, pod 
pogoji in v višini določeni z ZPIZ-1. 

11. Člen 
(Posebna ureditev za izplačilo odkupne vrednosti) 

Javni uslužbenci, ki jim na dan 1. avgusta 2003 manjka manj kot 10 let do izpolnitve 
minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po 36. členu v zvezi 
s 398. členom ZPIZ-1, se vključijo v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje na 
enak način kot drugi javni uslužbenci in pridobijo pravico do dodatne starostne 
pokojnine še pred potekom 10 let od vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko 
zavarovanje ali pa se jim odkupna vrednost ne glede na določbe ZPIZ-1 izplača ob 
upokojitvi v obveznem pokojninskem zavarovanju še pred potekom 10 let od 
vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. 

Ne glede na določbe 359. člena ZPIZ-1, se javnemu uslužbencu iz prejšnjega 
odstavka pri odmeri dohodnine izplačilo odkupne vrednosti iz prejšnjega odstavka 
šteje kot dohodek, ki izvira iz več let in se obdavči po povprečni stopnji dohodnine 
enoletnih dohodkov. Za ugotovitev povprečne stopnje dohodnine enoletnih dohodkov 
se prejeto izplačilo odkupne vrednosti, razdeli na toliko enakih delov, za kolikor let je 
bila premija vplačevana. 

12.člen 
(Kazenske določbe) 

Odgovorna oseba pravne osebe iz 1. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu 
pravna oseba) se kaznuje za prekršek z globo od 150.000 do 300.000 tolarjev, če ne 
obračuna oziroma nepravilno obračuna oziroma ne vplača premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z 8. členom tega zakona. 

Pravna oseba javnega prava se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena z 
globo od 500.000 do 1.000.000 tolarjev. 
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

13. Člen 

Globe, določene s tem zakonom, se do dne začetka uporabe Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 7/03) v postopku o prekršku izrekajo kot denarne kazni v višini s 
tem zakonom predpisanih glob. 

14. člen 

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

K1. členu 

S 1. členom je opredeljen namen zakona, ki je v vzpostavitvi pravnih podlag za 
uvedbo kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v 
celoti in to v skladu s temeljnimi načeli, določenimi z zakonom o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in tem zakonom. 

V drugem odstavku se natančneje določata tudi skupini zaposlenih, ki se pod pogoji 
in na način, določen s tem zakonom, kot javni uslužbenci po tem zakonu, vključijo v 
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, in nista zajeti v 
prvem odstavku tega člena. 

K 2. členu 

2. člen določa, da se kolektivno pokojninsko zavarovanje zagotavlja v skladu z 
določbami o prostovoljnem dodatnem pokojninskem zavarovanju, ki ga ureja ZPIZ-1, 
pri čemer je dopuščena možnost, da ta zakon nekatera vprašanja uredi na drugačen 
način. 

K 3.členu 

3. člen določa, da glede zagotavljanja sredstev za pokojninske premije obstaja več 
izvedbenih možnosti. V primeru, da Republika Slovenija oziroma lokalne skupnosti 
osebam javnega prava zagotavljajo sredstva za plače iz javnih virov, zagotavljajo tudi 
sredstva za premije javnim uslužbencem, za katere zagotavljajo sredstva za plače. V 
primeru, da sredstva za plače javnim uslužbencem zagotavljajo osebe javnega 
prava, za katere velja ta zakon, slednje zagotavljajo tudi sredstva za premije tistim 
javnim uslužbencem, za katere sredstva niso zagotovljena iz javnih virov. V primeru, 
da osebe javnega prava, za katere velja ta zakon, v celoti zagotavljajo sredstva za 
plače javnim uslužbencem v celoti zagotavljajo tudi sredstva za premije vsem javnim 
uslužbencem. 

Hkrati pa člen določa, da pravice in obveznosti delodajalca izvršuje Republika 
Slovenija Republika Slovenija kot ustanoviteljica zaprtega vzajemnega 
pokojninskega sklada oziroma zaprtih vzajemnih pokojninskih skladov. 

Na takšen način se zagotavlja enakopravnost vseh javnih uslužbencev ob vstopu in 
izvajanju kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, hkrati pa se omogoča 
enoten in racionalen pristop oziroma izvedba kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence. 
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K 4.členu 

V 4. členu se določa, da ne glede na določbe 317. člena ZPIZ-1 lahko upravljavec 
zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada, ustanovljenega po tem zakonu, posle 
upravljanja s premoženjem vzajemnega pokojninskega sklada iz druge alinee 316. 
člena ZPIZ-1 s pogodbo prenese tudi na: 

- zavarovalnico, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih 
skladov po zakonu, ki ureja zavarovalništvo; 

- banko, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih 
skladov, po zakonu, ki ureja bančništvo; 

- pokojninsko družbo, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja 
pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja zavarovalništvo; 

- Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

K 5.členu 

v 5.členu se jasno določa, da Vlada Republike Slovenije v skladu s tem zakonom 
ustanovi en zaprt vzajemni pokojninski sklad. 

5. člen še določa, da po preteku treh let od začetka delovanja zaprtega vzajemnega 
pokojninskega sklada, ustanovljenega v skladu s tem zakonom, lahko Republika 
Slovenija kot delodajalec ustanovi enega ali več dodatnih zaprtih vzajemnih 
pokojninskih skladov z drugačno naložbeno politiko od naložbene politike zaprtega 
vzajemnega pokojninskega sklada iz prejšnjega odstavka tega člena. 

5. člen tudi določa, da člani zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada lahko med 
zaprtimi vzajemnimi pokojninskimi skladi, ustanovljenimi po tem zakonu, prehajajo v 
skladu z ZPIZ-1. 

K 6.členu 

6. člen določa, da v imenu Republike Slovenije kot delodajalke pravila vzajemnega 
pokojninskega sklada, katerega sestavni del je tudi pokojninski načrt kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, sprejme Vlada RS. 
Vsebina pokojninskega načrta bo določena s kolektivno pogodbo o oblikovanju 
pokojninskega načrta. 

Ko Vlada Republike Slovenije sprejme pokojninski načrt kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, se šteje, da je pokojninski načrt 
odobril minister, pristojen za delo, v skladu z 297. členom ZPIZ-1. Navedena 
določba je pomembna pri izvajanju tistih določb ZPIZ-1 v zvezi s kolektivnim 
dodatnim pokojninskim zavarovanjem javnih uslužbencev, kjer se kot pogoj postavlja, 
da je pokojninski načrt odobren v skladu z 297. členom ZPIZ-1 (vpis v poseben 
register - šesti odstavek 297. člena, uveljavljanje davčnih olajšav - 369. člen, prenos 
sredstev iz enega pokojninskega načrta v drug - 360. člen). 
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K 7.členu 

7. člen določa, da dovoljenje za oblikovanje zaprtega vzajemnega pokojninskega 
sklada izda Agencija za trg vrednostnih papirjev v skladu z ZPIZ-1 in tem zakonom. 
Po pridobitvi tega dovoljenja, se pokojninski načrt vpiše v poseben register v skladu z 
ZPIZ-1. 

K 8.členu 

8. člen določa, da se javnim uslužbencem mesečno obračunavajo in vplačujejo 
skupne premije kolektivnega dodatnega zavarovanja glede na leta dopolnjene 
delovne dobe, v zneskih, ki so določeni v Aneksu h kolektivni pogodbi za 
negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

Premije obračunava in vplačuje oseba javnega prava, pri kateri je javni uslužbenec 
zaposlen. 

8. člen nadalje določa, da se premije, ki pripadajo javnim uslužbencem od 1. avgusta 
2003 do vključno za mesec marec 2004, vplačajo na njihove osebne račune 
najkasneje do 30. aprila 2004 v enkratnem znesku, povečanem za minimalni 
zajamčeni donos po ZPIZ-1. Premija za mesec april 2004 in nadaljnje mesece pa se 
obračuna in vplačuje mesečno hkrati z izplačilom plač. 

K 9.č(enu 

Prvi odstavek 9. člena ureja situacijo, ki bi nastala v primeru, da bi javnemu 
uslužbencu delovno razmerje v osebi javnega prava prenehalo pred dnevom vplačila 
premij na osebni račun, torej pred 30. aprilom 2004. V tem primeru se na zahtevo 
javnega uslužbenca lahko izplačajo pripadajoče premije s pripadajočim minimalnim 
donosom v skladu z ZPIZ-1, v enkratnem znesku. 

Drugi odstavek tega člena ureja izplačilo enkratnega zneska premij iz prejšnjega 
odstavka v primeru smrti javnega uslužbenca pred 30. aprilom 2004. V tem primeru 
se pripadajoče premije izplačajo dedičem javnega uslužbenca v skladu s predpisi, ki 
urejajo dedovanje. 

K10. členu 

10. člen določa oprostitev obdavčitve premije kolektivnega dodatnega pokojninskega 
zavarovanja za javne uslužbence, izplačane po tem zakonu. Poleg navedene 
oprostitve obdavčitve omenjene premije so javni uslužbenci upravičeni še do davčne 
olajšave na premije po ZPIZ-1, pod pogoji in v višini določeni z ZPIZ-1. 

Poleg tega se v 10. členu določa tudi oprostitev obdavčitve premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja za delodajalce, izplačane po tem zakonu. 
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Poleg navedene oprostitve obdavčitve omenjene premije so delodajalci upravičeni še 
do davčne olajšave na premije po ZPIZ-1, pod pogoji in v višini določeni z ZPIZ-1. 

K 11. členu 

11. člen določa, da se javni uslužbenci, ki jim na dan 1. avgusta 2003 manjka manj 
kot 10 let do izpolnitve minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine po 36. členu v zvezi s 398. členom ZPIZ-1, vključijo v kolektivno dodatno 
pokojninsko zavarovanje na enak način kot drugi javni uslužbenci, vendar se jim 
odkupna vrednost ne glede na določbe ZPIZ-1 izplača ob upokojitvi v obveznem 
pokojninskem zavarovanju še pred potekom 10 let od vključitve v kolektivno dodatno 
pokojninsko zavarovanje. ... 

Glede obdavčitve odkupne vrednosti se pri odmeri dohodnine javnemu uslužbencu 
izplačilo odkupne vrednosti šteje kot dohodek, ki izvira iz več let in se obdavči po 
povprečni stopnji dohodnine enoletnih dohodkov. Za ugotovitev povprečne stopnje 
dohodnine enoletnih dohodkov se prejeto izplačilo odkupne vrednosti, ki se nanaša 
na več let, razdeli na toliko enakih delov, za kolikor let je bila premija vplačevana. 

Člen pa določa tudi možnost, da javni uslužbenci, namesto izplačila odkupne 
vrednosti, pridobijo pravico do dodatne starostne pokojnine še pred potekom 10 let 
od vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje. 

K 12. členu 

12. člen določa odgovornost odgovorne osebe pri pravni osebi in odgovornost pravne 
osebe same v primeru kršitve pravil obračuna in izplačila premij. Tako se odgovorna 
oseba pravne osebe iz 1. člena tega zakona kaznuje za prekršek z globo od 150.000 
do 300.000 tolarjev, če ne obračuna oziroma nepravilno obračuna oziroma ne vplača 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v skladu z določili tega 
zakona, pravna oseba javnega prava pa se kaznuje za enak prekršek z globo od 
500.000 do 1.000.000 tolarjev. 

K13. členu 

13. člen določa, da se glede na kasnejšo veljavnost Zakona o prekrških do začetka 
njegove uporabe za prekršek iz 10. člena tega zakona izrekajo denarne kazni v višini 
s tem zakonom predpisanih glob. 

K 14. členu 

14. člen določa, da začne ta zakon veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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Na podlagi prvega odstavka 6. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št 73/03) podpisniki sprejemamo 

IZJAVO 

o ustanovitvi zapitega vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence 
v Republiki Sloveniji 

Podpisniki sprejemamo odločitev, da se ustanovi zaprt vzajemni pokojninski sklad za 
javne uslužbence v Republiki Sloveniji, katerega upravljavec se izbere na podlagi 
javnega zbiranja ponudb, pri čemer lahko upravljavec posle upravljanja s 
premoženjem vzajemnega pokojninskega sklada prenese na več družb za 
upravljanje, oziroma banke, zavarovalnice in pokojninske družbe iz 315. člena ZPIZ - 
1 ter Kapitalsko družbo, kar se uredi z dopolnitvijo Zakona o kolektivnem dodatnem 
pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence. Omenjeni pogoj je sestavni del 
pogojev za izbiro upravljavca zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada. 

Po preteku treh let od začetka delovanja zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada 
za javne uslužbence lahko ustanovitelj v skladu z dopolnitvijo Zakona o kolektivnem 
dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence ustanovi enega ali več 
dodatnih zaprtih vzajemnih pokojninskih skladov z drugačno naložbeno politiko od 
naložbene politike prvoustanovijenega sklada. Člani prvoustanovljenega zaprtega 
vzajemnega pokojninskega sklada v naknadno ustanovljeni sklad prostovoljno 
vstopajo v skladu z ZPIZ-1. 

Podpisniki se strinjamo, da se v skladu s prvim in drugim odstavkom te izjave 
oblikujejo amandmaji tako, da se vključijo v osnovno besedilo zakona, ki se 
posreduje v sprejem Državnemu zboru, kot izhaja iz priloge te izjave. 

Ljubljana, 2. oktober 2003 

Vlada Republike Slovenije: Reprezentativni sindikati javnega sektorja: 

Or. Rado BOHINC 
(linister za notrapje zadeve SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI, 

IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOfMfcNl 
DEJAVNOSTI 
Bojan Hribar 

yv-. 

JNDIKAT DRŽAVNIH IN$ DRUŽBENIH 
*GANOV SLOVENIJE 

MNOWAT (JCI^VCCV V ^OOIM. P —UOVAiM ft«Av*o*n novna; 
MMMufel SOMI OdMMACKt« 
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JSKt SINDIKAT SL< 

ilKAT CARINIKOV S| 
MIŠčevič 

IKATZDRAVS 
STVA SLOVENIJE 
nka Lekše 

V i' * » »N - .1 
A- 

i 

'%1DI.KAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA, 
\NOSTI IN KULTURE SLOVENIJE 

Grenka Tučlč /C- 
% oO*4 * vV/ 
V'/-- ,<j$P 

s^GLOSA - SINDIKAT KULTURE SLOVENJ 

NFEDERAC1JA SINDIKATOV 90 
Mazalin 

NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV 
LJUBLJANSKE UNIVERZE 
dr. Tomaž Sajovic 

SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA 
SLOVENIJE 

V 

SVAS-SINDIKAT VLADNE AGENCIJE 
SLOVENIJE 
Janez Lencl 

SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH 
USTVARJALCEV RTV Sindikat 

V / • »•TO.-wTajeSlf>gcjA 

SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE 
SIFARM 
Zdenka Ja/opanec 

*T 
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SINDIKAT DELAVCEV V ZDRAVSTVENI 
NEGI SLOVENIJE 
Jelka Čemivec > /£^\ s:noiw nfuvffv 

} o, / ((vR) Vt-.«. VoTVEMwgi 
\ j / SLBVEMJf 

SINOKAT VETERINARJEV 
SLOVENUE 

w 
Neodvisnost - KNSS 

SINDIKAT yfn4ww\f{jkv SLOVENIJE 
NEODVISNOST ■ KNSS 
Dušan Jare 

F1DES, SINDIKAT ZDRAVNIKOV 
IN ZOBOZDRAVNIKOV SLOVENIJE 
Konrad Kuštrin 

SINDIKAT ZDRAVSTVA IN 
SOCIALNEGA SKRBSTVA SLOVENIJE 
Erih Šerbec 

KONFEDERACIJA SINDIKATOV 
SLOVENIJE PERGAM 
Matija Cevc 

SINDIKAT NOVINARJEV SLOVENIJE 
Iztok Juran&ć 

SAMOSTOJNI SINDIKAT DIPLOMATOV 
Milena ŠmkJ 

poročevalec, št. 82 22 8. oktober2003 



1 IEL0VN0 TELO 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

Poročilo 

K POROČILU 0 VARSTVU PRED 

IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN JEDRSKI 

VARNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI 

LETA 2002 

- EPA 933 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za infrastrukturo in okolje 

Številka: 801-10/90-3/36, EPA 933-III 
Ljubljana, 1.10.2003 

Na podlagi 41. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje Odbor za 
infrastrukturo in okolje kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 
k poročilu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 

jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2002 

Odbor za infrastrukturo in okolje je na 44. seji dne 23.9.2003 obravnaval poročilo o 
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 
2002, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije poslala Vlada Republike 
Slovenije na podlagi drugega odstavka 128. člena zakona o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. 
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ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

Pri delu odbora so sodelovali predstavniki Ministrstva za okolje, prostor in energijo, 
Uprave RS za jedrsko varnost, Uprave RS za varstvo pred sevanji, Agencije za 
radioaktivne odpadke, Občine Krško in Zveze ekoloških gibanj Slovenije. 

Člani odbora so poleg osnovnega gradiva prejeli mnenje Komisije za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj Državnega sveta Republike Slovenije. Komisija je 
opozorila na izpuščanje radioaktivnih snovi v Kliniki za nuklearno medicino 
Kliničnega centra Ljubljana in izpostavila vprašanje zbiranja in upravljanja sredstev 
ter varnosti naložb Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje 
radioaktivnih odpadkov iz NEK 

Uvodno predstavitev poročila so podali predstavniki Uprave RS za jedrsko varnost, 
Uprave RS za varstvo pred sevanji in Agencije za radioaktivne odpadke. V razpravi, 
ki je temu sledila, je bilo najprej omenjeno, da je predloženo poročilo o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti leta 2002 prvo poročilo po sprejetju novega 
zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v juliju lanskega leta in 
prvo po sprejetju zakona o ratifikaciji pogodbe med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z 
vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško (NEK), njenim izkoriščanjem in razgradnjo, 
na seji Državnega zbora v februarju letos. Oba navedena akta sta vplivala na 
pripravo poročila, seveda bo ta vpliv večji na pripravo poročila za leto 2003. V zvezi s 
tem je bilo postavljeno vprašanje, kakšno je stanje priprave podzakonskih aktov, še 
zlasti v kakšni fazi je priprava meril za določitev višine nadomestila zaradi omejene 
rabe prostora, ki se lokalni skupnosti z območjem omejene rabe prostora plača kot 
nadomestilo zaradi zmanjšanja finančnih virov lokalne skupnosti in kot nadomestilo 
zaradi zmanjšanja uporabne vrednosti objektov lokalne infrastrukture. Postavljeno je 
bilo še vprašanje, kako potekajo priprave za trajno odlagališče nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov ter kako poteka sodelovanje obeh držav v zvezi z 
upravljanjem NEK. Podan je bil predlog, da bi v poročilo za leto 2003 in prihodnja leta 
kazalo vključiti tudi poročilo o izvajanju pogodbe glede upravljanja NEK z vidika 
varnosti njenega obratovanja. 

V nadaljevanju razprave so člani odbora postavili še naslednja vprašanja: 
- kako poteka nadzor nad sevanji in jedrsko varnostjo plavajočih jedrskih objektov, 

ki so se pojavili s prihodom ameriških jedrskih ladij v koprsko pristanišče; kakšne 
možnosti nadzora ima naša država nad temi objekti; 

- kako poteka nadzor oziroma meritve izpostavljenosti zaradi prisotnosti naravnih 
virov sevanja v javnih ustanovah in podjetjih ter ali so na tem področju že izvedeni 
kakršnikoli ukrepi za zmanjšanje te izpostavljenosti; 

- kako se rešuje problem odlagališča za trajno odlaganje nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov ter odlaganje izrabljenega jedrskega goriva ter v povezavi 
s tem vprašanje, do kdaj je predvideno obratovanje NEK; 

- ali se z zamenjavo rešetk v bazenu za izrabljeno gorivo, s čemer je omogočeno 
shranjevanje izrabljenega jedrskega goriva do konca življenjske dobe elektrarne, 
ne povečuje stopnja ogroženosti, predvidena v osnovnem projektu; 

- kakšni ukrepi so predvideni za sanacijo ugotovitve, da leta 2002 skoraj četrtina 
diagnostičnih aparatov ni ustrezala zahtevam kakovosti, kar z veliko verjetnostjo 
kaže na povečano izpostavljenost pacientov pri radioloških posegih; 
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- kako namerava vlada odpraviti pomanjkljivosti, ki jih je pokazala vaja NEK - 2002 
pri delovanju posameznih služb pa tudi glede premajhne ozaveščenosti in 
informiranosti prebivalstva v primeru izrednega dogodka^ 

- kdaj bo zaključeno zapiranje nekdanjega rudnika urana Žirovski vrh; 
- kaj pomeni, da izobrazba delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj, večinoma 

ustreza predpisom; kolikšno je število delavcev, katerih izobrazba je neustrezna; 
- iz poročila ni razvidno, kolikšna je bila dejanska stopnja radiološke ogroženosti 

prebivalstva ob dogodku v Inštitutu za varilstvo; 
- ali imajo nevladne organizacije možnosti vršiti meritve na posameznih objektih in 

ali so za to tudi tehnično opremljene. 

V razpravi je sodeloval tudi predstavnik nevladne organizacije Zveze ekoloških gibanj 
Slovenije, ki je menil, da aktivnosti Agencije za radioaktivne odpadke ne potekajo po 
pravilih še ne sprejete Aarhuške konvencije, po kateri imajo prebivalci pravico do 
dostopa informacij in sodelovanja pri vseh dogajanjih na področju varstva okolja. 
Trenutne aktivnosti agencije so sicer zajele tudi nevladne okoljske organizacije preko 
Regionalnega centra za okolje za Srednjo in Vzhodno Evropo (REC), vendar se je 
odzvalo le približno 10 društev, ki pa na tem področju še nikoli niso delovala. Postavil 
je vprašanje, kje in kako bomo iskali možne lokacije za odlagališče nizko in srednje 
radioativnih odpadkov; v nobenem primeru ne morejo biti na območjih, ki so po 
nacionalnem programu varstva okolja in prostorskem planu predvidena za 
nacionalni, regijski ali krajinski park. Pojasnil pa je še, da nevladne organizacije 
nimajo možnosti opraviti kakršnihkoli meritev, ker za to zaradi pomanjkanja sredstev 
niso usposobljene. 

Na postavljena vprašanja so predstavniki Ministrstva za okolje, prostor in energijo, 
Uprave RS za varstvo pred sevanji in Agencije za radioaktivne odpadke dali 
naslednja pojasnila: 
Podzakonski akti, izdani na podlagi prejšnje zakonodaje za področje varstva pred 
ionizirajočimi sevanji in varnosti jedrskih objektov, so še vedno v veljavi in dobro 
pokrivajo tehnične detajle tega področja. Podzakonski akti na podlagi novega zakona 
o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti se intenzivno pripravljajo in 
bodo stopili v veljavo do našega vstopa v EU 1. maja prihodnjega leta. Vlada bo 
osnutek predpisa o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe 
prostora lahko predstavila lokalni skupnosti v oktobru tega leta. Poudarjeno je bilo, 
da se zakon ne nanaša na plovila na jedrski pogon, je pa država kot gostitelj takih 
plovil dolžna zagotoviti ustrezne informacije. Zagotovitev večje kapacitete začasnega 
skladiščenja radioaktivnih odpadkov ob NEK nikakor ne pomeni odstop od 
zagotovitve trajnega odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, k čemur 
nas zavezuje tudi veljavni zakon. 

Pri pripravi poročila za leto 2002 še ni bilo možno v celoti upoštevati določbe novega 
zakona glede izpostavljenosti zaradi prisotnosti naravnih virov sevanja; v letu 2002 
so bili opravljeni pregledi delavcev in rednih obiskovalcev v Postojnski jami, petnajst 
inšpekcijskih pregledov je bilo opravljenih v vrtcih, šolah in gimnazijah, izveden pa je 
bil tudi monitoring v pritličnih kletnih prostorih v 26 bolnišnicah na podlagi študije, ki jo 
je pripravil Inštitut Jožef Štefan. 
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Pojasnjeno je bilo, da se rentgenski aparati po trenutni zakonodaji pregledujejo 
enkrat letno. Nekaj aparatov, ki so bili ob dnevu pregleda neustrezni, so kasneje 
popravili, še vedno pa lahko govorimo, da je 10 % vseh rentgenskih aparatov, ki jih je 
okoli 700, neustreznih za uporabo, čemur so vzrok finančni problemi v bolnišnicah. Ni 
pa možno takoj prepovedati uporabe vseh teh aparatov. To se lahko izvede v 
primeru, da izključitev uporabe aparata ne povzroči kritičnih posledic za samo 
delovanje določene bolnišnice ali pa če se to da izvesti s prenapotitvijo bolnikov v 
druge ustanove. V ostalih primerih pa se predpišejo neka razumna obdobja za 
sanacijo razmer. 

Glede izobrazbe delavcev je bilo pojasnjeno, da zakonodaja določa minimalno 
osnovno izobrazbo delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj, predvideni pa so še 
posebni tečaji iz varstva pred sevanji, ki jih morajo ti delavci opraviti na vsakih dve ali 
pet let. Pogostokrat se zgodi, da v določenih organizacijah ne izvedejo tega 
ponovnega izobraževanja in obnavljanja znanja, zato je v poročilu zapisano, da 
izobrazba delavcev večinoma ustreza predpisom. 

Predstavnik Agencije za radioaktivne odpadke pa je pojasnil, da v fazo postopka 
pridobivanja možnih lokacij za odlagališče za nizko in srednje radioaktivne odpadke 
šele prihajajo. Zato je potrebno sprejeti tudi ustrezne podzakonske akte, ki pa bi 
morali ločiti dovoljenje za raziskave od dovoljenja za izgradnjo odlagališča. V sedanji 
fazi s pomočjo mediatorja občinskim svetom poskušajo pojasniti postopek 
kombiniranega pristopa in umeščanja odlagališča v prostor. Vključevanje nevladnih 
organizacij v ta proces je agencija prepustila REC-u. Povabljene so bile vse nevladne 
organizacije, da se vključijo v ta proces. 

Odbor za infrastrikturo in okolje je na podlagi razprave sprejel naslednje 

SKLEPE: 

1. 
Odbor za infrastrukturo in okolje se je seznanil s poročilom o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Reubliki Sloveniji leta 2002. 

2. 
Odbor za infrastrukturo in okolje opozarja, da mora Vlada Republike Slovenije 
po zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti pripraviti 
dopolnitev nacionalnega programa varstva okolja v zvezi z ravnanjem z 
radioaktivnimi odpadki in z izrabljenim jedrskim gorivom najkasneje do konca 
leta 2004, v katerem je treba zagotoviti, da je lokacija odlagališča nizko in 
srednjeradioaktivnih odpadkov odobrena najkasneje do leta 2008 s pričetkom 
obratovanja najkasneje do leta 2013. 

poročevalec, št. 82 26 8. oktober2003 



DELOVNO TELO 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

3. 
Odbor za infrastrukturo in okolje opozarja na pravočasnost posodobitve 
centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju za izvajanje javne 
službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki in poziva Vlado Republike Slovenije, 
da v ta namen zagotovi zadostna sredstva. Odbor opozarja tudi na ustrezno 
ureditev sistema za zadrževanje odpadnih vod v Kliniki za nuklearno medicino 
Kliničnega centra Ljubljana. 

4. 
Odbor za infrastrukturo in okolje poziva Vlado Republike Slovenije naj v čim 
krajšem času pripravi podzakonske akte v skladu z zakonom o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski vrnosti. 

5. 
Odbor za infrastrukturo in okolje predlaga Vladi Republike Slovenije, da v 
poročilu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti za leto 2003 in 
naslednja leta poroča tudi o izvajanju pogodbe med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, 
povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in 
razgradnjo v delu, ki se nanaša na obratovanje NEK, jedrsko varnost, 
razgradnjo NEK ter ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim 
gorivom, vključujoč varovanje okolja. 

V poročilu za leto 2003 in naslednja leta naj se celovito prikaže tudi 
izpostavljenost zaradi prisotnosti naravnih voriv sevanja v javnih objektih. 

Slavica Andoljšek, univ.dipl.inž.arh., I.r. Branko Jane, l.r. 
podsekratarka Državnega zbora RS predsednik 

8. oktober2003 27 poročevalec, št. 82 









NAROČILNICA 

Ime in priimek:   

Naslov:  

Telefon: Poštna številka:             —___ 

Podjetje:  

Davčna številka:  

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:   

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa-TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512- Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka taksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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