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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 



Predi og zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

0 ELEKTRONSKEM POSLOVANJU IN 

ELEKTRONSKEM PODPISU (ZEPEP-A) 

'»ujni postopek-EPA 1154-III 

VLA°A REPUBLIKE SLOVENIJE 

!yA: 2001-2811-0019 
Mevilka: 033-08/2004-1 
•-jubljana, 16.02.2004 

^ada Republike Slovenije je na 61. redni seji dne 12.2.2004 
d°'očila besedilo: 

predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o elektronskem 
poslovanju in elektronskem podpisu, 

ki 9a pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 
davnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

p'ada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
©publike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
opolnitvah zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem 

Podpisu obravnava po nujnem postopku, zaradi preprečitve 
težko Popravljivih posledic za delovanje države. 

Prvem členu Pogodbe o pristopu je določeno, da vse države 
Pr|stopnice postanejo članice Evropske unije in stranke pogodb, 
a katerih temelji Unija. Pogoji pristopa in prilagoditev prej 

jrienjenih pogodb so podrobneje navedeni v Aktu o pristopu, 
i® sestavni del pristopne pogodbe. Torej prevzamejo vse 

Pravice in obveznosti, ki veljajo za države članice, razen 
Posebnih ureditev dogovorjenih v pogajanjih, ki so določene v 
Pogodbi. 

ć|en Akta o pristopu pa konkretizira obveznosti izhajajoče 
članstva. Določa, da so določbe izvirnih pogodb (veljavna 

Prirriarna zakonodaja) in aktov, ki so jih institucije (sekundarna 

onodaja) in Evropska centralna banka sprejele pred 1. ajem 2004, od dne pristopa naprej zavezujoče za nove države 

članice in se v njih uporabljajo pod pogoji, ki jih določajo 
omenjene pogodbe in Akt o pristopu. 

Od dne pristopa je torej celoten pravni red, ki velja v uniji, 
veljaven tudi za in v novih državah članicah. Popolna ali delna 
trajna in začasna odstopanja od veljavnih predpisov v novih 
državah članicah so možna samo v tolikšni meri, kot je 
opredeljeno v Aktu o pristopu oziroma v izvirnih pogodbah 
samih. 

V tem kontekstu je treba omeniti še nekaj določb iz drugih 
delov akta. Člen 19 določa, da se besedilo PES v členu 299(1) 
dopolni tako, da so med pogodbenicami, za katere se uporablja 
PES, naštete tudi nove države članice. Člena 53 in 54 pa 
določata, da se za direktive in odločbe, kot so opredeljene v 
členu 249, šteje, da so naslovljene na nove države članice, in 
da so bile o njih uradno obveščene ob dnevu pristopa. Od tega 
dne so dolžne izvajati ukrepe za spoštovanje direktiv in odločb. 

To pomeni, da (razen posebnih ureditev o katerih smo se 
dogovorili v pogajanjih in so urejene v Pogodbi o pristopu) je 
RS od 1. maja dolžna polno izvajati pravni red EU. Sem sodi 
obveznost polno izvajati vse predpise EU, kot tudi odpraviti 
vse neskladnosti s predpisi in pogodbeni določbami. 

V primeru nepravočasne uskladitve (prepoznega sprejema 
navedenih uskladitvenih zakonov) lahko v skladu z navedenim 
Republiko Slovenijo doletijo naslednje posledice: 

1. Uvedba navadnega postopka za ugotovitev, da Republika 
Slovenija krši svoje pogodbene obveznosti 

Komisija postopek po 226. členu PES začne po uradni dolžnosti 
ali na predlog države članice oz. posameznika. Komisija tako 
sproži preiskavo, ali je do kršitve res prišlo, ter ves čas 
postopka sodeluie z domnevno kršiteljico. Države članice pri 
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tem zavezuje 10. člen PES in jim nalaga, da s Komisijo aktivno 
sodelujejo, sicer lahko zaradi nesodelovanja Komisija sproži 
nov postopek v skladu z 226. členom. 

Če v prvem, neuradnem delu administrativnega postopka 
Komisija in zadevna država članica ne najdeta skupne rešitve 
za prenehanje kršitve, Komisija na državo članico naslovi 
formalno sporočilo o kršitvi (letter of formal notice) ter v njem 
državi članici postavi rok za odgovor. Običajno je določen rok 
2 meseca, vendar pa je v nujnih zadevah ta rok lahko tudi 
krajši. V kolikor Komisija ugotovi, da kršitev v danem roku ni 
bila odpravljena, državi članici pošlje obrazloženo mnenje ter ji 
naloži, da v največ 2 mesecih kršitev odpravi, (člena 226 (1)). 

Če zadevna država ne ravna v skladu z obrazloženim mnenjem 
in v roku kršitve ne odpravi, lahko Komisija zadevo predloži 
Sodišču ES. (člena 226 (2)). 

2. Odškodninska odgovornost v primeru prepozne uveljavitve 
direktiv in zaradi opustitve ali aktivnega ravnanja zakonodajalca 

Poleg zgoraj naštetih posledic, in dejstva, da pravočasno in 
pravilno izvajanje pravnega reda EU v RS prinaša prednosti 
vsem subjektom na ozemlju RS (gospodarska predvidljivost, 
načelo pravne varnosti), je lahko nepravočasno izvajanje 
predpisov potrebnih za izpolnjevanje direktiv (prenos direktiv) 
in kršitev pogodbenih obveznosti zaradi opustitve (na primer 
nesprejem potrebne zakonodaje za odpravo neskladja kot je 
prepovedano razlikovanje na temelju državljanstva) 
zakonodajalca tudi temelj za odškodninsko odgovornost 
države. 

Posamezniki in gospodarski subjekti na ozemlju Republike 
Slovenije bodo od 1. maja naprej, sicer ob izpolnitvi vseh 
zahtevanih pogojev, ki so dokaj zahtevni, lahko tožili državo 
za škodo, ki jim bo nastala zaradi kršitev pri izvajanju 

Evropskega pravnega reda, oziroma zaradi opustitve sprejema 
ustreznih ukrepov, namenjenih prevzemu pravnega reda EU. 

Glede na to, da gre v primeru zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem 
podpisu za uskladitev slovenske zakonodaje s pravom 
Evropske unije in je zato nujno, da Republika Slovenije v skladu 
z zavezo po izpolnitvi vseh obveznosti, ki izhajajo iz članstva 
v EU, slednje do vstopa izpolni, predlagamo, da zaradi težko 
popravljivih posledic za delovanje države, ki utegnejo nastati 
zaradi škode, ki lahko nastane posameznikom in posledično 
opisane odškodninske odgovornosti države, Državni zbor 
Republike Slovenije predlagani zakon obravnava po nujnem 
postopku, ki bo še omogočil sprejem predlaganega zakona v 
omenjenem roku. Konkretno gre v obravnavanem primeru za 
uskladitev z zahtevami posameznih določb Direktive 2000/31 
o elektronski trgovini, ki še niso v celoti usklajene s pravnim 
redom EU, z njimi pa se posebej določajo pogoji za odgovornost 
ponudnikov storitev informacijske družbe, pri čemer gre za 
manjše spremembe, katerih sprejem do vstopa Republike 
Slovenije v EU 1.5.2004 bo zagotovil popolno izpolnitev zahtev 
članstva na tem področju. S tem je predlog utemeljen. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

dr. Pavel Gantar, minister za informacijsko družbo, 
dr. Jćzsef Gy6rkos, državni sekretar v Ministrstvu za 
informacijsko družbo, 
Klemen Tičar, svetovalec I na Ministrstvu za informacijsko 
družbo. 

Mirko Bandelj, l-r- 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ELEKTRONSKEM POSLOVANJU IN 
ELEKTRONSKEM PODPISU (ZEPEP-A) 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Razloge za sprejem predlaganega zakona lahko v širšem pogledu 
razvrstimo v tri skupine: prvi in nedvomno glavni razlog je 
uskladitev slovenskega pravnega reda s pravnim redom EU, ki 
je pogoj za izpolnitev obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo 
iz Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo 
na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njenimi državami 
članicami, ki se združujejo v Evropsko unijo na drugi strani in za 
posledično kompatibilnosti slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom EU; drugi razlog je odprava nekaterih sistemskih in 
tehničnih pomanjkljivosti sedanjega zakona, na katere je opozorila 
dosedanja praksa in uporaba zakona, nanje pa so opozarjali tudi 
komentatorji zakona; tretji razlog pa je določitev pravne podlage 
za vzpostavitev, oziroma vključitev elektronskih potrdil na osebne 
in tudi druge identifikacijske dokumente, za kar je nujno treba 
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omogočiti pristojnemu organu preverjanje istovetnosti imetnik3 

takega elektronskega potrdila na podlagi obstoječih javnih evidenc 
in sklicevanje nanje. 

S spremembami in dopolnitvami Zakona o elektronske^1 

poslovanju in elektronskem podpisu Republika Slovenije tak° 
prevzema v svoj pravni red še tiste določbe Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 2000/31/ES z dne 8. junija 2000 o nekaterin 
pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja, v notranjem trgu ("direktive o elektronski trgovini"), k| 
v slovenski pravni red niso bile sprejete z Zakonom o sprememban 
in dopolnitvah zakona o varstvu potrošnikov. 

Glede na to, da gre v primeru zakonske ureditve vprašanj3 

odgovornosti ponudnikov posredniških storitev informacijske 
družbe nedvomno za vprašanje, ki gaje mogoče urediti izključno 
na zakonski ravni in katero je ključno pri pravnem urejanju 
elektronskega poslovanja ocenjujemo, daje zakon o elektronske^1 

poslovanju in elektronskem podpisu nedvomno tisti predpis, ki je 

za prevzem relevantnih določb omenjene direktive, najprimernejši- 

2. NAČELA IN CILJI ZAKONA 

V samo načelno ureditev elektronskega poslovanja in 

elektronskega podpisovanja predlagane spremembe in dopolnitve 
ne posegajo, saj ocenjujemo, da je načelna opredelitev do 
veljavnosti podatkov v elektronski obliki in elektronskega podpis® 
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^pravnem prometu, kot jo določa veljavni ZEPEP, še naprej 
pderna, saj je tehnološko nevtralna, zaradi česar je povsem 

pnrnerna in ustrezna. 

^jlini poseg na načelni ravni tako ostaja določitev posebnih pogojev 
odgovornost ponudnikov posredniških storitev informacijske 

vel" ' za,1,eva implementacija direktive. Po veljavnem pravu ,a'° namreč splošni pogoji za podajanje njihove odgovornosti 
s . do' kot to določa 131. člen obligacijskega zakonika. V skladu 

je zanje določeno obrnjeno dokazno breme v primeru 
9ovornosti za škodo tretjim, kar pa zaradi specifičnosti odnosa 

. Jebenih strank ni povsem primerno, saj gre za primere, ko je 
ut ZOr..nad "nevarno stvarjo« formalno tehnično sicer mogoče 
t 'rne'i'|i in ga tudi pripisati ponudniku posredniške storitve, vendar 

e oblike nadzora dejansko ni mogoče izvajati, predvsem zaradi 
ta®vel'ke9a obsega pretoka podatkov, zaradi česar ponudniku 
^ 8 s,°ritve seveda ni mogoče naložiti odgovornosti za škodo, 

'zvira iz takih podatkov. To je bilo tudi glavno vodilo za 
g "ionizacijo omenjenih vprašanj s sprejetjem direktive 2000/ 

■ kl je za podajanje odgovornosti ponudnikov posredniških 
ontev določila kompleksen sistem pogojev in domnev, katerih 
P'etrjentacijo predvideva obravnavani zakon o spremembah in 
Polnitvah zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem 

Podpisu. 

Dn»rT1ar"' °''' orr,enjene direktive je sicer nedvomno varstvo 
sv r

t
0šnikov Pri sklepanju pogodb na daljavo na splošno in na 

u 
0vnern spletu posebej. Ta vidik direktive je bil v celoti 

postevan pri pripravi sprememb in dopolnitev zakona o varstvu 
c ^nikov, zaradi česar je v tem delu slovenski pravni red že v 
.. usklajen z omenjeno direktivo, kar je povsem v skladu s 
rtai?rns'<0 ureditvijo varstva potrošnikov in sklepanja pogodb na 
skt'aV° V slovensl<em pravnem redu. Iz enakega razloga emske ureditve pa v zakonu o varstvu potrošnikov ne bi bilo 
_ nerno vključiti določb direktive, ki se izrecno nanašajo na 

arnezne specifične oblike zagotavljanja storitev informacijske 

Dr h ^0t so ^ključni prenos, gostiteljstvo ali shranjevanje v 
s .Pomnilniku, katerih harmonizacijo direktiva prav tako določa, 
QJ le iz pravno sistemskega vidika za zakonsko ureditev 
. ®njenih vprašanj primernejši zakon o elektronskem poslovanju 
si f)el<'ronskem podpisu. Gre namreč nedvomno za obliko 

Kronskega poslovanja, kjer pa je treba zaradi sprecifičnosti 
0 . ebojnega odnosa pogodbenih strank, ki smo ga podrobneje 
kcrtK-' z.90ra'' niune medsebojne odgovornosti razmejiti drugače, bi bile določene sicer po veljavnem pravu. Ker pa po drugi 

anj gre za problematiko, ki je tudi veljavni zakon o elektronskem 

s ovanju 'n elektronskem podpisu posebej ne ureja, predlog 
Dn ?rnem'3 in dopolnitev predvideva vključitev novega oddelka v 9'avje, ki govori o elektronskem poslovanju. 

Pj^gi cilj sprememb in dopolnitev ZEPEP je odprava nekaterih 

na k 8m pravno sis,emskih in (nomo) tehničnih pomanjkljivosti, 
zak 0re nakazuje razlaga in uporaba posameznih določb °na, nanje pa so tudi opozarjali nekateri komentatorji zakona, 
v 6 2a manjše posege, ki na samo konsistentnost besedila nimajo 

P|va, vendar v praksi povzročajo precejšnje težave pri uporabi 
sameznih določb. Poleg nekaterih terminoloških vrzeli med 

jn ?arneznimi pojmi, ki so sicer uveljavljeni v slovenski zakonodaji 
2 i'h sedaj veljavni ZEPEP definira drugače, kar povzroča 
z ,edo' gre predvsem za bolj jasno opredelitev nekaterih 

0nskih določb, ki v praksi omogočajo različne interpretacije, 
- ' .Posledično in dejansko v številnih primerih posameznike in 

letja odvrača od odločitve za uporabo elektronskega 

ZEREffn'a' ^3r 90,0V0 ne more k"' v skladu z namenom 

elei!^ C"' Predla9anih sprememb in dopolnitev zakona o 
Pra nSkem P°slovaniu in elektronskem podpisu pa je določitev vne podlage za vključitev elektronskih potrdil na osebne 

identifikacijske dokumente. Sprememba ZEPEP namreč pomeni 
priložnost, da se v zakon vključijo tudi vse spremembe, potrebne 
za izvedbo projekta elektronske osebne izkaznice (eOl). 
Predlagana rešitev določa možnost državnega organa, ki izdaja 
elektronska potrdila, da za potrebe izdaje javnih listin, katerih 
namen je izkazovanje istovetnosti in državljanstva posameznika 
(konkretno torej osebna izkaznica in/ali potni list) omogoči 
povezavo med posameznim elektronskim potrdilom in listino, na 
kateri je vključeno, oziroma njenim imetnikom. Gre torej za 
povezavo med centralnim registrom prebivalstva kot matično 
evidenco imetnika posameznega elektronskega potrdila in 
evidenco elektronske identifikacijske oznake potrdila, ki omogoča 
najustreznejši način identifikacije imetnika in je z vidika državnih 
organov tudi edina logična in sprejemljiva rešitev, saj se je le na ta 
način mogoče izogniti nevarnosti podvajanja podatkov in njihove 
neusklajenosti. V zvezi z omenjenim vprašanjem so bili v postopku 
priprave predloga zakona izraženi številni pomisleki, predvsem s 
strani sedanjih overiteljev v smeri privilegiranega položaja 
overitelja, katerega potrdila so vključena v javno listino, saj 
slednjemu zagotavlja večjo verodostojnost in funkcionalnost, kar 
mu utegne dolgoročno zagotoviti monopolni položaj nasproti 
drugim overiteljem. Pomisleki so omejeno utemeljeni in sicer zgolj 
v okviru ozkega tolmačenja uporabe digitalnih potrdil za 
neposredni dostop do podatkovnih virov. Očitek izgubi svojo 
vrednost ob razumevanju informacijskih sistemov kot celote, 
definirane v 11. točki 2. člena teh sprememb zakona. Zakon zgolj 
omogoča neposredno elektronsko identifikacijo posameznika in 
omenjeno vprašanje ureja tako, da določa zakonsko podlago za 
povezovanje elektronske osebne identifikacijske oznake - serijske 
številke, ki je javni podatek v digitalnem potrdilu in podatki, ki jih 
vsebuje centralni register prebivalstva, predvsem EMŠO, ki ni 
javni podatek in tako omogoča določitev prevajalne funkcije med 
serijsko številko in podatki v centralnem registru prebivalstva ter 
možnost vpisa serijske številke v centralni register prebivalstva, 
izključno za namene vključitve elektronskih potrdil v osebni 
identifikacijski dokument, saj je treba posebno pozornosti nameniti 
temu, da se taka dodana vrednost identifikacije omeji v tem smislu, 
da ne predstavlja konkurenčne prednosti »državnega overitelja« 
in tako v najmanjši možni meri posega in vpliva na delo drugih 
overiteljev. Člen namreč v nobenem primeru ne omejuje uporabe 
digitalnih potrdil drugih (»nedržavnih«) overiteljev, saj je njihova 
uporaba povezana z zahtevami in kriteriji posameznih aplikacijskih 
sistemov, ki zagotavljajo svoje interne sheme priznavanja digitalnih 
potrdil od primera do primera (npr. aplikacijski sistemi za davčno 
poslovanje, upravne storitve, izmenjava podatkov med zasebnim 
in javnim sektorjem). 

3. ANALIZA PREDPISOV EU IN PREDLAGANE 
REŠITVE 

Cilj Direktive 2000/31 je prispevati k pravilnemu delovanju 
notranjega trga z zagotavljanjem prostega pretoka storitev 
informacijske družbe med državami članicami, kar je del širšega 
področja svoboščine prostega pretoka storitev, ki je ena izmed 
štirih temeljnih svoboščin, ki definirajo delovanje notranjega trga 
Skupnosti, kot osrednje komponente ekonomske integracije 
Evropskih skupnosti. Direktiva dopolnjuje pravo Skupnosti, ki se 
uporablja za storitve informacijske družbe, vendar ne posega v 
obstoječo nacionalno zakonodajo, če slednja ne omejuje svobode 
zagotavljanja storitev informacijske družbe. Pojem storitve 
informacijske družbe je opredeljen v direktivi 98/48/ES (le-ta 
dopolnjuje direktivo 98/34), ki je v strokovni terminologiji bolj znana 
kot »Transparency directive«, in sicer kot vsaka storitev, ki se 
zagotavlja na daljavo z elektronskimi sredstvi za obdelavo in 
hranjenje podatkov na posamično zahtevo prejemnika storitve. 
Pri tem pomeni »na daljavo«, da se storitev zagotavlja, ne da bi 
bili strani sočasno prisotni; »z elektronskimi sredstvi«, da se 
storitev na začetku pošlje in v namembnem kraju sprejme z 
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elektronsko opremo za obdelavo (vključno z digitalnim stiskanjem) 
in shranjevanje podatkov in v celoti pošlje, prenese in sprejme po 
žici, radiu, optičnih sredstvih ali drugih elektromagnetnih sredstvih; 
»na posamezno zahtevo prejemnika storitev« pa, da se storitev 
zagotavlja s prenosom podatkov na posamezno zahtevo. Storitve 
informacijske družbe vključujejo zlasti storitve prodaje blaga ali 
storitev, dostopa do podatkov ali oglaševanja na svetovnem spletu 
ter storitve dostopa do komunikacijskega omrežja, prenosa 
podatkov ali shranjevanja prejemnikovih podatkov v 
komunikacijskem omrežju. Omenjeno dikcijo je zakon povzel v 
predlogu sprememb drugega člena. Direktiva se uporablja za 
vse storitve informacijske družbe in tako zavezuje ponudnike teh 
storitev s sedežem v EU. Predmet njenega urejanja je usklajevanje 
nacionalnih določb o storitvah informacijske družbe glede 
notranjega trga, poslovanja ponudnikov storitev, tržno 
komunikacijskih sporočil, elektronskih pogodb, odgovornosti 
posrednikov, kodeksov ravnanja, izvensodnih poravnav sporov, 
sodnega varstva in sodelovanja med državami članicami, z 
namenom oblikovanja pravnega okvira za zagotovitev prostega 
pretoka storitev informacijske družbe. Države članice so morale 
omenjeno direktivo prenesti v notranje pravo do 17.1.2002. 

Iz navedenega izhaja, da je primarni cilj direktive varstvo 
potrošnikov pri sklepanju pogodb na daljavo na splošno in na 
svetovnem spletu posebej. Ta vidik direktive je bil v celoti 
upoštevan pri pripravi sprememb in dopolnitev zakona o varstvu 
potrošnikov, zaradi česar je v tem delu slovenski pravni red že v 
celoti usklajen z omenjeno direktivo, kar je povsem v skladu s 
sistemsko ureditvijo varstva potrošnikov in sklepanja pogodb na 
daljavo v slovenskem pravnem redu. 

Z vidika elektronskega poslovanja pa so posebej pomembne 
tiste določbe direktive, ki jih zakon o varstvu potrošnikov ni prevzel 
v slovenski pravni red iz zgoraj navedenih razlogov. Konkretno 
gre za določitev posebnih pogojev za odgovornost ponudnikov 
posredniških storitev informacijske družbe izmed katerih so 
države obvezane določiti posebne pogoje za odgovornost 
ponudnikov storitev izključnega prenosa (mere conduit), 
gostovanja na strežniku (gostiteljstva - hosting) in shranjevanja v 
predpomnilniku (cacheing). 

Omenjene določbe niso bile prenesene v slovenski pravni red, 
zaradi česar je njihova implementacija do vstopa Slovenije v EU 
1.5.2004, nujna. 

Predlagane rešitve in njihova podrobna obrazložitev je posebej 
opredeljena v nadaljevanju v obrazložitvi k posameznim členom. 

4. PRIMERJALNOPRAVNA UREDITEV 

Direktiva 2000/31 cilja na različna področja, ki jih v državah 
članicah EU praviloma ureja več zakonov. Iz tega razloga je najbrž 
večina članic (Avstrija, Nemčija in Finska), katerih prevzem 
omenjene direktive smo pri pripravi tega zakona upoštevali, izbrala 
tako pot, da je direktivo v svoj pravni red prevzela s posebnim 
zakonom, s katerim je direktivo bolj ali manj dobesedno prevedla. 

Avstrija 

Avstrija je direktivo 2000/31 v svoj pravni red prevzela z zakonom 
o nekaterih pravnih vidikih elektronskega poslovanja in pravnega 
prometa z dne 21.12.2001, s katerim je v celoti povzela vsebino 

direktive brez bistvenih odstopanj. Edina izjema avstrijske ureditv®' 
ki odstopa od ureditve v direktivi je tako posebna določitev 
odgovornosti v primeru iskalnih strojev, posebno pozornost pa i® 
avstrijski zakonodajalec namenil opredelitvi države izvora 
posameznega ponudnika storitev informacijske družbe, kjer uvaja 
ureditev, ki v določeni meri in pod posebnimi pogoji odstopa oo 
siceršnjih pravil mednarodnega zasebnega prava. Avstrija 
omenjene direktive v svoj pravni red v ničemer ni transponiralas 

spremembami zakona o varstvu potrošnikov. 

Nemčija 

Tudi Nemčija je direktivo v svoj pravni red prevzela podobno kot 
Avstrija in sicer z zakonom o okvirnih pravnih pogoji 
elektronskega poslovanja z dne 14.12.2001. Odstopanja od 
vsebine direktive 2000/31 so v primeru Nemčije še veliko manjša 
kot v primeru Avstrije, saj ni uvajala nobenih posebnih vsebinski" 
novosti, temveč povsem sledila dikciji direktive. 

Velika Britanija 

Velika Britanija je direktivo prevzela s spremembami ^ 
dopolnitvami zakona o finančnih storitvah in trgih dne 21.7.2002 
in vsebino direktive prenesla tako, da je v omenjenem zakonu 
pod posebnim poglavjem določila pogoje za elektronsko 
poslovanje v skladu z določbami direktive. 

Skupna ugotovitev primerjalno pravne ureditve je tako naslednja- 
države niso ubrale poti sprememb in dopolnitev več zakonov, 
temveč so zaradi specifičnosti področja urejanja te direktiva, 
slednjo implementirale povsem samostojno. Dejstvo pa je, da I® 
taka praksa v omenjenih državah dokaj običajna tudi v priman1 

drugih direktiv, ki bi jih bilo mogoče povsem sistemsko skladno 
implementirati z ustreznimi spremembami in dopolnitvami veljavn® 
zakonodaje. 

Ker Republika Slovenija take poti pri prevzemanju pravnega reda 
EU praviloma ni ubirala, ocenjujemo, da se na tem mestu n® 
primerjalno pravno ureditev, prav zaradi tega, pa tudi zarad' 
dejstva, da je omenjeno direktivo mogoče v slovenski pravni red 
prevzeti povsem sistemsko skladno s spremembami dveh 
zakonov, ne bilo primerno opreti, temveč moramo izbrati pot, ki i® 
za implementacijo direktive najbolj ustrezna v slovenskem pravnem 
redu in načinu prevzemanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva v 

EU. Tudi zato ocenjujemo, da je primerjava zakonodajne ureditve 
po posameznih državah članicah EU manj pomembna, zaradi 
česar je pri analizi predpisov in predlaganih rešitvah nismo 
upoštevali v tolikšni meri. 

5. FINANČNE POSLEDICE 

Sprejem predloga zakona o elektronskem poslovanju 
elektronskem podpisu nima učinkov na proračun Republik® 
Slovenije. 

6. DRUGE POSLEDICE 

Sprejem predloga zakona o elektronskem poslovanju m 
elektronskem podpisu nima drugih posledic. 
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"■ BESEDILO členov 5. člen 

1. člen 

Prvem odstavku 1. člena se črta besedna zveza »na daljavo«. 

2. člen 

) V prvi točki 2. člena se beseda »ali« nadomesti z vejico, za 
esedo »shranjeni« pa se doda besedna zveza »poslani, 

Prejeti ali izmenljivi«. 

V peti točki 2. člena se za podpičjem doda besedilo »varni 
pasovni žig pa elektronsko podpisano potrdilo overitelja, ki 
zpolnjuje pogoje iz prejšnje točke tega člena;«. 

' ^,nf's'a točka 2. člena se spremeni tako, da se glasi: " "formacijski sistem je programska, strojna, komunikacijska 
n druga oprema, ki deluje samostojno ali v omrežju in je 
namenjena zbiranju, procesiranju, distribuciji, uporabi in drugi 
obdelavi podatkov v elektronski obliki«. 

V devetnajsti točki 2. člena se za besedno zvezo »kvalificirano 
Potrdilo je potrdilo«, doda besedna zveza »iz prejšnje točke«. 

5' V 2. členu se doda enaindvajseta točka, ki se glasi: »Storitev 
'"formacijske družbe je storitev, ki se običajno zagotavlja za 
Plačilo, na daljavo, z elektronskimi sredstvi in na posamezno 
zahtevo prejemnika storitev pri čemer pomeni: 

na daljavo, da se storitev zagotavlja, ne da bi bili strani 
sočasno prisotni; 
z elektronskimi sredstvi, da se storitev na začetku pošlje 
in v namembnem kraju sprejme z elektronsko opremo za 
obdelavo (vključno z digitalnim stiskanjem) in shranjevanje 
podatkov in v celoti pošlje, prenese in sprejme po žici, 
radiu, optičnih sredstvih ali drugih elektromagnetnih 
sredstvih; 
na posamezno zahtevo prejemnika storitev, da se storitev 
zagotavlja s prenosom podatkov na posamezno zahtevo. 

Storitve informacijske družbe vključujejo zlasti storitve prodaje 
aga ali storitev, dostopa do podatkov ali oglaševanja na 

svetovnem spletu ter storitve dostopa do komunikacijskega 
omrežja, prenosa podatkov ali shranjevanja prejemnikovih 
Podatkov v komunikacijskem omrežju. Storitve radijske in 
,e|evizijske radiodifuzije niso storitve informacijske družbe 
Po tem zakonu.« 

fi\ 
V 2. členu se doda dvaindvajseta točka, ki se glasi: »Ponudnik 
storitev informacijske družbe je fizična ali pravna oseba, ki 
Ponuja storitve iz prejšnje točke tega člena.« 

3. člen 

V tretji alinei prvega odstavka 5. člena se besedna zveza »je 
Programiral« nadomesti z besedo »upravlja«, besedna zveza 
"I® bil sistem programiran« pa z besedno zvezo »kdo drug«. 

^ V drugi alinei drugega odstavka 5. člena in 6. členu se besedna 
zveza »skrben gospodar« nadomesti z besedno zvezo 
»dober gospodar oziroma dober gospodarstvenik«. 

4. člen 

^ Prvem odstavku 12. člena se črta beseda »tudi«. 

Za 13. členom se doda se nov 3. oddelek z naslovom 
»Odgovornost ponudnikov storitev informacijske družbe« in novi 
13.a, 13.b, 13.c in 13.d člen, ki se glasijo: 

»13.a člen - Splošne določbe o odgovornosti 
ponudnikov storitev informacijske družbe 

1) Za opravljanje storitev informacijske družbe ni potrebno 
posebno dovoljenje. 

2) Ponudniki storitev informacijske družbe so odgovorni za 
podatke, ki jih posredujejo ali shranjujejo v skladu z določbami 
tega oddelka, če predpisi na področju davkov, varstva osebnih 
podatkov, kartelnega prava, dejavnosti notarjev ali podobnih 
poklicev, če so v neposredni in posebni zvezi z izvajanjem 
javnih pooblastil, zastopanja strank in varovanja njihovih 
interesov na sodišču in igralništva, če gre za vložke denarne 
vrednosti v igrah na srečo, vključno z loterijami in 
transakcijami v zvezi s stavami, ne določajo drugače. 

3) Način in pogoje spremljanja in zavarovanja podatkov v 
elektronski obliki, ki jih posredujejo ali shranjujejo ponudniki 
storitev informacijske družbe o prejemnikih njihovih storitev 
ter obveščanja o nezakonitostih lahko določi samo zakon. 
Taki ukrepi lahko trajajo največ 90 dni. 

4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka od ponudnikov 
storitev informacijske družbe ni dovoljeno zahtevati splošnega 
spremljanja ali zavarovanja podatkov v elektronski obliki, ki 
jih posredujejo ali shranjujejo ali jim naložiti ukrepov, ki bi jih 
obvezali k aktivnemu poizvedovanju o dejstvih ali okoliščinah, 
ki kažejo na nezakonitost posamezne dejavnosti ali podatkov. 

5) Ponudniki storitev informacijske družbe iz tega oddelka so pri 
zagotavljanju varnosti delovanja svojih informacijskih sistemov 
in posredovanja podatkov v elektronski obliki dolžni ravnati s 
skrbnostjo dobrega strokovnjaka. 

6) Ponudniki storitev informacijske družbe so o dejavnostih in 
podatkih, ki ogrožajo varnost delovanja informacijskih 
sistemov in posredovanja podatkov v elektronski obliki dolžni 
obveščati organ, pristojen za posredovanje informacij o 
internetnih incidentih in z njim sodelovati pri raziskovanju, 
razreševanju in odpravljanju incidentov in nevarnosti. * 

13.b člen - Izključni prenos 

1) Kadar je del storitve informacijske družbe prenos podatkov v 
elektronski obliki v komunikacijskem omrežju, ki jih zagotovi 
prejemnik storitve ali zagotavljanje dostopa do 
komunikacijskega omrežja, ponudnik storitve ni odgovoren 
za posredovane podatke, pod pogojem, da: 

ne sproži prenosa podatkov; 
- ne izbere naslovnika posredovanih podatkov in 

ne izbere ali spremeni vsebine posredovanih podatkov. 

2) Prenos in zagotavljanje dostopa iz prvega odstavka tega 
člena vključujeta samodejno, vmesno in prehodno 
shranjevanje posredovanih podatkov v elektronski obliki, če 
je to namenjeno izključno njihovem prenosu v 
komunikacijskem omrežju in če se podatki ne shranjujejo 

t dlje, kot je to običajno potrebno za njihov prenos. 
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13.c člen - Shranjevanje v predpomnilniku 

Kadar je del storitve informacijske družbe prenos podatkov v 
elektronski obliki v komunikacijskem omrežju, ki jih zagotovi 
prejemnik storitve, ponudnik storitve ni odgovoren za samodejno, 
vmesno in začasno shranjevanje teh podatkov, če je to namenjeno 
izključno bolj učinkovitemu prenosu podatkov drugim prejemnikom 
storitve na njihovo zahtevo, pod pogojem, da: 

ne spremeni vsebine podatkov; 
ravna v skladu s pogoji za dostop do podatkov; 
ravna v skladu s pogoji o sprotnem dopolnjevanju podatkov, 
določenimi v splošno priznanih in uporabljenih industrijskih 
standardih; 
njegovo ravnanje ne nasprotuje zakoniti uporabi tehnologij za 
pridobivanje informacij o rabi podatkov, ki je določena v splošno 
priznanih in uporabljenih industrijskih standardih in 
brez odlašanja odstrani ali onemogoči dostop do podatkov, ki 
jih je hranil, takoj ko je obveščen o tem, da je bil prvotni vir teh 
podatkov odstranjen iz omrežja, ali da je bil dostop do njega 
onemogočen, ali da je sodišče ali upravni organ odredil 
odstranitev ali mu onemogočil dostop. 

13.d člen - Gostiteljstvo 

1) Kadar je del storitve informacijske družbe shranjevanje 
podatkov, ki jih zagotovi prejemnik storitve, ponudnik storitve 
ni odgovoren za podatke, ki jih je shranil na zahtevo prejemnika 
storitve, pod pogojem, da: 

1. ne ve, da gre za protipravno dejavnost ali podatke in mu 
glede odškodninskih zahtevkov niso znana dejstva ali 
okoliščine iz katerih je razvidna protipravnost ali 

2. takoj ko izve za protipravnost ali se je zaveda, nemudoma 
odstrani ali onemogoči dostop do teh podatkov. 

2) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja v primerih, ko 
prejemnik storitve ravna v okviru pooblastil ali pod nadzorom 
ponudnika storitev.« 

6. člen 

V 17. členu se črta besedna zveza »ali sredstva«. 

7. člen 

Peta alineja prvega odstavka 20. člena se spremeni tako, da se 
glasi: »če so bili podatki za elektronsko podpisovanje ali 
informacijski sistem imetnika potrdila ogroženi na način, ki vpliva 
na zanesljivost oblikovanja elektronskega podpisa in je overitelj s 
tem seznanjen, ali«. 

8. člen 

V prvem odstavku 22. člena se črta besedna zveza »in sredstva«, 
za besedno zvezo »dobrega gospodarja« pa se doda besedilo 
»ali dobrega gospodarstvenika«. 

9. člen 

25. člen se spremeni tako, da se glasi: »Za časovni žig in storitve 
povezane z njim, se smiselno uporabljajo določbe, ki urejajo 
potrdilo, za varen časovni žig in storitve povezane z njim pa 
določbe, ki urejajo kvalificirano potrdilo.« 

10. člen 

1) Tretja alinea prvega odstavka 28. člena zakona, se spremen1 

tako, da se glasi: »ime oziroma psevdonim imetnika potrdila z 
obvezno navedbo, da gre za psevdonim«. 

2) V četrti alinei prvega odstavka 28. člena zakona se doda 
naslednje besedilo: »ki pa ne smejo biti v nasprotju z namenom 
uporabe psevdonima.« 

3) Drugi odstavek 28. člena zakona se spremeni tako, da s® 
glasi: »Če ni drugače dogovorjeno, potrdilo ne sme vsebova i 
podatkov, ki jih varuje poseben zakon«. 

4) V 28. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»3) Kvalificirana potrdila, izdana za potrebe osebni 
dokumentov vsebujejo poleg podatkov iz prvega odstavi® 
tega člena tudi osebno identifikacijsko oznako, ki se lahkov 

ta namen sklicuje ali poveže s centralnim registrorn 
prebivalstva. Vlada Republike Slovenije podrobneje doloci 

način določanja osebne identifikacijske oznake, vzpostavitev 

in vodenje registra osebnih identifikacijskih oznak ter pogoie 

in način sklicevanja ali povezovanja s centralnim registrorri 
prebivalstva v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebni" 
podatkov. 

11. člen 

Četrti odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi: »če 

overitelj, ki preneha z delovanjem, ne zagotovi hram"0 

dokumentacije in vodenja preklicanih kvalificiranih potrdil P" 
drugem overitelju, to zagotovi na njegove stroške ministrstvo-" 

12. člen 

V drugem odstavku 32. člena se za besedo »postopkih« doda 
besedilo »in predpisih«. 

13. člen 

1) V prvem odstavku 36. člena se besedna zveza »Pre^ 
sklenitvijo pogodbe«, nadomesti z besedno zvezo »pred izdaj0 

potrdila«. 

2) V drugem odstavku 36. člena se doda nova 7. točka, ki se 

glasi: »opozorilo, da mora imetnik kvalificiranega potrdila sa"1 

sporočiti spremembe obveznih podatkov kvalificirana!)3 

potrdila iz 28. člena tega zakona. 

3) V tretjem odstavku 36. člena se črta besedna zveza "na 

trajnem nosilcu podatkov«. 

14. člen 

V drugem odstavku 37. člena se besedna zveza »podpisani" 
podatkov«, nadomesti z besedno zvezo »podatkov, ki s® 
podpisujejo«. 

15. člen 

V prvi alineji prvega odstavka 39. člena se besedna zveza »°^ 
trenutka« nadomesti z besedno zvezo »v trenutku«. 
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16. člen 

Tretji odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Ministrstvo vodi elektronski javni register overiteljev v 
.Publiki Sloveniji. V register overiteljev se vpišejo overitelji, 
ce spolnjujejo pogoje iz tega zakona. V register overiteljev se 
na ni'hovo zahtevo vpišejo tudi tuji overitelji, če izpolnjujejo 
Pogoje iz tega zakona za veljavnost njihovih potrdil v Republiki 
oloveniji.« 

^ četrti odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi: »Re- 
9'ster overiteljev varno elektronsko podpiše ministrstvo, 

odatki za preverjanje kvalificiranega potrdila ministrstva se 
objavijo na spletnih straneh ministrstva skupaj z registrom 
overiteljev. 

17. člen 

Jjj ods'avek 41. člena se spremeni tako, da se glasi: »Podatke 
zak ose':>ne Podatke in podatke, ki so varovani po posebnem 
ins °kU.' s ka{erimi se seznani inšpektor pri izvajanju P cijskega nadzorstva, je dolžan varovati kot tajne.«. 

18. člen 

IJgi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi: »Regis- 
akreditiranih overiteljev varno elektronsko podpiše 

reditacijski organ. Podatki za preverjanje kvalificiranega potrdila 
reditacjjskega organa se objavijo na spletnih straneh 

0ui[
e. ,ac'iskega organa skupaj z registrom akreditiranih 

2) Drugi odstavek 47. člena se spremeni tako, da se glasi: »Z 
globo od 50.000 tolarjev do 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali 
samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka.«. 

3) V 47. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Če je 
overitelj posameznik, se za prekrške iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje z globo od 100.000 tolarjev do 300.000 
tolarjev.« 

23. člen 

Uvodni stavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi: »Z globo 
od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
imetnik potrdila oziroma njegova odgovorna oseba, če gre za 
pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, če:«. 

24. člen 

49. člen se spremeni tako, da se glasi: »Z globo od 50.000 tolarjev 
do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez 
vednosti podpisnika ali imetnika potrdila uporabi njegove podatke 
za elektronsko podpisovanje. 

25. člen 

54. člen se črta. 

Prehodne in končne določbe 

19. člen 

Zg em odstavku 44. člena se besedna zveza »minister, pristojen 
SJospodarske dejavnosti«, nadomesti z besedno zvezo »min- 

er' Pristojen za informacijsko družbo«. 

26. člen 

1) Vlada Republike Slovenije določi organ iz petega odstavka 
13.a člena zakona najkasneje tri mesece po uveljavitvi tega 
zakona. 

20. člen 
4s- člen se spremeni tako, da se glasi: » 
1) Za opravljanje nalog akreditacijskega organa Vlada Republike 

Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za informacijsko 
družbo, določi pristojni organ za opravljanje nalog 
akreditacijskega organa ali za opravljanje teh nalog podeli 
lavno pooblastilo, oziroma koncesijo. 

9\ Organ iz prejšnjega odstavka ne sme biti overitelj.« 

21. člen 

^ 46. členu zakona se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Potrdila 
enteljev s sedežem v Evropski uniji, ki jih po tem zakonu ni 
ogoče opredeliti kot kvalificirana, se obravnavajo enako kot 
mača v skladu z določbami tega zakona.« 

2) Vlada Republike Slovenije izda predpis iz četrtega odstavka 
10. člena tega zakona najkasneje eno leto po uveljavitvi tega 
zakona. 

27. člen 

1) Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe 
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, ZP-1), v postopku 
o prekršku izrekajo kot denarne kazni. 

2) Določbe tega zakona, ki urejajo globe za prekršek, ki ga stori 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, se 
uporabljajo od začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 7/03, ZP-1) dalje. 

28. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu. 

22. člen 
1) Uvodni stavek prvega odstavka 47. člena se spremeni tako, 

da se glasi: »Z globo od 500.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev 
Se za prekršek kaznuje overitelj, če:«. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

Popravek je potreben zaradi večje notranje konsistentnosti 
zakona. Besedna zveza »na daljavo« je odveč, saj zakon ureja 
tudi obdelavo podatkov v elektronski obliki, ki se ne opravlja 
nujno na daljavo', kar utegne v praksi povzročiti nepotrebne 
zaplete zaradi različnih interpretacij. Hkrati tudi nevarnosti, da 
nova dikcija ne bi bila v skladu s predpisi EU, oziroma konkretno 
z določbami posameznih direktiv, saj slednje kot pogoj oziroma 
okoliščino »na daljavo« omenjajo izključno v kontekstu storitev 
informacijske družbe, ki so v predlaganem besedilu posebej 
urejene. 

K 2. členu 

Predlagana dikcija prvega odstavka, ki dopolnjuje sedanjo prvo 
točko, določa dodatne oblike razpolaganja s podatki v elektronski 
obliki in je v skladu s poenotenjem pojmov podatkov v elektronski 
obliki in pojmom elektronskega sporočila. 

Dopolnitev predlaganega drugega odstavka uvaja definicijo 
» varnega časovnega žiga«, ki je do zdaj med definicijami izrecno 
ni bilo, čeprav je bila nedvomno nujna, saj gre za dejansko opcijo, 
ki se tudi dejansko izvaja, do njene vsebine pa se je bilo mogoče 
le s težavo prebiti s pomočjo smiselne uporabe določb 
dosedanjega 25. člena ZEPEP, ki je za časovni žig določal smiselno 
uporabo določb o elektronskem potrdilu in kvalificiranem 
elektronskem potrdilu. Iz navedenih razlogov je predlagana 
dodatna opredelitev utemeljena. 

Predlagana sprememba pojma informacijski sistem strokovno 
veliko bolj dosledno zajema njegovo celotno vsebino in določa, 
da je informacijski sistem programska, strojna, komunikacijska 
in druga oprema, ki deluje samostojno ali v omrežju in je namenjena 
zbiranju, procesiranju, distribuciji, uporabi in drugi obdelavi 
podatkov v elektronski obliki in odpravlja nerodnost sedanje dikcije, 
ki določa »sistem je sistem«. 

Sprememba 19. točke je upravičena zaradi večje jasnosti 
celotnega člena, ker dejansko vzpostavlja povezavo med 
»navadnim« elektronskim potrdilom, kot ga določa 18. točka in 
kvalificiranim potrdilom iz 19. točke. 

Pojem storitev informacijske družbe povzema definicijo direktive 
98/48 (transparency directive), na katero se sklicuje tudi direktiva 
2000/31 o elektronski trgovini in ki definira storitev informacijske 
družbe kot storitev, ki se po navadi zagotavlja za plačilo, na 
daljavo, z elektronskimi sredstvi in na posamezno zahtevo 
prejemnika storitev pri čemer pomeni »na daljavo«, da se storitev 
zagotavlja, ne da bi bili strani sočasno prisotni; »z elektronskimi 
sredstvi«, da se storitev na začetku pošlje in v namembnem * 
kraju sprejme z elektronsko opremo za obdelavo (vključno z 
digitalnim stiskanjem) in shranjevanje podatkov in v celoti pošlje, 
prenese in sprejme po žici, radiu, optičnih sredstvih ali drugih 
elektromagnetnih sredstvih; »na posamezno zahtevo prejemnika 

storitev« pa, da se storitev zagotavlja s prenosom podatkov n 
posamezno zahtevo. Storitve informacijske družbe vključujel0 

zlasti storitve prodaje blaga ali storitev, dostopa do podatkov a 
oglaševanja na svetovnem spletu ter storitve dostopa o 
komunikacijskega omrežja, prenosa podatkov ali shranjevani 
prejemnikovih podatkov v komunikacijskem omrežju. Storil 
radijskega in televizijskega oddajanja niso storitve informaciji 
družbe po tem zakonu. 

Osrednje vprašanje, ki se je pojavilo v zvezi s tem pri delu deiovne 
skupine je vprašanje pomena in dometa pojma stori!eu. 
informacijske družbe in pojma ponudnik storitev informacijsk 
družbe v ZEPEP. Glede na to, da je ZEPEP krovni horizontal" 
predpis na področju elektronskega poslovanja bi namreč & 
namene ZEPEP kazalo razširiti pomen obeh izrazov na vse 
dejavnosti, ki so na kakršnikoli način povezane z informacijsK 
družbo, kar bi posledično kot ponudnika storitev informacijs*8 

družbe opredelilo tudi ves segment »e-uprave«, njihove storitvi 
pa označilo kot storitve informacijske družbe. 

Čeprav obstajajo argumenti, ki govorijo v prid takemu stališč, Pa 

so argumenti, ki mu nasprotujejo tehtnejši iz naslednjih razlogom 
če v obravnavanem primeru sledimo načelu funkcionalnegf 
ekvivalenta, ki na načelni ravni opredeljuje pravno urejanj6 

interneta, pridemo do zaključka, da samo dejstvo, da je določenB 
storitev dostopna v elektronski obliki še ne zadošča, da bi 1° 
opredelili izključno kot storitev informacijske družbe zaradi tegB< 
ker razen načina ponujanja določene informacije ali storitve ne 
vsebuje nobenega elementa, ki bi jo v njenem bistvu razlikoval 
siceršnje »klasične« oblike - dejansko bi za take storitve & 
primernejši izraz informacijske storitve, ki ga navaja tudi strokovnB 
literatura na tem področju, in je generičen pojem za vse tak8 

storitve. Z drugimi besedami, pri informacijski storitvi gre na ne* 
način za tehnološko optimirano zagotavljanje posamezne, sioB 
že v neki funkcionalno ekvivalentni obliki obstoječe, (javne) 
storitve. Za razliko od te, predstavlja storitev informacijske družb8 
novo razsežnost, ki do sedaj še ni bila ali je bila le neprimerno B11 

nezadostno urejena v veljavnem pravnem redu, kar pravzap^ 
sploh upravičuje njeno posebno ureditev v ZEPEP. V nasprotnert 
primeru bi ob pričakovanem tehnološkem napredku hitro zabred' 
v težave in protislovja, saj bi kmalu kot storitve informacijske 

družbe lahko obravnavali vsako storitev, ki bi imela katerikO'1 
atribut »informatiziranosti«, kar pa je v nasprotju z načelniff 
pristopom ZEPEP. Poleg tega bi drugačna definicija obeh pojmom 
kot je tista, ki jo določata direktivi in ki jo povzema tudi zakon 0 

varstvu potrošnikov, povzročila številne težave pri interpretaCF 
obeh pojmov, zaradi česar je treba stremeti k temu, da definM1 

ohranita kar se da enoten pomen v celotnem slovenskem pravne^ 
redu. Upoštevati pa je treba tudi harmonizacijski vidik spreme^" 
ZEPEP; pojma storitev informacijske družbe in ponudnik storitev 
informacijske družbe imata v pravnem redu EU pomen, ki 9a 

določata direktivi, zaradi česar vsakršno drugačno urejanj0 

pomena obeh pojmov v ZEPEP tako ne bi le povzročilo zmede, 
temveč bi bilo neposredno v nasprotju s pravnim redom Evropski 
skupnosti s katerim smo dolžni uskladiti slovenski pravni red- 

Šesti odstavek se navezuje na petega z določitvijo subjektivnega 
okvira uporabe določb ZEPEP, ki govorijo o odgovornostt 
ponudnikov storitev informacijske družbe. 

Makarovič, Boštjan (et a!.), Internet in pravo: izbrane teme s komentarjem 
Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Ljubljana: 
Pasadena 2001, str. 13. 

K 3. členu 

Glede nato, da je iz konteksta tretje alineje 5. člena razvidno, d& 
gre za samodejno pošiljanje podatkov v elektronski obliki, ni več 
ključen dejavnik izključno programiranje, temveč dejstvo 
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D
P/*a, torej nadzora nad informacijskim sistemom, ki lahko 

s 
6 v elektronski obliki pošilja samodejno. Predlagana 

nrg%n6m*3a ta^° vsebinsko ne posega v besedilo zakona, 
je ana Akcija le bolj natančno opredeljuje namen določbe, ki 
ohr?

OStavitev Pravne domneve izvora podatkov v elektronski "o, pri čemer samo programiranje ni tako relevantno kot dejstvo 
Povijanja računalniškega sistema. 

Vememba v drugi alinei druge odstavka 5. člena (predlagani 

Obi' °dstavel< 3- Mena) je nujna zaradi uskladitve ZEPEP z '9acijskim zakonikom (OZ). Primerna in smiselna je zaradi 

»sk h ' dosedanje pravo ne pozna pravnega standarda rbnega gospodarja", kar bi v konkretnem primeru utegnilo 
v *r°čdti zmedo, saj bi bilo standard nujno treba napolniti z 

"o " sodno prakso. Pravna standarda skrbnosti »dobrega 
»'Podarja* in »dobrega gospodarstvenika« sta uveljavljena in 

BDinsko skozi bogato sodno prakso izpolnjena termina, ki ju 
^ ematično kot raven skrbnosti uporablja tudi OZ, kar prispeva 

»d h iasnosl' ,n koherentnosti ZEPEP. Strožja odgovornost 
si ? e®a dospodarstvenika« je tako določena za posamezne lekte analogno ureditvi OZ. 

K 4. členu 

Dr!!'"9®9'19 sPrememba odpravlja dvoumnost sedanje dikcije 
» Ve®a Ostavka 12. člena ZEPEP, ki zaradi dikcije, po kateri se 
9radivo lahko hrani tudi v elektronski obliki«, povzroča precejšnjo 

edo in negotovost pri uvajanju praktičnih rešitev elektronske 
smbe dokumentov. Gramatikalna razlaga omenjene določbe 
J!!'reč ponuja povsem jasen zaključek in sicer, da je elektronska 

zgolj možnost shranjevanja poleg pisne oblike. Takega 
zJ

učka ne more ovreči niti določba tretjega odstavka 12. člena 
EP, saj slednja izrecno določi le ekvivalenco elektronske in 

sne oblike, nikjer pa ne izključi besede-tudi« iz prvega odstavka, 
zahteva dejansko vzporednost pisne in elektronske hrambe 

9fad/Va. Do povsem drugačnega zaključka pa pridemo ob uporabi 
^ ne razlage in razlage po namenu zakona. Ni namreč logično, 

. zakon določil obveznost pisne hrambe dokumentov in 
ektronsko hrambo le dopustil kot možnost, saj bi to pomenilo 
očitev obveznosti pisne hrambe tudi za dokumente, ki so že v 

izvlmiku v elektronski obliki. Prav tako ni logično, niti ne aia iz namena zakona, da bi zakon za elektronsko obliko 
ambe določil posebne (stroge) pogoje, katerih edini namen je 
rripleksno zagotavljanje verodostojnosti dokumentov, shranjenih 

S'ektronski obliki, če ne bi bil njegov namen taki obliki shranjevanja 
ociti določena pravne veljavnosti. Nasprotno bi namreč pomenilo, 
bi bila elektronska hramba dokumentov izključno možnost, ki 

JBnemu uporabniku praktično ne omogoča nič drugega, kot bolj 
°stavnega brskanja po tako shranjenih dokumentih, za kar pa 

edvomno ne bi bil potreben zakon, saj tako možnost izbere 
a sam in kot mu ustreza, zaradi česar tudi ni videti razlogov, 
kaj bi ob taki odločitvi moral izpolnjevati zakonske pogoje. Ker 
vendarle je temeljni namen zakona v čim večji meri zagotavljati 

bil,V elek,ronskega poslovanja in v zvezi s tem dokumentom v ektronski obliki tudi določiti veljavnost v pravnem prometu, kar 
a 16 °b uporabi gramatikalne razlage povsem izključeno. Prav 
a 'em mestu ima določba tretjega odstavka poseben pomen, ki 
f drugačen od tistega, ki se kaže skozi gramatikalno razlago, saj 

ki T,8 'zllai3, da je zakonodajalec dejansko želel vzpostaviti režim, ' bo tudi dokumente v elektronski obliki obravnaval kot izvirnike, 
ar pa dejansko pomeni, da bi morala dovoljena tudi možnost 
Vključno elektronske hrambe dokumentov. Ker zaradi 
avedenega zaključujemo, da je bil namen zakonodajalca enak 

vedenemu že v sedanjem zakonu, ocenjujemo, da je predlagana 
Prememba sicer le redakcijske narave, vendar izjemnega 
°mena pri praktičnem uvajanju elektronske hrambe dokumentov. 

K 5. členu 

S predlaganimi spremembami se v slovenski pravni red v celoti 
prevzema Direktiva 2000/31 o elektronskem trgovanju, ki jo delno 
že prevzema predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-A) v tistem delu, ki se 
navezuje na varstvo potrošnikov. 

Na splošno je cilj Direktive 2000/31 je prispevati k pravilnemu 
delovanju notranjega trga z zagotavljanjem prostega pretoka 
storitev informacijske družbe med državami članicami, ki 
predstavljajo široko področje gospodarskih dejavnosti, kot na 
primer on-iine obveščanje, oglaševanje, nakupovanje, sklepanje 
pogodb in podobno. Direktiva se uporablja za vse storitve 
informacijske družbe in tako zavezuje ponudnike teh storitev s 
sedežem v EU. Predmet njenega urejanja je usklajevanje 
nacionalnih določb o storitvah informacijske družbe glede 
notranjega trga, poslovanja ponudnikov storitev, tržno 
komunikacijskih sporočil, elektronskih pogodb, odgovornosti 
posrednikov, kodeksov ravnanja, izvensodnih poravnav sporov, 
sodnega varstva in sodelovanja med državami članicami, z 
namenom oblikovanja pravnega okvira za zagotovitev prostega 
pretoka storitev informacijske družbe. 

Z vidika vključevanja Slovenije v EU je zato nujna uskladitev s 
pravnim redom Skupnosti tudi na področju storitev informacijske 
družbe, saj bo elektronsko poslovanje v prihodnosti dobivalo 
zmeraj večje razsežnosti, zaradi česar bo ključnega pomena za 
ustrezno delovanje notranjega trga. Vsebino direktive sicer v veliki 
meri v slovenski pravni red prevzema ZVPot, vendar pa slednji v 
slovenski pravni red ni prevzel tistega dela direktive, ki obravnava 
odgovornost nekaterih ponudnikov storitev informacijske družbe. 
Direktiva namreč določa nekatere posebnosti za posredniške 
storitve informacijske družbe. Ker je osrednji predpis, ki ureja 
elektronsko poslovanje v Sloveniji Zakon o elektronskem 
poslovanju in elektronskem podpisu, je zato tudi smiselno, da se 
take posebnosti uredijo v Zakonu o elektronskem poslovanju in 
elektronskem podpisu v posebnem oddelku. 

Predlagane spremembe se po svoji sistematiki nekoliko razlikujejo 
s sistematiko direktive, saj najprej opredeljujejo nekatere splošne 
zahteve v zvezi z delovanjem ponudnikov storitev informacijske 
družbe, kar zagotavlja večjo preglednost celotne ureditve, saj je 
na tem mestu smiselno zakon uskladiti tudi s Konvencijo o 
kibernetski kriminaliteti (ETS 185), ki jo Slovenija podpisala 
24.7.2002 in katere ratifikacija bo v kratkem predlagana. 

Prvi odstavek 13a. člena tako poudarja splošno načelo prvega 
odstavka 4. člena direktive, ki prepoveduje ureditev, ki bi nalagala 
ponudniku storitev informacijske družbe pridobitev posebnih 
dovoljenj (drugi odstavek 4. člena omenjene Direktive izrecno 
določa, da taka ureditev ne velja za sheme dovoljenj, ki se ne 
nanašajo neposredno na storitve informacijske družbe in ki jih 
določa Direktiva 97/13/EC o skupnem okviru za splošna dovoljenja 
in posamezne licence na področju telekomunikacijskih storitev) 
za opravljanje svoje dejavnosti. 

Drugi odstavek določa stvarni okvir uporabe direktive in izključuje 
njeno uporabo na področjih davkov, varstva osebnih podatkov, 
kartelnega prava, dejavnosti notarjev ali podobnih poklicev, če so 
v neposredni in posebni zvezi z izvajanjem javnih pooblastil, 
zastopanja strank pred sodišči in igralništva, s čemer prevzema 
v slovenski pravni red določbe petega odstavka 1. člena direktive. 
Poudariti velja, da to seveda ne pomeni, da so omenjena področja 
iz dometa zakona izključena, temveč zgolj to, da na omenjenih 
področjih še naprej ostaja v veljavi siceršnja ureditev in da v 
kolikor se take storitve zagotavljajo v elektronski oblike slednja 
ne povzroči drugačne odgovornosti. 
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Tretji in četrti odstavek 13a. člena določata splošno prepoved 
ureditve, ki bi od ponudnikov storitev informacijske družbe 
zahtevala splošno spremljanje ali zavarovanje podatkov, ki jih 
posredujejo ali shranjujejo v okviru svoje dejavnosti ali ki bi jih 
obvezala k aktivnemu poizvedovanju o morebitnih nezakonitih 
ravnanjih prejemnikov njihov storitev, s čimer se v slovenski pravni 
red prevzema določba prvega odstavka 15. člena direktive. Izjeme 
od splošne prepovedi lahko določi le zakon, kar bo glede na 
sistematiko slovenske zakonodaje bržčas Zakon o kazenskem 
postopku (konkretno v okviru novelacije ureditve posebnih metod 
in sredstev), s čimer se izkoristi možnost, ki jo nudi drugi odstavek 
15. člena direktive. Določba tretjega odstavka, da so tak ukrep 
ponudniki storitev dolžni izvajati največ 90 dni je varovalna in 
prevzema ureditev drugega odstavka 16. člena Konvencije o 
kibernetski kriminaliteti, ki za tak ukrep določa enak maksimalni 
rok. Gre za primere, ko bo pristojni organ, ki bo za to izkazal 
ustrezni pravni naslov zahteval spremljanje in sprotno 
zavarovanje podatkov neposredno od ponudnika storitev, kar 
seveda utegne ovirati ali oteževati delovanje ponudnika storitev, 
zaradi česar bo pri urejanju te materije treba biti še posebej pazljiv 
z vidika zagotavljanja ustrezne sorazmernosti posameznih 
ukrepov. Hkrati pa gre seveda za pomemben poseg v zasebnost 
uporabnikov storitev posameznega ponudnika, ki mora biti 
podvržen ustreznim varovalnim mehanizmom. 

Peti odstavek 13a. člena, za zagotavljanje varnosti lastnih 
informacijskih sistemov in posredovanja podatkov določa pravni 
standard dobrega strokovnjaka, kar je glede na naravo njihove 
dejavnosti najbolj primerno z vidika sistemske uskladitve z OZ. 
Hkrati pa določa tudi obveznost ponudnikov storitev informacijske 
družbe glede obveščanja organa, pristojnega za posredovanje v 
primeru internetnih incidentov, v vseh primerih, ko zasledijo 
dejavnosti ali podatke, ki utegnejo ogrožati varnost delovanja 
informacijskih sistemov ali posredovanja podatkov v elektronski 
obliki. Omenjeni režim predstavlja temelj za institucionalno 
zagotavljanje informacijske varnosti, tako preventivne kot poprave 
posledic incidentov, ki je do zdaj temeljila na samoregulaciji, 
združuje ključne akterje in tako omogoča hitrejši in kakovostnejši 
pretok informacij ter posledično ustreznejše ukrepanje v primeru 
internetnih incidentov. Poleg tega gre za določitev pravne podlage 
za projekt vzpostavitve organa za posredovanje v primeru 
internetnih incidentov, ki že deluje in ima v ta namen že 
zagotovljena sredstva, zaradi česar ne bo dodatnih obremenitev 
državnega proračuna. Hkrati pa je predlagana rešitev dovolj odprta 
in bo v prihodnosti omogočala določitev naddržavnih institucij kot 
tistih, ki so jih je v primeru nevarnosti treba obveščati. 

13b. člen določa odgovornost ponudnikov storitev izključnega 
prenosa in prevzema 12. člen direktive. Člen ohranja tehnološko 
nevtralnost, saj se utegne smiselno enak režim uporabiti tudi za 
vse podobne oblike storitev informacijske družbe, ki se utegnejo 
oblikovati v prihodnosti. Glede na to, da določa 21. člen direktive 
revizijo direktive vsaki dve leti, je pričakovati, da se utegnejo 
nove oblike storitev, v kolikor bo to potrebno, naposled urediti 
posebej in pod strožjimi pogoji, podobno kot velja sedaj za 
shranjevanje v predpomnilniku in gostiteljstvo. Odgovornost pri 
storitvah izključnega prenosa se tako navezuje na primere, ko 
gre za zagotavljanje dostopa posameznemu prejemniku storitev 
informacijske dmžbe do komunikacijskega omrežja ali primere, 
ko gre za prenos podatkov prejemnika storitev v takem omrežju. 
V obeh razmerjih med ponudnikom in prejemnikom storitev 
informacijske družbe ponudnik ni odgovoren za take podatke 
pod pogojem, da sam ne povzroči prenosa podatkov, da ne more 
izbirati naslovnika podatkov in da ne more izbirati ali spreminjati 
posredovanih podatkov. 

Drugi odstavek novega 13b. člena poleg tega opredeljuje, da 
velja enak režim za zagotavljanje dostopa in posredovanje 
podatkov tudi za samodejno, vmesno in prehodno (transient za 

razliko od temporary - začasno2) shranjevanje podatkov za cas, 
ki je razumno potreben za njihovo posredovanje pod pogojem, da 
mora biti edini namen takega ravnanja posredovanje podatkov v 
komunikacijskem omrežju. Tako ureditev odgovornosti opravičuje 
konkretni položaj ponudnika posredniških storitev informacijske 
družbe, saj dejansko vsak podatek prejemnikov njegovih storitev 
na določen način in v določenem trenutku preide v sfero ponudnik 
storitev, bodisi v okviru samega prenosa podatkov, bodisi kot 
začasno shranjevanje, zaradi česar bi lahko na tej podlagi utemeljili 
ponudnikovo odgovornost za take podatke, čeprav dejansko nad 
njimi nima nadzora. Vendar so pogoji za tako odgovornost, tako 
pri prenosu, kot pri shranjevanju, precej strogo določeni, saI 
nedvomno drži, da ponudnik storitev v večini primerov razpolaga 
z možnostjo upravljanja s temi podatki. Zakon torej tako kot 
direktiva ločuje med samim prenosom in shranjevanjem z 
namenom prenosa, pri čemer pri slednjem določa še dodatne 
pogoje, ki jih mora ponudnik takih storitev izpolnjevati za omejitev 
njegove odgovornosti. 

Shranjevanje v predpomnilniku (cacheing), ki ga ureja 13c. člen 
prevzema ureditev 13. člena direktive in je posebna oblika 
shranjevanja po drugem odstavku prejšnjega člena, pri kateri gre 

za samodejno, vmesno in začasno shranjevanje podatkov 
prejemnika storitev. Opozoriti velja, da Direktiva na tem mestu 
razlikuje med »prehodnim« (transient) in »začasnim« (te m p0' 
rary) shranjevanjem, iz besedila pa izhaja, da gre pri začasnem 
shranjevanju za kvalitativno in kvantitativno »močnejšo« obliko 
shranjevanja, oziroma za obliko pri kateri so posamezni podatki 
dalj časa in pod močnejšim nadzorom ponudnika takih storitev 
(glej opombo št. 5), zaradi česar bo za izključitev odgovornosti 
ponudnik storitev informacijske družbe moral izpolniti še nekatere 
druge pogoje in sicer: da se tako (1) samodejno, vmesno 
začasno shranjevanje izvaja (2) izključno z namenom 
zagotavljanja večje učinkovitosti nadaljnjega posredovanja 
podatkov (3) drugim prejemnikom storitve (4) na njihovo zahtevo 
in (5) pod pogojem da: podatkov ne spremeni, ravna v skladu s 
pogoji za dostop do podatkov, podatke sproti dopolnjuje v skladu 
z veljavnimi industrijskimi standardi, ne posega v zakonito uporabo 
tehnologij za zbiranje in obdelavo podatkov kot jo določajo veljavni 
industrijski standardi in brez odlašanja odstrani ali onemogoči 
dostop do podatkov, potem ko je seznanjen, da je bil prvotni vK 
teh podatkov odstranjen iz omrežja ali mu je bil onemogočen 
dostop do omrežja ali če je pristojni organ odredil njegovo 
odstranitev ali mu onemogočil dostop. Pogoji izključitve 
odgovornosti za shranjevanje v predpomnilniku so določeni strožje, 
saj taka oblika posredništva ponudniku storitev omogoča časovno 
in vsebinsko precej obsežnejši vpliv nad podatki, ki jih posreduje, 
kot pri storitvah izključnega prenosa. 

13d. člen, ki ureja gostiteljstvo (hosting), prevzema ureditev 14- 
člena direktive in določa, da ponudnik storitve informacijske 
družbe ni odgovoren za podatke, shranjene (1) na zahtevo 
prejemnika storitve, (2) pod pogojem, da bodisi (i.) ne ve, da so 
dejavnost ali podatki nezakoniti in mu glede odškodninskih 
zahtevkov niso znana dejstva ali okoliščine iz katerih je razvidna 

* Nemško besedilo direktive morda bolj jasno in nedvoumno razlikuje med 
obema pojmoma: pojem »transient« je nemškem besedilu definiran kot 
»kurzzeitige Zvvischenspeicherung« kratkočasno (v smislu: bežno) 
posredniško shranjevanje, medtem ko za pojem »temporary« nemško 
besedilo uporablja termin »zeitlich begrenzte Zwischenspeicherung<'i 
kar bi lahko prevedli kot časovno omejeno posredniško shranjevanje- 
Ključen razlikovalni element med obema pojmoma je torej časovna 
komponenta, na katero je vezana tudi kvalitativna presumpcija, ki 
opravičuje posebno ureditev shranjevanja v predpomnilniku - »cach- 
ing«. 
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Pripravnost ali (II.) potem ko zve za nezakonitost ali se je 
ai'eđa, nemudoma odstrani ali onemogoči dostop do teh 

Podatkov. Drugi odstavek dodatno določa, da se izključitev 
povornosti iz prvega odstavka tega člena ne uporablja v 
"Jjerih, ko prejemnik storitve ravna po pooblastilu ali pod 
vzorom ponudnika storitev. Tako ureditev opravičuje sama 
rava gostiteljstva, kjer prejemnik storitve pri ponudniku 
aJfrne« prostor na strežniku, ki je sicer pod oblastjo ponudnika 

oritev, zaradi česar ima ponudnik storitve tudi vse možnosti 
Povijanja s shranjenimi podatki; vsekakor pa bi bilo zelo 
sorazmerno od ponudnika storitev zahtevati vsakokratno in 
Prestano preverjanje zakonitosti podatkov, ki jih na njegov 

Posredujejo prejemniki njegovih storitev, zato zakon 
o ca objektivne in objektivne kriterije seznanjenosti ponudnika 

oJ ■ 2 nezakonitostjo posameznih podatkov. Medtem ko je jektivni kriterij seznanjenosti mogoče dokaj jasno določi (npr. s 
enutkom prejema katerekoli informacije, ki kaže na nezakonitost) 

„° a subjektivne dolžna skrbnost ponudnika storitev, ki je 
"se/no izenačena z dolžno skrbnostjo dobrega strokovnjaka. 

^ členu 

Sprememba, ki jih uvaja omenjeni člen je utemeljena z dejstvom, 
a le sedanja ureditev docela preširoko zastavljena, saj s 

Prepovedjo uporabe sredstev za elektronsko podpisovanje, med 
ere je treba šteti tudi programsko in strojno opremo, deluje 

/^več omejujoče, saj dejansko onemogoča elektronsko 
Podpisovanje dveh imetnikov na enaki strojni in programski opremi, r]e precej nesorazmerna rešitev, ki tudi ni realna. Poleg tega za 

0sega namena dosedanjega člena prepoved uporabe podatkov 
aelektronsko podpisovanje povsem zadošča, ki je v tem pogledu 
udi bistveno. 

* 7- členu 

Sprememba temelji na dejstvu, da mora overitelj preklicati potrdilo, 
so bili podatki za elektronsko podpisovanje ali informacijski 

s'em imetnika ogroženi na način, ki vpliva na oblikovanje 
ektronskega podpisa. To pa je mogoče le, če je overitelj o tem 
veščen, kar od imetnika zahteva že 22. člen ZEPEP. Smisel je 

Prenos obveznosti obveščanja o vseh relevantnih okoliščinah na 
etnika potrdila, kar je tudi edino logično, saj nasprotna razlaga 

Praktično take poizvedbe nalaga samemu overitelju. 

^ členu 

Sedanja ureditev, ki za skrbnost hrambe, kamor spada tudi 
Preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam, določa »le« 

rbnost dobrega gospodarja je neustrezna, saj so overitelji 
aivečkrat gospodarski subjekt?, zaradi česar je za take primere 
uJno določiti tudi pravni standard skrbnosti »dobrega 

j0sP°darstvenika«. Taka ureditev je vsebinsko precej ustreznejša 
^tudi bolj usklajena z ureditvijo, ki jo predvideva v takih primerih 

^ členu 

Predlagana sprememba smiselno sledi uvedbi novega pojma 
arnega časovnega žiga med opredelitve pojmov v spremembah 

člena ZEPEP. 

K10. členu 

Spremembe so potrebne zaradi popolne uskladitve slovenske 
ureditve z Direktivo 1999/93/EC o elektronskih podpisih. Očitno 
je namreč, da je sedanja določba tretje alineje prvega odstavka 
28. člena ožja od ureditve, oziroma zahtev za kvalificirana potrdila, 
ki jo določa Aneks I k Direktivi o elektronskih podpisih. Poleg tega 
za sedanjo ureditev ni tehtnega razloga, saj je zasebni ključ 
prenosljiv iz enega informacijskega sistema v drugega, zaradi 
česar ne obstaja nikakršno jamstvo, da je sporočilo poslano iz 
navedenega informacijskega sistema". Predlagana rešitev je 
povsem identična dikciji Aneksa I k Direktivi. 

Podobno velja tudi za četrto alineo prvega odstavka 28. člena, saj 
sedanja dikcija omogoča, da taki predpisi dodatno opredelijo 
podatke in tako izigrajo namen uporabe psevdonima, kar pa bi 
lahko bilo v nasprotju z določbo tretjega odstavka 8. člena Direktive, 
zaradi česar predlagana novost uvaja dodatni varovalni 
mehanizem. 

Sedanja določba dmgega odstavka 28. člena je sporna, saj utegne 
povzročiti neveljavnost nekaterih potrdil, ki bi bila z njo sicer 
skladna, poleg tega pa take določbe Direktiva 1999/93 ne vsebuje. 
Predlagana ureditev je natančnejša, ker natančneje opredeljuje 
obseg podatkov, ki jih potrdilo za veljavnost ne sme vsebovati, 
sledi pa tudi namenu prvotne ureditve posebnega varstva osebnih 
podatkov. 

Četrti odstavek predvideva določitev pravne podlage za vključitev 
elektronskih potrdil na osebrje identifikacijske dokumente. 
Predlagana rešitev določa možnost organa, ki izdaja elektronska 
potrdila, da za potrebe izdaje osebnih dokumentov omogoči 
povezavo med posameznim elektronskim potrdilom in njenim 
imetnikom. Gre torej za povezavo med centralnim registrom 
prebivalstva kot matično evidenco imetnika posameznega 
elektronskega potrdila in evidenco identifikacijske oznake potrdila, 
ki omogoča najustreznejši način identifikacije imetnika in je z vidika 
državnih organov tudi edina logična in sprejemljiva rešitev, saj se 
je le na ta način mogoče izogniti nevarnosti podvajanja podatkov 
in njihove neusklajenosti. V zvezi z omenjenim vprašanjem so bili 
v postopku priprave predloga zakona izraženi številni pomisleki, 
predvsem s strani sedanjih overiteljev v smeri privilegiranega 
položaja overitelja, katerega potrdila so vključena v javno listino, 
saj slednjemu, sodeč po komentarjih, zagotavlja večjo 
verodostojnost, kar mu utegne dolgoročno zagotoviti monopolni 
položaj nasproti drugim overiteljem. Pomisleki so omejeno 
utemeljeni in sicer zgolj v okviru ozkega tolmačenja uporabe 
digitalnih potrdil za neposredni dostop do podatkovnih virov. Očitek 
izgubi svojo vrednost ob razumevanju informacijskih sistemov 
kot celote, definirane v 11. točki 2. člena teh sprememb zakona. 
Zakon zgolj omogoča neposredno elektronsko identifikacijo 
posameznika in omenjeno vprašanje ureja tako, da določa 
zakonsko podlago za povezovanje elektronske osebne 
identifikacijske oznake - serijske številke, ki je javni podatek v 
digitalnem potrdilu in podatki, ki jih vsebuje centralni register 
prebivalstva, predvsem EMŠO, ki ni javni podatek in tako omogoča 
določitev prevajalne funkcije med serijsko številko in podatki v 
centralnem registru prebivalstva ter možnost vpisa serijske 
številke v centralni register prebivalstva, izključno za namene 
vključitve elektronskih potrdil v osebni identifikacijski dokument, 
saj je treba posebno pozornosti nameniti temu, da se taka dodana 
vrednost identifikacije omeji v tem smislu, da ne predstavlja 
konkurenčne prednosti »državnega overitelja« in tako v najmanjši 

°P- CM. Op. Cit. 1. 
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možni meri posega in vpliva na delo dnjgih overiteljev. Člen namreč 
v nobenem primeru ne omejuje uporabe digitalnih potrdil drugih 
(»nedržavnih«) overiteljev, saj je njihova uporaba povezana z 
zahtevami in kriteriji posameznih aplikacijskih sistemov, ki 
zagotavljajo svoje interne sheme priznavanja digitalnih potrdil od 
primera do primera (npr. aplikacijski sistemi za davčno poslovanje, 
upravne storitve, izmenjava podatkov med zasebnim in javnim 
sektorjem). 

K 11. členu 

Dikcija odpravlja nejasnosti, ki jih povzroča sedanje besedilo 
četrtega odstavka 30. člena, ki ga ni bilo mogoče ustrezno 
interpretirati z veljavnimi pravili pravne argumentacije, saj 
dejavnosti preklica pri overitelju, ki ne deluje več pač sploh ne 
more biti. Vsebinsko ne prinaša sprememb in je iz navedenih 
razlogov primarno redakcijske narave. 

K 12. členu 

Predlagana dopolnitev 32. člena prispeva k večji jasnosti besedila, 
saj poleg procesnega določa tudi materialni okvir poslovanja 
overitelja. 

K 13. členu 

Spremenjena dikcija, kot je predlagana s spremembo 36. člena 
ZEPEP je ustreznejša, saj je sedanja dikcija dovoljevala 
Interpretacijo, po kateri bi bila za pridobitev kvalificiranega potrdila 
obvezna sklenitev pogodbe v pisni obliki. Nedvomno je bil namreč 
smisel sestavin obvestila v tem, da stranki veže5, zaradi česar 
gre v tem pogledu nedvomno za pogodbeno razmerje, ki ga ni 
mogoče razumeti manj striktno izključno zaradi dejstva, ker zakon 
tako pogodbo imenuje obvestilo. Ker taka obličnost ne bi bila 
primerna iz povsem praktičnih razlogov, ki jim nasprotuje tudi 
dejanski način izdajanja potrdil, omenjena sprememba odpravlja 
dvome v pravno naravo obvestila, ki po predlagani spremembi 
predstavlja dolžnost overitelja v postopku izdaje potrdila in ne 
sestavine pogodbe za katero bi bila sicer nujna pisna oblika. 

Nova 7. točka določa dodatno vsebino pogodbe in sicer določilo, 
da mora imetnik potrdila vse relevantne spremembe sporočiti 
sam in je utemeljena z dejstvom, da je sedanja ureditev implicitno 
nalagala izdajatelju potrdila nenehno preverjanje verodostojnosti 
podatkov imetnika potrdila, česar pa izdajatelju ni primemo naložiti, 
saj bi tako utegnil odgovarjati tudi za nepravilnosti, ki niso v 
nobenem pogledu nastale po njegovi krivdi, izključno zaradi 
dejstva, ker ustrezen mehanizem sporočanja sprememb 
podatkov imetnikov potrdil sploh ni bil vzpostavljen. 

Tretji odstavek 12. člena je prav tako utemeljen z dejstvom, da je 
dosedanja ureditev ZEPEP bolj striktna od tiste v direktivi 1999/ 
93, saj ni videti utemeljenega razloga za nujnost pisne oblike 
pogodbe na trajnem nosilcu podatkov. 

K 14. členu 

Sprememba je potrebna zaradi pomanjkljivosti v prevodu, saj 
sedanja dikcija ne dopušča, da bi podpis spremenil podatke, ki se 
podpisujejo, temveč le podpisane podatke (torej podatke, ki so 
že dokončno podpisani), kar ni v skladu z drugim odstavkom 
aneksa III. Direktive 1999/936. 

K15. členu 

Sprememba je utemeljena z dejstvom, da overitelj lahko zagotov 
točnost podatkov le v trenutku izdaje potrdil, ne pa tudi v kasnejšem 
ciklu potrdila. 

K 16. členu 

Sprememba tretjega odstavka 40. člena bolj jasno določa, da se 
v register lahko vpišejo le tisti overitelji, ki izpolnjujejo zakonske 
pogoje za dejavnost overitelja. Ker sedanje stanje vpisa ne omejuje 
na naveden način, je predlagana dopolnitev potrebna že zaradi 
pravne varnosti ■ zaupanja v register overiteljev kot javno 
evidenco. 

Sprememba četrtega odstavka 40. člena je potrebna, ker 

kvalificiranega potrdila ministrstva ni mogoče objaviti v celoti. Za 
preverjanje verodostojnosti podpisanega registra zadostuje 
preverjanje podatkov kvalificiranega potrdila s katerim je bilre' 
gister podpisan. Ker gre v bistvu le zaporedje znakov in W 
uporabniku služi pri preverjanju veljavnosti podpisa, je smiselno, 
da se podatki objavijo javno skupaj z registrom. Objava v Ur.l. 
je za uporabnike nesmiselna, saj morajo uporabniki podatke 
preverjanje podpisnika registra potem prepisovati v orodje s 
katerim bodo preverili veljavnost podpisa, zato predlagamo u/n* 
dikcije, ki zahteva objavo na tem mestu. 

K17. členu 

Sprememba je potrebna zaradi sistemske uskladitve sedanjega 
besedila s področno zakonodajo, ki določa posebno varovanje 
določenih podatkov. V zvezi s tem je določen odprt okvir varovanja 
tovrstnih podatkov kot tajnih v skladu z zakonom, ki ureja tajne 
podatke in je v zvezi s tem tudi uvedel ustrezne prevedbe 
posameznih oblik tajnosti. 

K18. členu 

Sprememba je smiselno utemeljena enako kot predlagana 
sprememba v drugem odstavku 16. člena. 

K 19. členu 

Predlagana sprememba odpravlja preostalo pristojnost ministra, 
pristojnega za gospodarstvo za ZEPEP, ki je po očitni pomoti 
ostala v zakonu po spremembah ZEPEP, ki jih je uvedel zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev (ZODPM-C) (Uradni list RS, št. 30-1831/ 
2001), objavljen 26.4.2001, ki velja od 27.4.2001 in določa 
pristojnost ministra, pristojnega za informacijsko družbo, ki je tudi 
sicer pristojen za ZEPEP. 

K 20. členu 

Ker v veljavnem ZEPEP predvidena ureditev po kateri bi naloge 
akreditacijskega organa opravljala Agencija za telekomunikacije, 
radiodifuzijo in pošto, do nje pa Center Vlade RS za informatiko, m 
zaživela v nobenem pogledu, za institucionalno ureditev pa tudi m 
bilo videti nobenih potreb, predlagana sprememba ureditev 
akreditacije določa povsem fleksibilno. V skladu s predlagano 
ureditvijo za opravljanje nalog akreditacijskega organa Vlada 

5 Op. Cit. 1. 
• Op. Cit. 1. 
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iriform -6 sloven'Je- na predlog ministra, pristojnega za 
akred^Sk° dmžbo' določi pristojni organ za opravljanje nalog 
Poobi )ske9a organa ali za opravljanje teh nalog podeli javno 
Po k oz'roma koncesijo. Dejansko se tako uvaja ureditev 
tak& l"'6 mo9oce akreditacijski organ določiti sorazmerno hitro, 
inter Sd za nie90v0 vzpostavitev pojavi posebna potreba ali 
nafo8Srf •a"pa^e 130 Predla9an' ^editvi za opravljanje omenjenih 
Posa ,ansko mogoče določiti izjemno širok krog izvajalcev in 
umeznega izbranega izvajalca izbrati tako, da bo to najbolj 
uprgZal° identificiranim potrebam tako izmed celotne javne 
konJ

B'. kot tud' izmed oseb zasebnega prava na podlagi 
overT'/6 Pri Vsem tem pa ie kVu^no t0- da tak organ ne sme biti 

'• kar določa drugi odstavek predlaganih sprememb. 

*21. členu 

°DrPri'en'ba odPravlia pomanjkljivost sedanje ureditve, ki se ni 
zarad i d° tU''h potrdi1, kii'h n' mo9°oe opredeliti kot kvalificirana, 
kar' ' Cesar utegnila biti taka potrdila per se neupoštevana, 
Dirllr direktnem nasprotju z določbo prvega odstavka 4. člena 
nač i'Ve 1999/93 o elektronskih podpisih in tudi nezdružljivo z 
D ®' delovanja notranjega trga. Iz navedenih razlogov je a'a9ana sprememba nujna. 

K 22., 23. in 24. členu 

Spremembe so potrebne zaradi sistemske uskladitve z zakonom 
o prekrških (Ur.l.RS 7/03), ki v223. členu določa roke za uskladitev 
prekrškovnih določb posameznih področnih zakonov. Rok sicer 
še ni potekel, vendar je sprememba smiselna predvsem v izogib 
nepotrebnim naknadnim spremembam ZEPEP, prav in izključno 
zaradi uskladitve z ZP. 

K 25. členu 

Zaradi sprememb 46. člena je 54. člen vsebinsko odveč, zaradi 
česar predlagamo njegovo črtanje. 

K 26. členu 

Člen določa rok za izdajo predpisov na podlagi 6. in 11. člena tega 
zakona. 

K 27. členu 

Sprememba je smiselno utemeljena enako kot spremembe k 22., 
23. in 24. členu. 

'V- BESEDILO členov, ki se 

^pREMINJAJO OZIROMA 
dopolnjujejo 

1. člen 

Ta zakon ureja elektronsko poslovanje, ki zajema poslovanje 
v elektronski obliki na daljavo z uporabo informacijske in 
komunikacijske tehnologije in uporabo elektronskega podpisa 
v Pravnem prometu, kar vključuje tudi elektronsko poslovanje 
v sodnih, upravnih in drugih podobnih postopkih, če zakon ne 
določa drugače. 

) ni dogovorjeno drugače, določbe tega zakona, z izjemo 
določb 4. in 14. člena, ne veljajo v zaprtih sistemih, ki so v 
celo,i urejeni s pogodbami med znanim številom pogodbenih 
slrank. 

2. člen 

Poitie"1820' izrazi' uP°rabljeni v tem zakonu, imajo naslednji 

Podatki v elektronski obliki so podatki, ki so oblikovani ali 
shranjeni na elektronski način; 

elektronsko sporočilo je niz podatkov, ki so poslani ali prejeti 
pa elektronski način, kar vključuje predvsem elektronsko 
'^menjavo podatkov in elektronsko pošto; 

elektronski podpis je niz podatkov v elektronski obliki, ki je 
vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki, in je 
namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji 
Podpisnika; 

4. varen elektronski podpis je elektronski podpis, ki izpolnjuje 
naslednje zahteve: 

- da je povezan izključno s podpisnikom; 
- da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika; 
- da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko 

podpisovanje, ki so izključno pod podpisnikovim 
nadzorom; 

• da je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je 
opazna vsaka kasnejša sprememba teh podatkov ali 
povezave z njimi; 

5. časovni žig je elektronsko podpisano potrdilo overitelja, ki 
potrjuje vsebino podatkov, na katere se nanaša, v 
navedenem času; 

6. pošiljatelj elektronskega sporočila je oseba, ki je sama poslala 
elektronsko sporočilo ali pa je bilo sporočilo poslano v njenem 
imenu in v skladu z njeno voljo; posrednik elektronskega 
sporočila se ne šteje za pošiljatelja tega elektronskega 
sporočila; 

7. naslovnik elektronskega sporočila je oseba, ki ji je pošiljatelj 
namenil elektronsko sporočilo; 

8. prejemnik elektronskega sporočila je oseba, ki je prejela 
elektronsko sporočilo; posrednik elektronskega sporočila se 
ne šteje za prejemnika tega elektronskega sporočila; 

9. posrednik elektronskega sporočila je oseba, ki za drugo 
osebo pošlje, prejme, shrani elektronsko sporočilo ali nudi 
druge storitve v zvezi z elektronskim sporočilom; 

10. podpisnik je oseba, ki ustvari ali je v njenem imenu in v skladu 
z njeno voljo ustvarjen elektronski podpis; 
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11. informacijski sistem je sistem za oblikovanje, pošiljanje, 
prejemanje, shranjevanje in druge obdelave podatkov v 
elektronski obliki; 

12. podatki za elektronsko podpisovanje so edinstveni podatki, 
kot so šifre ali zasebni šifrirni ključi, ki jih podpisnik uporablja 
za oblikovanje elektronskega podpisa; 

13. sredstvo za elektronsko podpisovanje je nastavljena 
programska ali strojna oprema, ki jo podpisnik uporablja za 
oblikovanje elektronskega podpisa; 

14. sredstvo za varno elektronsko podpisovanje je sredstvo za 
elektronsko podpisovanje, ki izpolnjuje zahteve iz 37. člena 
tega zakona; 

15. podatki za preverjanje elektronskega podpisa so edinstveni 
podatki, kot so šifre ali javni šifrirni ključi, ki se uporabljajo za 
preverjanje elektronskega podpisa; 

16. sredstvo za preverjanje elektronskega podpisa je nastavljena 
programska ali strojna oprema, ki se uporablja za preverjanje 
elektronskega podpisa; 

17. oprema za elektronsko podpisovanje je strojna ali programska 
oprema ali njune specifične sestavine, ki jih overitelj uporablja 
za storitve v zvezi z elektronskim podpisovanjem ali ki se 
uporabljajo za oblikovanje ali preverjanje elektronskih 
podpisov; 

18. potrdilo je potrdilo v elektronski obliki, ki povezuje podatke za 
preverjanje elektronskega podpisa z določeno osebo 
(imetnikom potrdila) ter potrjuje njeno identiteto; 

19. kvalificirano potrdilo je potrdilo, ki izpolnjuje zahteve iz 28. 
člena tega zakona in ki ga izda overitelj, ki deluje v skladu z 
zahtevami iz 29. do 36. člena tega zakona; 

20. overitelj je fizična ali pravna oseba, ki izdaja potrdila ali opravlja 
druge storitve v zvezi z overjanjem ali elektronskimi podpisi. 

5. člen 

1) Velja, da elektronsko sporočilo izvira od pošiljatelja: 
če ga pošlje pošiljatelj sam, ali 
če ga pošlje oseba, ki jo pooblasti pošiljatelj, ali 
če ga pošlje informacijski sistem, ki ga je programiral 
pošiljatelj sam, ali je bil sistem programiran po njegovem 
nalogu, da deluje samodejno, ali 

- če je naslovnik za potrditev izvora sporočila uporabil med 
prejemnikom in pošiljateljem v ta namen vnaprej 
dogovorjeno tehnologijo in postopek. 

2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za primere: 
- če je pošiljatelj obvestil prejemnika, da elektronsko 

sporočilo ni njegovo in je prejemnik imel čas, da ustrezno 
ravna, ali 

- če je prejemnik vedel ali bi bil moral vedeti, če bi ravnal 
kot skrben gospodar, ali če bi uporabil dogovorjeno 
tehnologijo in postopek, da elektronsko sporočilo ni 
pošiljateljevo. 

6. člen 

Prejemnik je upravičen šteti vsako prejeto elektronsko sporočilo 
kot posamično sporočilo in ravnati v skladu s tem, razen v 
primeru, če je bilo elektronsko sporočilo podvojeno in je prejemnik 

to vedel ali bi bil moral vedeti, če bi ravnal kot skrben gospodara'1 

če bi uporabil dogovorjeno tehnologijo in postopek. 

12. člen 

1) Kadar zakon ali drug predpis določa, da se določen' 
dokumenti, zapisi aU podatki hranijo, se lahko hranijo tudi v 
elektronski obliki: 
- če so podatki, vsebovani v elektronskem dokumentu a" 

zapisu, dosegljivi in primerni za kasnejšo uporabo in , 
če so podatki shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, 
poslani ali prejeti, ali v kakšni drugi obliki, ki verodostojno 
predstavlja oblikovane, poslane ali prejete podatke in 
če je iz shranjenega elektronskega sporočila mogo" 
ugotoviti, od kod izvira, komu je bilo poslano ter čas m 
kraj njegovega pošiljanja ali prejema in 

- če uporabljena tehnologija in postopki v zadostni men 
onemogočajo spremembo ali izbris podatkov, ki ju ne k' 
bilo mogoče enostavno ugotoviti, oziroma obstaja 
zanesljivo jamstvo glede nespremenljivosti sporočila. 

2) Obveznost hrambe dokumentov, zapisov ali podatkov |Z 

prejšnjega odstavka se ne nanaša na podatke, katerih edini 
namen je omogočiti, da bo elektronsko sporočilo poslano 
prejeto (komunikacijski podatki). 

3) Kadar zakon ali drug predpis določa, da se določeni podatki 
predložijo ali shranijo v izvirni obliki, se šteje, da je elektronska 
oblika sporočila ustrezna, če ustreza pogojem iz prvega 
odstavka tega člena. 

4) Določbe tega člena ne veljajo za podatke, za katere ta zakon 
določa strožje ali posebne pogoje hrambe. 

17. člen 

Uporaba podatkov ali sredstev za elektronsko podpisovanje brez 
vednosti podpisnika ali imetnika potrdila, ki se nanaša na te 
podatke ali sredstva, je prepovedana. 

20. člen 

1) Overitelj mora preklicati potrdilo iz 18. točke 2. člena tega 
zakona v času njegove veljavnosti v skladu s svojimi notranjim' 
pravili, ki urejajo preklice potrdil, vendar vedno nemudoma: 
- če preklic potrdila zahteva imetnik potrdila ali njegov 

pooblaščenec, ali 
- ko overitelj izve, da je imetnik potrdila izgubil poslovno 

sposobnost, umrl, prenehal obstajati ali da so se 
spremenile okoliščine, ki bistveno vplivajo na veljavnost 
potrdila, ali 
če je podatek v potrdilu napačen ali je bilo potrdilo izdano 
na podlagi napačnih podatkov, ali 

- če so bili podatki za preverjanje elektronskega podpisa 
ali informacijski sistem overitelja ogroženi na način, ki 
vpliva na zanesljivost potrdila, ali 

- če so bili podatki za elektronsko podpisovanje ali 
informacijski sistem imetnika potrdila ogroženi na način, 
ki vpliva na zanesljivost oblikovanja elektronskega 
podpisa, ali 

- če overitelj preneha z delovanjem ali mu je delovanje 
prepovedano in njegove dejavnosti ni prevzel drug 
overitelj, ali 

- če preklic odredi pristojno sidišče, sodnik za prekrške 
ali upravni organ. 
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2) Overitelj mora v svojih notranjih pravilih določiti, kdaj in na 
kakšen način se obvešča o izdaji oziroma preklicu potrdila. 

3) Ne glede na notranja pravila mora overitelj vedno nemudoma 
obvestiti imetnika preklicanega potrdila. Podatke o preklicu 
m°ra posredovati vsaki osebi, ki jih zahteva, ali jih javno 
objaviti, če overitelj vodi register preklicanih potrdil. 

22. člen 

'metnik potrdila mora podatke in sredstva za elektronsko 
Podpisovanje hraniti s skrbnostjo dobrega gospodarja in jih 
uporabljati v skladu z zahtevami tega zakona in na njegovi 
Podlagi izdanih podzakonskih predpisov ter preprečiti 
nepooblaščen dostop do teh podatkov in sredstev. 

Imetnik potrdila mora zahtevati preklic svojega potrdila, če so 
bili podatki za elektronsko podpisovanje ali informacijski sistem 
'metnika potrdila izgubljeni ali ogroženi na način, ki vpliva na 
zanesljivost oblikovanja elektronskega podpisa, ali če obstaja 
nevarnost zlorabe, ali če so se spremenili podatki, ki so 
navedeni v potrdilu. 

25. člen 

^fovni žig in storitve, povezane z njim, se smiselno uporabljajo 
°čbe, ki urejajo potrdilo in kvalificirano potrdilo. 

28. člen 
1) Iz kvalificiranega potrdila mora biti ugotovljivo: 

navedba, da gre za kvalificirano potrdilo; 
ime ali firma in država stalnega prebivališča ali sedeža 
overitelja; 
ime oziroma psevdonim imetnika potrdila ali naziv oziroma 
psevdonim informacijskega sistema z navedbo imetnika 
potrdila, pod katerega nadzorom je, z obvezno navedbo, 
da gre za psevdonim; 
dodatni podatki o imetniku potrdila, ki so predpisani za 
namen, za katerega se bo potrdilo uporabljalo; 
podatki za preverjanje elektronskega podpisa, ki ustrezajo 
podatkom za elektronsko podpisovanje pod nadzorom 
imetnika potrdila; 
začetek in konec veljavnosti potrdila; 
identifikacijska oznaka potrdila; 
varen elektronski podpis overitelja, ki je potrdilo izdal; 
morebitne omejitve v zvezi z uporabo potrdila; 
morebitne omejitve transakcijskih vrednosti, za katere 
se potrdilo lahko uporablja. 

^ če ni drugače dogovorjeno, potrdilo ne sme vsebovati drugih 
Podatkov. 

30. člen 
1) Overitelj, ki izdaja kvalificirana potrdila, mora zagotoviti vodenje 

registra preklicanih potrdil, ki mora vsebovati zlasti 
identifikacijsko oznako preklicanega potrdila, da se ga da 
natančno identificirati. Register ne sme vsebovati podatkov o 
vzrokih za preklic ali kakršnih koli podatkov, ki niso vsebovani 
v Potrdilu, razen datuma in časa preklica. Register mora biti 
varno elektronsko podpisan in podpis overjen s kvalificiranim 
Potrdilom z najmanj enako zanesljivostjo kot potrdila, ki se 
Preklicujejo v registru. 

2) Overitelj mora zagotoviti možnost takojšnjega in varnega 
Pfeklica kvalificiranega potrdila, kot tudi možnost natančne 

določitve trenutka izdaje in preklica kvalificiranega potrdila. 

3) Overitelj, ki izdaja kvalificirana potrdila in preneha z 
delovanjem, mora zagotoviti, da drug overitelj, ki izdaja 
kvalificirana potrdila, vodi preklicana kvalificirana potrdila v 
svojem registru. 

4) Če overitelj ne zagotovi nadaljevanja dejavnosti preklica, 
ministrstvo na njegove stroške zagotovi nadaljevanje te 
dejavnosti pri drugem overitelju. 

32. člen 

1) Overitelj, ki izdaja kvalificirana potrdila, mora zaposlovati 
osebje s potrebnim strokovnim znanjem, izkušnjami in 
usposobljenostjo na področju opravljanih storitev, še posebej 
na področju upravljanja ter poznavanja tehnologije 
elektronskega poslovanja in ustreznih varnostnih postopkov, 
da zagotovi izpolnjevanje vseh določb tega zakona. 

2) Osebje se mora ravnati po administrativnih in upravljavskih 
postopkih, skladnih z uveljavljenimi pravili stroke. 

3) Vlada Republike Slovenije s podzakonskim predpisom določi 
vrsto in stopnjo zahtevane strokovne izobrazbe, leta izkušenj 
ter morebitna dodatna opravljena usposabljanja za 
izpolnjevanje zahtev iz prvega odstavka tega člena. 

36. člen 

1) Overitelj, ki izdaja kvalificirana potrdila, mora osebo, ki zahteva 
potrdilo, pred sklenitvijo pogodbe obvestiti o vseh pomembnih 
okoliščinah uporabe potrdila. 

2) Obvestilo mora vsebovati: 
1. podroben povzetek vsebine veljavnih predpisov ter 

notranjih pravil in drugih pogojev, ki se nanašajo na 
uporabo potrdila; 

2. podatke o morebitnih omejitvah uporabe potrdila; 
3. podatke o obstoju prostovoljne akreditacije; 
4. podatke o postopkih za reševanje pritožb in mirno 

razreševanje sporov; 
5. podatke o ukrepih imetnika potrdila, potrebnih za varnost 

elektronskega podpisovanja in preverjanja elektronskih 
podpisov, ter o ustrezni tehnologiji; 

6. opozorilo, da bo morda potrebno elektronsko podpisane 
podatke ponovno elektronsko podpisati, in sicer preden 
bo varnost obstoječega elektronskega podpisa s časom 
zmanjšana. 

3) Obvestilo mora biti napisano v lahko razumljivem jeziku ter v 
pisni obliki na trajnem nosilcu podatkov. 

4) Ustrezni deli obvestila morajo biti na njihovo zahtevo dostopni 
tudi tretjim osebam, ki se zanašajo na potrdilp. 

# 

37. člen 

1) Sredstva za varno elektronsko podpisovanje morajo z 
uporabo ustreznih postopkov in infrastrukture zagotavljati 
naslednje: 
1. podatki za elektronsko podpisovanje morajo biti edinstveni 

in njihova zaupnost zagotovljena; 
2. podatkov za elektronsko podpisovanje ni mogoče v 

razumnem času ali z razumnimi sredstvi ugotoviti iz 
podatkov za preverjanje elektronskega podpisa, 
elektronski podpis pa je učinkovito zaščiten pred 
poneverjanjem z uporabo trenutno dostopne tehnologije; 
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3. podpisnik lahko zanesljivo varuje svoje podatke za 
elektronsko podpisovanje pred nepooblaščenim 
dostopom. 

2) Sredstvo za varno elektronsko podpisovanje ne sme 
spremeniti podpisanih podatkov ali preprečiti prikaza podatkov 
podpisniku pred podpisom. 

3) Vlada Republike Slovenije s podzakonskim predpisom 
predpiše podrobnejša merila za izpolnjevanje zahtev glede 
sredstev za varno elektronsko podpisovanje iz tega člena. 

39. člen 

1) Overitelj odgovarja vsaki osebi, ki se upravičeno zanaša na 
kvalificirano potrdilo, ki ga je overitelj izdal, za: 

- točnost podatkov v potrdilu od trenutka izdaje potrdila ter 
da potrdilo vsebuje vse predpisane podatke za 
kvalificirano potrdilo; 
zagotovilo, da je imel imetnik potrdila, naveden v potrdilu, 
v času izdaje potrdila podatke za elektronsko 
podpisovanje ustrezne podatkom za preverjanje 
elektronskega podpisa, navedenim ali označenim v 
potrdilu; 
zagotovilo, da delujejo podatki za elektronsko 
podpisovanje in podatki'za preverjanje elektronskega 
podpisa komplementarno v primeru, če overitelj oblikuje 
oboje podatke; 

- takojšen preklic potrdila in objavo preklica, če za preklic 
obstajajo razlogi; 
izpolnjevanje zahtev tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih podzakonskih predpisov glede varnih elektronskih 
podpisov in kvalificiranih potrdil. 

2) Overitelj lahko v kvalificiranem potrdilu označi meje 
uporabnosti ali najvišje transakcijske vrednosti določenega 
potrdila in ne odgovarja za posledice uporabe potrdila izven 
tako določenih meja, če so omejitve prepoznavne tretjim 
osebam. 

3) Overitelj je odgovoren, če ne dokaže, da je škoda nastala 
brez njegove krivde. 

40. člen 

1) Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona 
opravlja ministrstvo. 

2) V okviru inšpekcijskega nadzorstva ministrstvo: 
preverja, ali so zahteve zakona in na njegovi podlagi 
izdanih podzakonskih predpisov ustrezno prenesene v 
notranja pravila overiteljev; 

- preverja, ali overitelj ves čas izvajanja dejavnosti izpolnjuje 
zahtev« iz tega zakona in na njegovi podlagi izdanih 
podzakonskih predpisov ter svojih notranjih pravil; 
v primeru zagotavljanja kvalificiranih potrdil nadzoruje 
uporabo ustreznih postopkov in potrebne infrastrukture; 

- nadzoruje zakonitost izdajanja, hranjenja in preklica potrdil; 
nadzoruje zakonitost izvajanja drugih storitev overiteljev. 

3) Ministrstvo vodi elektronski javni register vseh overiteljev v 
Republiki Sloveniji. V register vseh overiteljev se na njihovo 
zahtevo vpišejo tudi tuji overitelji, če izpolnjujejo pogoje iz 
tega zakona za veljavnost njihovih potrdil v Republiki Sloveniji. 

4) Register overiteljev varno elektronsko podpiše ministrstvo- 
Kvalificirano potrdilo ministrstva se objavi v Uradnem lis,u 

Republike Slovenije. 

41. člen 

1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva je inšpektor 
upravičen: 

- pregledovati dokumentacijo in akte, ki se nanašajo na 
poslovanje overiteljev; 
pregledovati prostore, v katerih se opravljajo storitve 
overjanja, ter informacijsko tehnologijo, infrastrukturo in 
drugo opremo ter tehnično dokumentacijo overiteljev; 
preverjati ukrepe in postopke overitelja. 

2) Inšpektor ima pravico za največ petnajst dni zaseči 
dokumentacijo, če je to potrebno za zavarovanje dokazov ali 
za natančno ugotovitev nepravilnosti. O tem mora izdati 
potrdilo. 

3) Podatke o potrdilih in osebne podatke, s katerimi se seznam 
inšpektor pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva, je dolžan 
varovati kot uradno tajnost. 

4) Inšpektor z odločbo: 

prepove uporabo neprimernih postopkov in infrastrukture; 

začasno prepove delovanje overitelja, delno ali v celoti; 

- prepove delovanje overitelja, če overitelj ne izpolnjuje zahtev 
tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov in fi® 
milejši ukrepi niso ali ne bi bili uspešni; 

- naloži preklic potrdil, če je verjetno, da so bila potrdila 
ponarejena. 

5) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba, 
o kateri odloči Vlada Republike Slovenije. Pritožba zoper 
odločbo iz druge alinee prejšnjega odstavka ne zadrži njene 
izvršitve. 

6) Prepoved delovanja ne vpliva na veljavnost pred tem izdanih 
potrdil. 

43. člen 

1) Akreditacijski organ vodi javni elektronski register pri njem 
prostovoljno akreditiranih overiteljev. 

2) Register akreditiranih overiteljev varno elektronsko podpiše 
akreditacijski organ. Kvalificirano potrdilo akreditacijskega 
organa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

44. člen 

1) Akreditacijski organ izvaja nadzor in ukrepe glede akreditiranih 
overiteljev. 

2) Akreditacijski organ: 

3) izdaja splošna priporočila za delovanje overiteljev ter 
priporočila in standarde za delovanje akreditiranih overiteljev 
v skladu z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi 
podzakonskimi predpisi; 
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Preverja, ali so zahteve zakona in na njegovi podlagi izdanih 
Podzakonskih predpisov ustrezno prenesene v notranja 
Pravila akreditiranih overiteljev; 

Praverja, ali overitelj ves čas izvajanja dejavnosti izpolnjuje 
zahteve tega zakona in na njegovi podlagi izdanih 
Podzakonskih predpisov ter svojih notranjih pravil; 

®) nadzoruje uporabo ustreznih postopkov in infrastrukture pri 
akreditiranih overiteljih; 

7) nadzoruje zakonitost izdajanja, hranjenja in preklica potrdil 
akreditiranih overiteljev; 

g\ 
' nadzoruje zakonitost izvajanja drugih storitev akreditiranih 

overiteljev. 

3) Akreditacijski organ lahko priporoči: 
g\ 1 spremembo notranjih pravil akreditiranega overitelja; 

^0) akreditiranemu overitelju prenehanje nadaljnje uporabe 
neprimernih postopkov in infrastrukture. 

4) A i overitelj ne upošteva priporočil akreditacijskega organa, 
9a akreditacijski organ z odločbo izbriše iz registra 
akreditiranih overiteljev. 

5) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je v petnajstih dneh po 
Prejemu odločbe dovoljena pritožba, o kateri odloči minister, 
Pristojen za gospodarske dejavnosti. 

6) Odločbo o pritožbi je minister dolžen izdati v tridesetih dneh 
Po prejemu pritožbe. Odločba o pritožbi je dokončna. 

45. člen 

t!?'096 akreditacijskega organa opravlja Agencija za 
'ekomunikacije. 

46. člen 
1) Kvalificirana potrdila overitelja s sedežem v Evropski uniji so 

anakovredna domačim kvalificiranim potrdilom. 

^ Kvalificirana potrdila overiteljev s sedežem v tretjih državah 
so enakovredna domačim: 
1 ■ če overitelj izpolnjuje pogoje iz 29. do 36. člena tega zakona 

in je prostovoljno akreditiran v Republiki Sloveniji ali eni 
izmed držav članic Evropske unije; 

2- 2. če domači overitelj, ki izpolnjuje pogoje iz 29. do 36. 
člena tega zakona, jamči za taka potrdila enako, kot bi 
bila njegova; 

3- če tako določa dvostranski ali večstranski sporazum med 
Republiko Slovenijo in drugimi državami ali mednarodnimi 
organizacijami; 
če tako določa dvostranski ali večstranski sporazum med 
Evropsko unijo in tretjimi državami ali mednarodnimi 
organizacijami. 

47. člen 
1) 2 denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev 

se za prekršek kaznuje overitelj, če: 
1- ne ugotovi zanesljivo identitete ali drugih pomembnih 

lastnosti osebe, ki zaprosi za kvalificirano potrdilo (31. 
člen); 

2. izda kvalificirano potrdilo, ki ne vsebuje vseh zahtevanih 
podatkov oziroma vsebuje podatke, ki jih ne bi smelo 
vsebovati (28. člen); 

3. ne prekliče potrdila ali kvalificiranega potrdila v primerih, 
ko to zahteva zakon ali njegova notranja pravila (20. in 
23. člen); 

4. v preklicu ne navede časa preklica potrdila ali 
kvalificiranega potrdila ali če potrdilo ali kvalificirano potrdilo 
prekliče za nazaj (20. in 24. člen); 

5. prosilca za potrdilo ali kvalificirano potrdilo ne obvesti o 
vseh predpisanih podatkih (36. člen); 

6. pred prenehanjem delovanja ne obvesti ministrstva in ne 
zagotovi, da skrb za vsa veljavna potrdila ali kvalificirana 
potrdila prevzame drug overitelj aii jih ne prekliče (27. 
člen); 

7. ne preda vse dokumentacije drugemu overitelju oziroma 
ministrstvu (27. člen); 

8. ne obvesti ministrstva o možnem začetku stečaja ali 
prisilne poravnave ali o drugih okoliščinah, ki mu 
preprečujejo izpolnjevanje predpisanih zahtev (19. člen); 

9. ne vodi predpisane dokumentacije (26. člen); 
10. ne omogoči inšpektorju vpogleda ali zasega svoje 

dokumentacije ali ne posreduje potrebnih informacij in 
pojasnil (41. člen); 

11. ne prijavi začetka opravljanja dejavnosti ali ne predloži 
notranjih pravil (18. člen); 

12. izdaja kvalificirana potrdila in ne vodi ali pomanjkljivo vodi 
register preklicanih potrdil (30. člen); 

13. izdaja kvalificirana potrdila in ne izvaja ustreznih 
varnostnih ukrepov za preprečitev nepooblaščenega 
zbiranja ali kopiranja podatkov za elektronsko 
podpisovanje s svoje strani ali s strani tretjega (33. člen); 

14. navkljub prepovedi opravljanja dejavnosti s strani 
ministrstva dejavnost še naprej opravlja (41. člen); 

15. neupravičeno uporablja označbo akreditiranega overitelja 
(42. člen). 

2) Če je overitelj pravna oseba, se z denarno kaznijo od 50.000 
tolarjev do 100.000 tolarjev kaznuje za prekršek tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

48. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se 
kaznuje za prekršek imetnik potrdila oziroma njegova odgovorna 
oseba, če gre za pravno osebo, če: 
1. ne zahteva preklica potrdila ali kvalificiranega potrdila (22. 

člen); 
2. uporablja podatke in sredstva za elektronsko podpisovanje v 

nasprotju z zahtevami tega zakona in na njegovi podlagi 
izdanih podzakonskih predpisov (22. člen). 

49. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se 
kaznuje za prekršek posameznik, ki brez vednosti podpisnika ali 
imetnika potrdila uporabi njegove podatke ali sredstva za 
elektronsko podpisovanje (17. člen). 

54. člen 

Dokler Agencija za telekomunikacije ne prevzame nalog po tem 
zakonu, opravlja naloge iz njene pristojnosti po tem zakonu Center 
vlade za informatiko. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga zakona: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu. 

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

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

70. člen 

Pogodbenice priznavajo, da je pomemben predpogoj za 
gospodarsko vključevanje Slovenije v Skupnost približevanje 
obstoječe in prihodnje zakonodaje Slovenije pravu Skupnosti. 
Slovenija si prizadeva zagotoviti postopno združljivost svoje 
zakonodaje s pravom Skupnosti. 

Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the 
Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information 
society services, in particular electronic commerce, in the 
internal Market. 

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

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost. 

Predlog zakona se usklajuje z direktivo o elektronske"1 

poslovanju ie v delu, ki v veljavni zakonodaji še ni bil usklajen 
z zakonom o varstvu potrošnikov; konkretno gre za omejitev 
odgovornosti ponudnikov storitev informacijske družbe. 

d) Ali je direktiva prevedena v slovenščino 

Da. 

71. člen 

1) Približevanje zakonodaje naj bi zajemalo zlasti naslednja 
področja: carinsko pravo, pravo družb, bančno pravo, 
zavarovalno pravo, računovodstvo družb in obdavčenje, 
finančne storitve, pravila konkurence, pravila o javnih 
naročilih, varstvo zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, 
posredno obdavčenje, tehnična pravila in standardi, 
jedrsko pravo in predpisi, transport in telekomunikacije. 

2) Pogodbenice tudi menijo, da je posebej pomembno, da 
približevanje zakonodaje hitro napreduje na področju 
notranjega trga, konkurence, varstva pravic delavcev, 
varstva potrošnikov ter okolja. 

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

Sporazum ne vsebuje konkretnih obveznosti. Vsekakor mora 
Republika Slovenija upoštevati 70. člen ESP, ki narekuje 
prednostno približevanje zakonodaje, tudi in predvsem na 
področju notranjega trga, ki je področje kamor v širšem smislu 
sodi tudi elektronsko poslovanje. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

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

/ 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 

slovenščino? 

Da. 

6. Ali je predlog akta preveden In v kateri Jezik? 

Ne. 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, 
Univerza...) In priloženo njihovo mnenje o usklajenosti- 

/ 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu je v 
državnem programu naveden pod poglavjem 3. 
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Predlog zakona o 

SPODBUJANJU TUJIH NEPOSREDNIH 

INVESTICIJ IN INTERNACIONALIZACIJE 

PODJETIJ (ZSTNIIP) 

• prva obravnava - EPA 1153 - III 

vlada republike Slovenije 

EVA: 2003-2111-0089 
Številka: 436-33/2003-1 
Ljubljana, 12.02.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 61. redni seji dne 12.2.2004 
določila besedilo: 

' PREDLOGA ZAKONA O SPODBUJANJU TUJIH 
NEPOSREDNIH INVESTICIJ IN INTERNACIONALI- 
ZACIJE PODJETIJ, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
Renata Vitez, državna sekretarka v Ministrstvu za 
gospodarstvo, 

- Jelka Pfeifer, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
gospodarstvo, 
Matej Kovač, direktor Agencije RS za gospodarsko 
promocijo Slovenije in tuje investicije. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

Predlog zakona o spodbujanju tujih 
neposrednih investicij in 

internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP) 

I. UVOD 

1 • OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

2 vstopom v Evropsko unijo (EU) bo Slovenija prenesla na 
Skupnost vse pristojnosti v zvezi s trgovinsKo politiko. Vlogo 
Predlagatelja ukrepov kot tudi vlogo pogajalca s tretjimi državami 
bo prevzela Evropska komisija. Slovenija bo svoje gospodarske 
'nterese v skladu z izbranimi pnoritetami uveljavljala v vseh fazah 
oblikovanja predlogov v Evropski komisiji ter ob sprejemanju 
odločitev v Svetu Evrope in Evropskem parlamentu. 

V pristojnosti držav članic ostaja tudi po vstopu v EU oblikovanje 
ukrepov in razvojnih spodbud za povečanje mednarodne 
konkurenčnosti podjetij. Sem sodijo tudi spodbude za 
internacionalizacijo podjetij ter aktivno privabljanje tistih tujih 
neposrednih naložb, ki prinašajo nova delovna mesta, sodobne 
tehnologije in imajo s tem ugodne učinke na nacionalno 
gospodarstvo. Za učinkovito izvajanje ukrepov imajo države 
vzpostavljen ustrezen institucionalni okvir. V Sloveniji je obseg 
institucionalne podpore skromen, če ga primerjamo z ostalimi 
sedanjimi in tudi bodočimi članicami EU. 

Na področju neposrednih tujih investicij je obseg delovanja 
Agencije RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije 
(AGPTI) zaradi kadrovskih, proračunskih in institucionalnih 
omejen predvsem na storitve potencialnim tujim investitorjem. 
Doslej agencija ni imela pogojev za aktivno in sistematično trženje 
Slovenije ali izbranih regij kot lokacije za neposredne tuje investicije 
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Internacionalizacijo podjetij podpirajo in spodbujajo številne 
institucije, npr. Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica 
Slovenije, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za zunanje 
zadeve, Pospeševalni center za malo gospodarstvo in AGPTI. 
Klub številčnosti pa je imajo vse slovenske institucije skupaj v 
primerjavi z drugimi evropskim državami na voljo bistveno manj 
kadrovskih in finančnih virov. Slovenska podjetja so zato pri svojih 
prizadevanjih za uspešno nastopanje na tujih trgih deležna manjše 
podpore kot konkurenčna podjetja v ostalih državah članicah EU. 
To še posebej prizadene mala in srednja podjetja, ki se brez 
ustrezne podpore težko odločajo za nastop na tujih trgih. 

Institucionalno ureditev mednarodne trgovine in čezmejnih investicij 
je na svoji 38. seji dne 11.6.2003 obravnaval Odbor državnega 
zbora Republike Slovenije za gospodarstvo, ki je med drugim 
sprejel naslednji sklep: 

»Glede na bližnji vstop Slovenije v Evropsko unijo, ki bo slovensko 
gospodarstvo izpostavil dodatnim konkurenčnim pritiskom, Odbor 
Državnega zbora RS za gospodarstvo predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da čimprej pripravi normativni okviri za delovanje institucij 
za pospeševanje internacionalizacije podjetij in čezmejnih investicij. 
Pri tem naj upošteva ureditve v Sloveniji primerljivih državah 
članicah EU in značilnosti slovenskega poslovnega in 
institucionalnega okolja.« 

Raziskovalni sektor Državnega zbora RS je opravil tudi raziskavo 
z naslovom Gospodarska predstavništva (prikaz po državah), 
ki je bila uporabljena tudi pri pripravi tega gradiva. 

1.1 Razlogi za uporabo javnih sredstev za 
spodbujanje tujih investicij in internacionalizacije 
podjetij 

Delovanje nacionalnih organizacij za spodbujanje tujih 
neposrednih investicij in pospeševanje internacionalizacije je v 
drugih državah (referenčne države - države članice EU-15 in 
države srednje Evrope, pristopnice v članstvo EU) v večinskem 
deležu proračunsko financirano. Podpiranje dejavnosti 
pritegovanja tujih neposrednih investicij s proračunskimi sredstvi 
je utemeljeno z narodnogospodarskimi koristmi tujih neposrednih 
investicij (večja zaposlenost, prenos novih tehnologij) ter 
povečanimi davčnimi prihodki in je zato istočasno tudi posledica 
intenzivnega konkurenčnega boja med državami in regijam; za 
potencialne tuje investitorje, ki pričakujejo brezplačne storitve in 
dodatne finančne spodbude. 

V kolikšnem obsegu je pospeševanje internacionalizacije podjetij 
financirano iz javnih sredstev in v katerih institucijah, je odvisno 
od značilnosti posameznega poslovnega okolja. V razvitih tržnih 
gospodarstvih so se najprej vse dejavnosti pospeševanja 
internacionalizacije (organizacija poslovnih delegacij in obiskov, 
organizacija skupinskih sejemskih nastopov, analitika 
zunanjetrgovinskih tokov, zbiranje in posredovanje 
zunanjetrgovinskih informacij za podjetja, izobraževanje za 
mednarodno poslovanje, storitve za tuje kupce ter v zadnjem 
času vse bolj prisotna dejavnost svetovanja v povezavi z 
navedenimi dejavnostmi) izvajale z javnimi sredstvi, postopoma 
pa se je na nekaterih področjih vzpostavila ustrezna zasebna 
ponudba. Tako so nekatere nacionalne institucije že začele 
določene dejavnosti komercialno tržiti ali pa so jih povsem 
prepustile trgu in zasebnim organizacijam. 

1.2 Sedanje stanje v Sloveniji 

1.2.1 Stanje v Sloveniji na področju TNI 

Do leta 2000 so letni prilivi tujih neposrednih investicij (TNI) v 

Slovenijo znašali le okrog 1% BDP. V letu 2001 je Slovenija 
zabeležila opazno povečanje prilivov TNI ki so znašali 442 milijonov 
USD, leta 2002 pa so se povzpeli na rekordnih 2 milijarde USD in 
s tem malone dosegli skupno vrednost prilivov iz vseh predhodnih 
let po osamosvojitvi. Velikemu skoku TNI glede na prejšnja leta so 
pretežno botrovali postprivatizacijski prevzemi (SavaTires, Lek. ■•) 

' in privatizacija državnega premoženja (NLB), delno pa tudi širitve 
obstoječih podjetij v tuji lasti. Spodbudno je tudi izboljševanje stanja 
na področju začetnih, t.i. greenfield1 in brovvnfield investicij, ki Pa 

so kljub vsemu še vedno zelo redke. 

Poglavitni razlogi za povečano zanimanje tujih investitorjev so v 
tem, da so nekatera najboljša podjetja postala dostopna tujim 
investitorjem šele po zaključku množične razdelitveno-odplačne 
privatizacije. Poleg tega tuji investitorji zaznavajo Slovenijo tudi 
kot politično in ekonomsko stabilno bodočo članico EU na križišču 
pomembnih evropskih koridorjev. Čeprav večina tujih investitorjev 
v Sloveniji pokriva zlasti tržišča v EU, pa postaja Slovenija vse 
bolj pomembna kot izhodiščni trg za prodor v Jugovzhodno Evropo- 

Empirične analize so pokazale, da TNI skozi povečanje alokacijske 
in industrijske učinkovitosti pomembno prispevajo k 
prestrukturiranju, razvoju, konkurenčnosti in izvozne intenzivnosti 
slovenskega gospodarstva. Podjetja s tujim kapitalom (PTK * 
podjetja, kjer ima posamezni tuj investitor najmanj 10% lastniški 
delež) v povprečju izkazujejo višji dobiček iz poslovanja na kapital 
in višjo dodano vrednost na zaposlenega kot domača podjetja. V 
primerjavi z domačimi podjetji so PTK precej večja, kapitalno 
intenzivnejša podjetja, imajo boljšo strukturo sredstev in so 
bistveno bolj izvozno usmerjena. Med spremembami v podjetjih, 
v katera so investirali tuji investitorji, velja omeniti dvig kakovosti 
proizvodov zaradi sprememb v proizvodnji in tehnološkem 
procesu, izboljšanje proizvodnih programov, ki so se zožili in 
osredotočili na osrednjo dejavnost podjetja, spremembe 
organizacijske strukture podjetja, izboljšanje informacijskega 
sistema, bistveno izboljšanje kvalitete marketinga itd. 

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije 2001-06 (SGRS) 
poudarja pozitivno vlpgo vhodnih TNI in jih izpostavlja kot eno 
temeljnih komponent razvojnega napredka Slovenije v prihodnjih 
letih. Prihajajoče članstvo Slovenije v EU zahteva premislek o 
prihodnji institucionalni organiziranosti na področju pospeševanja 
vhodne internacionalizacije. Če naj se dejavnost AGPTI izvaja v 
sedanjem obsegu, je položaj AGPTI kot organa v sestavi 
Ministrstva za gospodarstvo ustrezen. Vendar pa strateške 
smernice glede TNI, ki upoštevajo, da z vstopom Slovenije v EU 
»prihaja v ospredje aktivna politika do TNI, ki jo sestavljata 
promocija Slovenije kot lokacije ta TNI in konkretno spodbujanje 
TNI« in da »biti del skupnega trga zahteva agresivnejšo politiko 
do TNI« (SGRS), narekujejo revizijo in nadgradnjo obstoječega 

' UNCTAD, definira »greenfield« investicijo kot »investicijo v novo 
zmogljivost«.Točneje, za razliko od prekomejnih združitev in prevzemov 
(»cross-border mergers and acquisitions«), kjer se obstoječa sredstva 
le prenesejo od enega lastnika na drugega (»existing assets are trans- 
ferred frum one owner to another«, gre v primeru »greenfield« investicije 
za na novo ustvarjena sredstva (»newly created assets«). (Glej UNCTAD, 
World Investment Report 2C00, New York and Geneva, str. 99). Povzeto 
po Roječ 2003. 
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Prid u.l2a<:'iske9a statusa AGPTI. Ključnega pomena za 
Posn -an'8 '®'<ovostnih TNI bo udejanjanje strateških izhodišč 
"instt -an'a mecl ka,ere SGRS uvršča tudi vzpostavitev 
strok UC'-e 23 sPodbuianie TN' z jasnim zakonskim mandatom, 
n.„ °vn'm nadzorom delovanja ter ustreznimi kadrovskimi in 
Računskimi viri.«. 

^cionalna institucija za spodbujanje TNI - 

Področju spodbujanja TNI se je v preteklih letih v Sloveniji kot 

usta3 nacionalna agencija vzpostavila AGPTI. Od svoje rng .novitve deluje kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za 
opr n

|
arodne ekonomske odnose. Dejavnosti in storitve, ki jih 

dru Vh na Poclro^ju spodbujanja TNI, so primerljive z dejavnostmi 
lnv agencij v državah EU in kandidatkah (storitve za tuje 
pri strtoii0, trženje Slovenije kot lokacije za tuje investicije in 
ad^

rava sistemskih ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti 
p '^'strativnega in poslovnega okolja za tuje investicije). Zaradi 
nizk °S,i s'ovenske9a poslovnega okolja in zaradi razmeroma 
v Si6 '3r'or',e,e' k' jo ima spodbujanje TNI znotraj razvojnih politik 
p . 0Ven'i'. se je AGPTI osredotočila predvsem na nuđenje storitev 
klii ?nc'a'n'm in dejanskim tujim investitorjem (posredovanje i enih informacij o pravnem in zakonodajnem okviru investiranja/ 

dob°Van'a V ®'oveni)'' informacije o stroških, delovni sili, 
in 

avi'eljih, institucijah idr.; iskanje lokacij, ki ustrezajo 
sticijskemu projektu; organizacija in izpeljava obiska možnih 

pjcii idr. v Sloveniji). V letu 2003 je AGPTI servisirala preko 446 
praševanj potencialnih investitorjev ali svetovalnih podjetij po 

disTmaCiiah 'n obiske podjetij v Sloveniji. AGPTI izdaja in 
lok ~ira Promocijska gradiva, ki promovirajo Slovenijo kot 
in 

aci'° 23 TNI, se aktivno udeležuje mednarodnih konferenc in 
2l esticijskih seminarjev ter analizira konkurenčni položaj v®nije kot lokacije za TNI. V zadnjem času vse bolj sodeluje za 

9'onalnimi razvojnimi agencijami in občinami pri zagotovitvi 
9ojev za izvedbo konkretnih tujih investicij. Posebna ciljna 

ohUf'na' na ka,er0 )e usmerjeno delovanje AGPTI, so tudi jn 
s,0ieča podjetja v tuji lasti. V preteklosti so namreč prav širitve 

n 
n°vi Projekti tujih investitorjev, ki so že v Slovenji, odprli največ 

delovnih mest v predelovalnih dejavnostih. 
Akt" 
kot'iin89a'na P°samezne sektorje usmerjenega trženja Slovenije 
do i aci'e za TNI, 2 izjenio nekaj pilotskih projektov, AGPTI ln , ei ni izvajala. Glavni razlogi za to so bili nezadostni kadrovski 

'nančni viri ter dejstvo, da nima ustrezne infrastrukture v tujini. 

Sla dela v Sloveniji je višja kot v drugih bodočih članicah EU, 

in t° '8 ®'oveniia dolgoročno konkurenčna predvsem za kapitalsko ehnološko intenzivne TNI, za pridobitev le teh pa konkurira 
°d«?em sedanjim članicam EU v soseščini (Italija, Avstrija) in 

t0 o'j razvitim bodočim članicam (Češka, Madžarska). Animacija 
n 

Vr®,nih investitorjev je še posebej zahtevna, saj mora temeljiti 
na*- rem poznavanju trendov v ciljnih industrijskih sektorjih in nu sprejemanja poslovnih odločitev v podjetjih ter na daljšem 

le ,nerskem odnosu s potencialnimi tujimi investitorji. To je možno 8 ima institucija zadolžena za pridobivanje TNI možnost 
'Racije investitorjev tudi s pomočjo predstavnikov, ki delujejo v 

vah, ki so pomembne izvoznice TNI. 

y °kviru Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in 
°nkurenčnosti 2002-2006 Ministrstvo za gospodarstvo dodeljuje 

i ^Povratne finančne spodbude za tuje investicije. Namen spodbud 
v znižanju vstopnih stroškov za t.i. greenfield investitorje, da 
mPenzirajo pomanjkljivo delovanje tržnih mehanizmov (v 
°veniji velja to predvsem za trg nepremičnin) in da uravnotežijo 

P°nudbo Slovenije s ponudbami nekaterih Sloveniji konkurenčnih 
fzav v regiji. Spodbude so namenjene novim investicijskim 

projektom za predelovalne dejavnosti, strateške storitve, ki jih je 
mogoče mednarodno tržiti in za investicije v raziskovalno razvojne 
enote. 

V zadnjih štirih letih, torej v obdobju med leti 2000 in 2003, je bilo 
z naslova spodbujanja neposrednih tujih investicij podprtih 22 
investicijskih projektov v skupni vrednosti preko 170 milijonov 
evrov, ki bodo v pogodbeno dogovorjenem roku prinesli nekaj 
več kot 1900 novih delovnih mest. Država je zanje namenila 
skoraj 1,6 milijarde SIT, oziroma v povprečju 3.500 evrov na 
novo ustvarjeno delovno mesto. Višina spodbude, do katere je 
upravičen posamezen investicijski projekt, je odvisna od vrste 
investicije, kvalitete novo ustvarjenih delovnih mest, obsega 
investicij ter lokacije, in se lahko giblje med 2.500 in 13.000 evrov 
na novo ustvarjeno delovno mesto. 

1.2.3 Institucionalna ureditev v Sloveniji na področju 
spodbujanja internacionalizacije podjetij 

Institucionalna ureditev pospeševanja internacionalizacije v 
Sloveniji ni natančno definirana. Pristojnosti na tem področju so 
razporejene med različna ministrstva in ustanove. V maloštevilnih 
primerih gre za zakonske pristojnosti, večinoma pa za utečene 
(neformalne) oblike delovanja. 

Ministrstvo za gospodarstvo 

Na Ministrstvu za gospodarstvo (MG) je nosilec dejavnosti 
področje ekonomskih odnosov s tujino, ki vključuje sektorje za 
trgovinsko politiko, bilateralne in multilateralne odnose ter 
mednarodnopravne zadeve. Področje je zadolženo za oblikovanje 
trgovinske politike, promocijo slovenskega gospodarstva na tujih 
trgih, krepitev in ureditev gospodarskega sodelovanja s 
posameznimi državami, sodelovanje v Svetovni trgovinski 
organizaciji in vrsto drugih povezanih aktivnosti. 

V Programu spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti je 
pomemben del razvojnih spodbud namenjen večji 
internacionalizaciji malih in srednje velikih podjetij ter spodbujanju 
izhodnih investicij slovenskih podjetij (700 milijonov SIT v letu 
2003). 

Del aktivnosti AGPTI, ki deluje kot organ v sestavi MG, je usmerjen 
tudi v uveljavljanje slovenskih podjetij v tujini. V zadnjem času je 
delo osredotočeno predvsem na ponudbo zunanjetrgovinskih 
informacij slovenskim izvoznikom preko internetnega portala 
Izvozno okno (www.izvoznookno.si) in na storitve za tuje kupce. 
AGPTI je od leta 1996 član ETPO (European Trade Promotion 
Organisation), ki je strokovno združenje evropskih agencij za 
spodbujanje internacionalizacije podjetij in opazovalec v GEPCI 
(Groupement Europćen pour la Promotion du Commerce Inter- 
national), združenju nekaterih agencij iz držav članic EU (predvsem 
sredozemskih držav). 

Ministrstvo za zunanie zadeve 

Na Ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) gospodarsko področje 
operativno pokriva Oddelek za ekonomske odnose, ki se bo 
preoblikoval v samostojni sektor. Pri vodenju in izvajanju zunanje 
politike RS upošteva in ščiti temeljne strateške gospodarske 
interese RS in njenih gospodarskih subjektov. 

V nekaterih državah, kjer so ekonomski interesi še posebej izraziti, 
so na diplomatsko konzularnih predstavništvih imenovani 
diplomati-ekonomski svetniki. Ekonomski svetniki so osebe z 
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diplomatskim statusom in so operativno odgovorni vodjem 
diplomatsko konzularnih predstavništev in MZZ za celovito 
promocijo in zaščito slovenskih gospodarskih interesov v tujini. 
Diplomate za ekonomsko področje na podlagi izbora natečajne 
komisije, katere član je predstavnik MG, imenuje v diplomatski 
naziv minister pristojen za zunanje zadeve. Trenutno je v tujino 
razporejenih 20 ekonomskih svetnikov. 

Gospodarska zbornica Slovenije 

Gospodarska zbornica Slovenije (G2S) je aktivna v različnih 
segmentih mednarodnega sodelovanja. 

Tako Oddelek za mednarodno sodelovanje GZS izvaja naslednje 
dejavnosti: informiranje o poslovanju s posameznimi tržišči, 
svetovanje pri nastopih na zunanjih tržiščih, spodbujanje izvoza 
ter vodenje poslovnih konferenc, organizacija in vodenje 
gospodarskih delegacij, organizacija in izvedba posvetov ter 
seminarjev. 

S 1.1.2004 ukinjen Oddelek za gospodarsko promocijo organizira 
skupinske sejemske nastope v tujini je izdajal in distribuiral 
poslovno informativna gradiva ter nudil pomoč podjetjem pri vračilu 
davka na dodano vrednost iz tujine. 

Oddelek za trgovinske listine izdaja trgovinske listine v okviru 
javnih pooblastil, ki jih ima GZS. Oddelek za trgovinske listine 
izdaja listine, ki spremljajo blago pri izvozu in uvozu ter svetuje 
uporabnikom pri operativni izvedbi postopkov izvoza in uvoza. 

Poslovno informacisko središče GZS Infolink podjetjem nudi 
osnovni informacijski servis katerega del je tudi mednarodna Borza 
ponudb in povpraševanj in celovit elektronski katalog slovenskih 
izvoznikov SLO-EXPORT (www.gzs.si/sloexport). 

GZS ima tudi gospodarska predstavništva v tujini in sicer v 
Beogradu, Prištini in Sarajevu. 

SlQven$ka izvozna družba 

Slovenska izvozna družba (SID) opravlja dejavnosti zavarovanja 
in financiranja izvoza, pri čemer določene dejavnosti opravlja za 
račun države in z garancijami RS za obveznosti iz teh poslov. 
Slovenskemu gospodarstvu ponuja SID praktično vse klasične 
storitve zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih 
poslov, ki jih imajo na razpolago tudi podjetja v razvitih tržnih 
gospodarstvih. 

Druge organizacije 

Delo na področju mednarodnega ekonomskega sodelovanja na 
Ministrstvu za kmetijsko gozdarstvo in prehrano usmerja Urad 
za kmetijstvo in EU zadeve oziroma Služba za mednarodno 
sodelovanje in EU zadeve - Oddelek za mednarodno sodelovanje. 
Med njihove naloge sodi promocija slovenskega gospodarstva in 
sodelovanje z mednarodnimi organizacijami na področju kmetijstva 
ter sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju bilateralnih sporazumov 
in drugih aktov z ministrstvi ter drugimi organizacijami, povezanimi 
s kmetijstvom. 

Slovenska turistična organizacija (STO) deluje na področju 
promocije Slovenije kot turistične destinacije in ima za svojo 
dejavnost tudi predstavništva v tujini. Zaradi specifičnosti 
njihovega dela se ta dejavnost nikoli ne povezuje z spodbujanjem 
internacionalizacije ali tujih investicij. (V nekaterih državah pa 
turistični in gospodarski predstavniki v tujini uporabljajo iste 
prostore in si delijo lokalno administrativno podporo.) 

1.2.4 Predstavništva v tujini 

Uspešne agencije za spodbujanje TNI imajo v državah, ki so 
znane izvoznice TNI svoje predstavnike, ki delujejo kot animator)1 

potencialnih investitorjev. Obseg del tovrstnih predstavnikov je 
odvisen od značilnosti ciljnega trga in od tega ali so zadolženi tud1 

za nuđenje storitev podjetjem iz matične države. Finančni in 

kadrovski viri za trženje Slovenije kot lokacije za TNI doslej niso 
omogočali vzpostavitve tovrstnih predstavništev. 

V razvitih gospodarstvih je pospeševanje internacionalizacije 
vezano na mrežo gospodarskih predstavnikov v tujini. Večino 
storitev, ki se nudijo podjetjem, zagotavlja prav ta mreža. Iz statusa 
mreže pogosto izhaja tudi statusna oblika institucije za 
pospeševanje internacionalizacije. 

Slovenija nima mreže gospodarskih predstavništev, katere delo 
bi bilo primerljivo z delom predstavništev v večini drugih držav, 
članicah in pristopnicah EU. Nabora storitev, ki jih podjetjem nudijo 
ekonomski svetniki na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, 
zaenkrat ni mogoče opredeliti v tem smislu. Vsekakor ne 9<e 

zanikati pomena izjemno požrtvovalnega dela številnih slovenskih 
diplomatov in še posebej ekonomskih svetnikov, ki se dnevno 
odzivajo na potrebe slovenskih podjetij, in ki si poleg predstavljanja 
interesov RS in poglabljanja dvostranskih odnosov med Slovenijo 
in državo gostiteljico prizadevajo tudi za krepitev gospodarskih 
povezav. Vendar že primerjava številčnosti ekonomskih svetnikov 
in gospodarskih predstavnikov v Sloveniji in v nekaterih manjših 
evropskih državah pokaže, da tudi ob povečani učinkovitosti 
obstoječe mreže ekonomskih svetnikov Slovenija na navedenih 
področjih nima primerljive infrastrukture v tujini. Ta infrastruktura 
se lahko zagotovi s smotrno koordinacijo mreža ekonomskih 
svetnikov in predstavništev agencije. 

To pomanjkljivost je poskušala na zahtevo svojih članov - podjetij 
premostiti GZS, ki je v zadnjih letih odprla svoja predstavništva v 
Sarajevu, Beogradu in Prištini. Z odprtjem teh treh predstavništev, 
pa je GZS prišla do roba svojih finančnih zmožnosti, tako da m 
pričakovati, da bi se lahko celovita mreža predstavništev razvila 
v njenem okviru. 

2. CILJI NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
ZAKONA 

2.1 Cilji zakona 

Cilj zakona je povečevanje konkurenčnosti podjetij, ki delujejo na 
ozemlju RS, pri njihovem nastopanju na tujih trgih in krepitev 
mednarodne konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za tuje 
neposredne investicije (TNI). 

Na področju spodbujanja tuiih investicij: 
Pritegnitev tujih investicij v Slovenijo, ki bodo odpirale nova 
delovna mesta in omogočale prenos sodobnih tehnologij; 
Spodbujanje ugodnih stranskih učinkov investicij (»spillover 
effect«) na slovensko gospodarstvo; 
Ponudba kakovostnih, mednarodno primerljivih storitev 
potencialnim tujim investitorjem; 

- Širitev dejavnosti že obstoječih podjetij v tuji lasti; 
Boljši izkoristek razvojnih potencialov posameznih slovenskih 
regij. 

Na področju spodbujanja internacionalizacije podietii: 
- Hitrejša internacionalizacija malih in srednjih podjetij; 
- Zagotovitev kvalitetnih zunanjetrgovinskih informacij za 

slovenska podjetja; 
Učinkovita informacijska in svetovalna podpora izhodnim 
investicijam; 
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renos novih tehnologij v Slovenijo; 
Javno financiranje tistih, za mednarodno poslovanje 
Pomembnih storitev, ki jih trg ne more zagotoviti. 

^kon ie Pravni temelj, ki je potreben za vzpostavitev učinkovite 
nrerf .lure iavnih agencij in mreže gospodarskih 
dai Stavn'®,ev' ki bo delovala za doseganje naslednjih ciljev. Zakon Je pravno podlago tudi za dodeljevanje državnih pomoči tujim 
I srednirn investicijam. Posebna pravna podlaga za tovrstne 
sd Hh'6 '6 P°trebna, da bi se lahko dodeljevale nepovratne 
Drn u 6 ,udi za velike' kapitalsko intenzivne investicijske 
_n 

J®kte, ki se načrtujejo dalj časa in pri katerih tudi črpanje sPodbud poteka več let. 

2,2 Načela zakona 

^dparodna primerljivost 

zakon ureja področje mednarodnega poslovanja, je potrebno, 
Dri Se vzPos,avi infrastruktura, katere storitve bodo mednarodno merljive in ki bo delovala po standardih, ki so se uveljavili v 

zwtih tržnih gospodarstvih. Tako zakon pri definiranju dejavnosti 
s itucije za spodbujanje tujih investicij upošteva priporočila in 

sv t 28 (Foreign Investment Advisory Service), ki je 
snn a'n° Pociietie Svetovne banke za področje TNI. Na področju Podbujanja internacionalizacije pa so navedene tiste dejavnosti, 

J'h izvaja večina članic ETPO (European Trade Promotion Or- 
9anisation). 

konkretne institucionalne rešitve se od države do države 
kujejo in so odvisne od tega, kakšno prioriteto ima spodbujanje 

vedenih dejavnosti v posameznih državah ter od načina 
aianja industrijske politike v posamezni državi. Ne glede na to 
Je očiten trend, da se pospeševalne institucije vse bolj 

9anizirajo kot javne agencije, s strani vlade financirane in 

nad °r0Vane samostoine pravne osebe, v čigar upravljanje in 2or so vključeni tudi strokovnjaki in uporabniki t.j. podjetja. 

^agadiiivost institucij 

Stalno spreminjajoče se mednarodno okolje zahteva tudi veliko 
a9°dljivost institucij, ki podpirajo vključevanje podjetja v 

ln 
narodno poslovanje. To je razvidno tudi iz stalnih sprememb 

Prilagoditvah v institucionalni organiziranosti drugih držav. Zakon 
"Jogoča ustrezno odzivnost vlade kot izvajalca gospodarske 

Politike. 

Naštevanje obstoječega stanja in potreb 

^ Sloveniji že delujejo institucije (na primer zbornice), ki so dejavne 
a določenih področjih. Uvedba javnih pooblastil za posamezne 

I ®)avnosti za spodbujanje internacionalizacije omogoča, optimalni 
oristek in nadgradnjo že obstoječe infrastrukture. 

Odaavomns^ 

jfakon izpostavlja odgovornost za rezultate z javnimi sredstvi 
nanciranih pospeševalnih dejavnosti in sicer na vodstvo javnih 
90ncij ter na pristojno ministrstvo. 

Učinkovitost 

Dejavnost spodbujanja TNI in internacionalizacije podjetij je 
smiselna, če se lahko izkažejo konkretne ekonomske koristi 
njenega izvajanja. V zadnjem času so agencije razvile različna 
orodja za merjenje učinkov tovrstnih pospeševalnih dejavnosti. 
Zakon predvideva, da se obseg dejavnosti v programskih 
dokumentih določi na osnovi predvidene ekonomske 
upravičenosti. 

2.3 Rešitve zakona 

Definiranje dejavnosti 

Zakon definira nabor posameznih dejavnosti na področjih 
spodbujanja TNI in pospeševanja internacionalizacije podjetij na 
način, ki bo omogočal usmeritev agencije k doseganju opredeljenih 
ciljev zakona in mednarodno primerljivost dejavnosti na obeh 
področjih. Pri tem so dejavnosti navedene le primeroma, z 
generalno klavzulo so dopustne tudi druge, katerih učinek je po 
vsebini prispevek k izboljšanju položaja Slovenije kot lokacije za 
TNI oziroma k učinkovitejši internacionalizaciji slovenskih podjetij. 

Ustanovitev javne agencije 

Četrto poglavje zakona je pravna podlaga za ustanovitev javne 
agencije kot nosilca izvajanja dejavnosti, ki se z zakonom urejajo. 
Za tovrstno statusno obliko izvajalca dejavnosti so izpolnjeni 
kogentni pogoji iz 1. odst. 15. čl. Zakona o državni upravi (ZDU) 
oziroma 4. čl. Zakona o javnih agencijah (ZJA). Za spodbujanje 
TNI in pospeševanje internacionalizacije namreč »ni potreben 
stalni politični nadzor« nad opravljanjem nalog, v posameznih 
primerih, ko gre za strokovno svetovanje domačim ali tujim 
podjetjem pri problematiki, v katero so vpleteni tudi drugi državni 
organi, pa stalni politični nadzor »ni primeren«. Poleg tega je za 
obe delovni področji temeljnega pcmena, da se k upravljanju 
pritegne vse dejavnike, ki lahko vplivajo na kakovostno opravljanje 
dejavnosti (predstavniki ministrstva, gospodarstva in strokovnjaki). 
S tem je zagotovljena politična nevtralnost javne agencije na eni 
strani, na drugi strani pa lahko vlada preko nje izvaja svoje razvojne 
politike. 

Mandat za ustanovitev javne agencije zakon podeljuje vladi, ki 
svoje pravice in obveznosti ustanovitelja uresničuje preko 
predstavnikov ministrstva za gospodarstvo v svetu javne 
agencije. Organa agencije sta direktor in svet, pri čemer je ureditev 
položaja prvega prepuščen izključno ZJA, medtem ko je 
organiziranost sveta regulirana v obsegu, ki ga, glede na ZJA, 
zahteva specifična narava obeh področij. Svet javne agencije je 
sestavljen dvopartitno, skladno z imperativom »učinkovitejšega 
in smotrnejšega« upravljanja dejavnosti (4. čl. ZJA in 15. čl. ZDU) 
ga tvorijo štirje predstavniki ustanovitelja in trije predstavniki 
uporabnikov, ki so strokovnjaki ustreznih profilov. 

V pristojnosti agencije so vse dejavnosti, ki se s tem zakonom 
urejajo, z izjemo dodeljevanja finančnih spodbud za TNI, ki so 
izrecno pridržane ministrstvu za gospodarstvo. Takšna rešitev je 
v veljavi v številnih evropskih državah in zmanjšuje moralna 
tveganja pri razreševanju konflikta interesov agencije. 

24- februar2004 25 poročevalec, št. 19 



Ko gre za naloge pospeševanja internacionalizacije podjetij, zakon 
za izvajanje ene ali več izmed njih daje kot alternativno možnost 
javni agenciji podelitev javnega pooblastila pravni osebi javnega 
ali zasebnega prava. Osnovni kriterij za podelitev javnega 
pooblastila je učinkovitejše izvajanje nalog. V praksi bo kriterij 
izpolnjen zlasti v primeru, da nosilec javnega pooblastila že 
razpolaga z ustrezno infrastrukturo in kadrovskimi možnostmi. 

Predstavništva aaenciie v tujini 

Zakon omogoča agenciji, da odpre predstavništvo v tujini. Namen 
predstavništva je zagotoviti informacije in svetovanje potencialnim 
tujim investitorjem in aktivna udeležba pri animaciji tujih investitorjev 
na ciljnih trgih. Naloge iz področja spodbujanja internacionalizacije 
podjetij predstavništva opravljajo le, če v mestu ali na območju 
delovanja predstavništva ne deluje diplomatsko konzularno 
predstavništvo RS. 

Pogoj za odprtje je ustrezna analiza ekonomske učinkovitosti 
delovanja posameznega predstavništva in predhodno soglasje 
vlade. Namen vzpostavitve gospodarskih predstavništev je 
zapolnitev vrzeli v obstoječem institucionalnem okviru. Učinkovitost 
predstavništev nadzoruje vlada z zgoraj navedeno analizo in 
preko sveta agencije, katerega imenovanje je v pristojnosti Vlade 
RS. 

Financiranje 

Financiranje spodbujanja TNI je popolnoma vezano na proračun. 
Narodnogospodarske koristi in konkurenčni boj med državami 
pri pridobivanju TNI namreč zahtevata brezplačnost storitev za 
potencialne in dejanske tuje investitorje, torej izključno 
proračunsko financiranje osrednje dejavnosti - spodbujanje TNI. 
Ni pa izključena tržna orientiranost agencije na tem področju za 
fakultativne dejavnosti izobraževanja, svetovanja in založništva. 
Za razliko od dejavnosti spodbujanja TNI je vir sredstev za 
financiranje dejavnosti pospeševanja internacionalizacije 
proračun, deloma pa tudi neposredni prihodki od storitev za 
uporabnike. Kakšen bo uspeh agencije pri trženju dejavnosti 
pospeševanja internacionalizacije in s tem delež proračunskega 
oziroma avtonomnega financiranja agencije, bo odvisno zlasti od 
kakovosti izvajanja teh dejavnosti ter zmožnosti prepoznavanja 
in hitrega reagiranja na potrebe podjetij pri njihovem prodiranju na 
tuje trge. 

Prehodne določbe 

Ob ustanovitvi agencije za spodbujanje tujih investicij in 
pospeševanje internacionalizacije podjetji bo AGPTI kot organ v 
sestavi MG prenehala obstajati. Njeno premoženje in zaposlene 
bo prevzela novoustanovljena agencija. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA ZA 
DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA 
FINANČNA SREDSTVA 

Za delovanje agencije za spodbujanje TNI in pospeševanja 
internacionalizacije v letih 2004 in 2005 bodo zadoščala 
proračunska sredstva, ki jih MG namenja za delovanje AGPTI. 
Ker je AGPTI tudi izvajalec politik MG na navedenih področjih se 
višina sredstev prilagaja prioritetam industrijske politike države. 

Sredstva za odprtje in delovanje gospodarskih predstavništev v 
tujini bodo opredeljena v letnih proračunih MG. Višina sredstev bo 
odvisna od prioritet na področju pospeševalnih politik ministrstva. 

4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE 
ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 
ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA 
PREDVIDEVA PORABO PRORAČUNSKIH 
SREDSTEV V OBDOBJU ZA KATEREGA JE BIL 
DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET 

V proračunskem letu 2004 za izvajanje zakona zadoščajo 
načrtovana proračunska sredstva na ustreznih proračunski" 
postavkah MG. 

5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI PREDLAGANE 
UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE 

V vseh članicah EU in v večini drugih držav obstajajo nacionalne 
organizacije za spodbujanje tujih investicij (investment promo- 
tion) in pospeševanje internacionalizacije podjetij (tradicionalno; 
pospeševanje mednarodne trgovine oz.trade promotion).V večini 
primerov se dejavnosti izvajata v ločenih institucijah, predvsem v 
nekaterih manjših državah (Portugalska, Madžarska, baltske 
države) pa sta dejavnosti organizirani v eni ustanovi. Statusno so 
tovrstne institucije najpogosteje samostojne pravne osebe - 
agencije, katerih delovanje je v večinskem deležu financirano s 
strani proračuna. V agencijah uveljavlja vlada svoja upravičeni3 

preko Upravnega odbora, v katerem so pogosto poleg 
predstavnikov vlade tudi predstavniki lokalnih skupnosti, 
gospodarstva ter strokovnjaki s področja mednarodnih 
ekonomskih odnosov in poslovnih ved. Taka statusna oblika je v 

veljavi na Irskem, Portugalskem, v Španiji, v skandinavskih 
državah razen na Danskem, v Avstriji samo za področje tujij1 

investicij, in v večini držav kandidatk za članstvo v EU. V Španiji. 
Belgiji in Nemčiji imajo za spodbujanje tujih investicij agencije le na 
regionalnem nivoju. V Veliki Britaniji sta obe dejavnosti del državne 
uprave in organizirani v skladu z uredbo vlade, enako velja za 
Dansko. Na področju pospeševanje internacionalizacije je izjemen 
primer Avstrija, kjer je dejavnost z zakonom dodeljena v izvajanje 
gospodarski zbornici. 

(i) Avstrija 

Tuie investicije 

Spodbujanje tujih investicij je v Avstriji v pristojnosti Austrian Busi- 
ness Agency (ABA), svetovalne družbe, s katero upravlja vlada 
in sodi pod pristojnost Zveznega ministrstva za gospodarstvo in 
delo. ABA zagotavlja vsestransko podporo tujim gospodarskim 
subjektom, ki nameravajo Investirati v Avstrijo. Ima dve 
predstavništvi v tujini (ZDA, Japonska). Pomaga tudi pri urejanju 
različnih formalnosti v zvezi s tujimi investicijami, pri svojem delu 
pa tesno sodeluje z domačimi podjetji v vseh zveznih deželah. 

Internacionalizacija, mreža gospodarskih 
predstavništev, mreža ekonomskih svetnikov 

V Avstriji je ureditev na področju pospeševanja internacionalizacije 
specifična, saj je država prenesla na Gospodarsko zbornico 
Avstrije (GZA) vsa pooblastila, ki se nanašajo na zunanjo trgovino- 
Gospodarski oddelki veleposlaništev so tako istočasno tudi 
predstavništva GZA in delujejo v interesu njenih članic in celotne 
države na tujem trgu. Članice GZA so vsa avstrijska podjetja, 
zato se mednarodne aktivnosti zbornice izvajajo v interesu 
celotnega gospodarstva. Mreža zunanjetrgovinskih 
predstavništev GZA se financira iz rednih članarin, članstvo v 
zbornici je po zakonu obvezno. Predstavništva imajo diplomatski 
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Q 
us' ^er so hkrati tudi oddelek avstrijskih veleposlaništev in 

konzulatov. Vodja predstavništva je hkrati tudi trgovinski 
. nil! avstrijskega veleposlaništva. Med dejavnosti 
ora .vn'^,va spada posredovanje informacij, pomoč (pri 
Pos^n,2aC'i' poslovnih konferenc, gospodarskih delegacij, 
v h -Vn.ih Sre^anj) svetovanje in pomoč potencialnim investitorjem avi Predstavništva, prenos državnih nalog glede vprašanj 

zunanje trgovine na gospodarsko zbornico oziroma njena 
zunanjetrgovinska predstavništva. 

Nepovratne spodbude TNI 

Maksimalna raven spodbud kot odstotek upravičenih stroškov 
investicijskega projekta: 

Podrcčje spodbujanja 

mala podjetja srednja-podjetja; - velika podjetja. 

izven 
regionalne 
karte 

znotraj 
regionalne 
karte 

izven . . znotraj izven ' znotraj 
regionalne regionalne regionalneregionalne 

Investicije 15% 31-70% 7; 5% 31-70% - 21-55% 

Bazične in industrijske raziskave 60% 65-70% 
tRfiSfis 

Razvoj trga pred vstopom (Pre- 
nt ar ket developmenf) 35% 40-50% *3.5.% MGlSQ&*t" »30-50% .v 

Stroški za varstvo okolja, ki 
presegajo pravne obveznosti 40% 40-70% 40% 40-70% 30% 30-55% 

Stroški za varstvo okolja, ki 
nastanejo z novimi zavezujočimi 
obveznostmi 

25% 31-70% 
'. . 

25% 31-70% 15% 21-55% 

Usposabljanje, izobraževanje in 
kontinuirano izobraževanje, 
svetovalne storitve 

25-50% 
U , - obn,viiava 'of'jpnmera- 

^Podbude se dodeljujejo v obliki nepovratnih sredstev, 
encionirane obrestne mere ali bančne garancije. 

posamezne pokrajine in lokalne skupnosti ponujajo tudi regionalne 
Podbude v obliki zemljišč in premij za novoustanovljena delovna 
®sta (dežela Štajerska) ali posojil po nižji obrestni meri (dežela 

^gornjeavstrija). 

09 češka 

•^J£Jnygslieiie 

^ bi se pospešil pretok TNI preko promocije lastne države pri 
'encialnih tujih investitorjih po svetu in za nuđenje (brezplačne) 

°moči investitorjem pri ustanavljanju in širitvi proizvodnje na 
®skem, je bila ustanovljena češka agencija za spodbujanje tujih 
6Posrednih investicij - Czechlnvest. Agencijo vodi in financira 
'"istrctvo za industrijo in trgovino. Osebje na višjih položajih 
cejo preko javnih razpisov, ostalo osebje pa zaposluje 
2echlnvest. O odprtju predstavništev Czechlnvest-a v tujini 
renutno jih je 8) odloča Ministrstvo za industrijo in trgovino. 

^atMcionali7anija. mreža gospodarskih predstavništev 

spodbujanje mednarodnega trgovinskega in industrijskega 
°delovanja je bila leta 1997 ustanovljena Češka agencija za 

Pospeševanje izvoza (CzechTrade), neprofitna organizacija 
'nistrstva za industrijo in trgovino. Podobno kot Czechlnvest 

uđi pzechtrade osebje na višjih položajih pridobiva preko javnih 
ra*pisov, druge uslužbence pa zaposluje sama. Temeljno 
Poslanstvo agencije je nuđenje informacij in storitev ter svetovanje 
®skim izvoznikom. Agencija in njenih 22 predstavništev v tujini 

lzdaja publikacije o tujih trgih, zbira teritorialne in tržne informacije, 

nudi individualne storitve, zagotovljene v skladu z zahtevami 
podjetij, izvaja izobraževanje in svetovanje, osredotočeno na 
izboljšanje poklicnih znanj ter nudi subvencije za podjetja z manj 
kot 250 zaposlenimi. Trgovinski predstavniki CzechTrade imajo v 
60% primerov diplomatski status, ostali imajo samostojne pisarne. 
Celoten proračun CzechTrade znaša okrog 6 mio USD, od česar 
je približno polovica namenjena delovanju predstavništev v tujini. 

Mreža ekonomskih svetnikov 

Češka ima mrežo 103 ekonomskih svetnikov v 66 državah, ki 
delujejo v okviru trgovinskih oddelkov v okviru veleposlaništev, 
generalnih konzulatov in konzulatov. Novi trgovinski oddelki se 
ustanavljajo ob odobritvi dveh ministrstev (za zunanje zadeve ter 
industrijo in trgovino). Ti oddelki zbirajo poslovne in pravne 
informacije ter pomagajo pri prodom čeških proizvodov na tuje 
trge. Osebje oddelkov je zaposleno pri Ministrstvu za zunanje 
zadeve, vendar za svoje delo prejema metodološke usmeritve s 
strani Ministrstva za industrijo in trgovino. 

Nepovratne spodbude za TNI 

Investicijske spodbude so v obliki davčnih olajšav, subvencij za 
nove zaposlitve, subvencij za usposabljanje in prešolanje, 
tehnično infrastrukturno urejenih industrijskih zemljišč po nižji ceni, 
transfera zemljišč v lasti države po nižji ceni. Osrednja značilnost 
češkega paketa investicijskih spodbud je 10-letna davčna 
olajšava za nove pravne osebe ter 5-letna za že obstoječe. 
Davčne olajšave ureja dopolnjen Zakon o dohodku. 

Subvencije za zaposlovanje in usposabljanje / prešolanje je možno 
dobiti le za tiste lokacije, ki so v zadnjih 2 letih in pol imele 
nadpovprečno stopnjo brezposelnosti. 
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Država subvencionira tudi izgradnjo industrijskih con (občinam, 
regijam, razvijalcem) v obliki subvencij za izgradnjo tehnične 
infrastrukture, kar investitorjem omogoča pridobitev primerne 
lokacije po nižji ceni. Možen je tudi preferencialni transfer zemljišč, 
ki so v lasti države ali državnih organizacij (npr. Češki zemljiški 
sklad) ali občin. 

Država nudi tudi preko posebnih programov podporo poslovnim 
podpornim storitvam in podporo ustanovitvi in širitvi tehnoloških 
centrov. 

Češka vlada nudi poleg formalnih paketov investicijskih spodbud 
tudi carinske olajšave (za stroje, namenjene proizvodnji na 
območju Češke in brezcarinski uvoz materiala, komponent in 
podsestavov za proizvodnjo namenjeno izvozu) - v veljavi le do 
vstopa češke v EU, regionalne ugodnosti (regije Severozahodna 
Češka in Severna Moravska), lokalne zaposlitvene subvencije 
(za zaposlitev brezposelnih, invalidov, prvih iskalcev zaposlitev), 
subvencije za mala in srednja podjetja. 

(iii) Finska 

Tuie investicije 

Nacionalna organizacija za spodbujanje tujih neposrednih investicij 
je agencija Invest in Finland, ki jo financira Ministrstvo za trgovino 
in industrijo. Invest in Finland tesno sodeluje s finskim 
gospodarstvom in si prizadeva za prepoznavanje skupnih 
interesov ter povezovanje domačih in tujih podjetij. Slednjim je na 
razpolago kot informacijski in svetovalni servis pri uresničevanju 
strategij mednarodne razširitve na ozemlje Finske. Dejavnosti 
agencije zajemajo: 

raziskovanje investicijskih priložnosti v perspektivne sektorje 
gospodarstva (npr. informacijska tehnologija in zdravstveno 
varstvo); 
nuđenje informacij in vodenje tujih podjetij skozi celoten 
investicijski proces, pri čemer velja izpostaviti sodelovanje 
agencije z lokalnimi organizacijami pri iskanju najustreznejših 
investicijskih lokacij; 
promocija države kot investicijske lokacije. 

Internacionalizacija, mreža gospodarskih predstavništev 

Osrednja institucija na področju pospeševanja internacionalizacije 
na Finskem je FINPRO, zasebno združenje v lasti finske industrije. 
Država financira 61% dejavnosti tega združenja, zasebni sektor 
5%, 34% sredstev pa pridobijo z zaračunavanjem storitev. V 
okviru FINPRO deluje 51 predstavništev v 39 državah. 
Predstavništva so strateško locirana na trgih držav, kjer imajo 
finska podjetja najizrazitejše konkurenčne prednosti in skupaj 
pomenijo 90% trgov, kamor je usmerjen finski izvoz. Poglavitna 
naloga agencije in trgovinskih predstavnikov, ki imajo v večini 
primerov diplomatski status, je svetovanje finskim podjetjem pri 
njihovem nastopanju na tujih trgih ter zbiranje in posredovanje 
zunanjetrgovinskih informacij, ki so še posebej pomembna za 
majhna podjetja. Finskim podjetjem nudijo strokovno pomoč v 
vseh fazah internacionalizacije, od notranje ocene podjetja do 
tržnih raziskav in izdelave strategije vstopa na trg. Poleg finskega 
osebja so v delo predstavništev vključeni tudi lokalni strokovnjaki. 
FINPRO deluje preko mreže trgovinskih združenj, predvsem na 
tistih področjih, kjer imajo finska podjetja konkurenčno prednost. 

Mreža ekonomskih svetnikov 

Diplomatska predstavništva Ministrstva za zunanje zadeve 
nimajo posebne vloge v procesu promocije podjetij in ekonomskih 

odnosov s tujino. Prisotna so pri vzpostavljanju stikov, distribuciji 
informacij, izobraževanju ter v pogajanjih med različnimi 
trgovinskimi partnerji, vendar za to na konzularnih predstavništvih 
ni predvideno posebno delovno mesto. Aktivnejšo vlogo na 
vladnem nivoju ima ministrstvo za trgovino in industrijo, ki skrbi 
za razvoj in konkurenčnost finskega gospodarstva, poleg tega 
pa sodeluje pri pogajanjih in dogovorih na področju mednarodne 
trgovinske politike. Ministrstvo je odgovorno za promocijo izvoza 
in ima v tujini 47 ekonomskih svetnikov. 

(iv) Irska 

Tuie investicije 

Agencija IDA (Industrial Development Agency), usmerjena v 
pridobivanje tujih neposrednih investicij, je avtonomna agencija, v 
prevladujočem obsegu financirana s sredstvi države. Dodatni viri 
financiranja so dohodki od prodaje nepremičnin, vračila subvencij 
in sredstva iz evropskih skladov. O svojem delovanju poroča 
ministru za podjetništvo, trgovino in zaposlovanje. Po svetu ima 
15 predstavništev, ki se delno financirajo iz proračunskih sredstev, 
obenem pa tudi sama ustvarjajo lastne prihodke iz kapitalske 
udeležbe in z zaračunavanjem nekaterih storitev. IDA o svojem 
delovanju poroča ministru za podjetništvo, trgovino in 
zaposlovanje. Cilj strategije IDA-e je pridobitev čim več visoko 
kakovostnih tujih investicij. Poudarek je na pritegovanju 
investitorjev, ki iščejo primerne lokacije za razvijanje visoko 
tehnoloških gospodarskih dejavnosti s kompleksnimi proizvodnimi 
procesi ali aktivnosti z visoko dodano vrednostjo, npr. informacijske 
in komunikacijske tehnologije (ICT), biotehnologija,... 

Internacionalizacija, mreža gospodarskih predstavništev 

Za promocijo irskih podjetij v tujini je najpomembnejša institucija 
Enterprise Ireland (El). Na irskem ima 13 regionalnih 
predstavništev, drugod po svetu pa 30. El je posebna agencija v 
okviru Državnega političnega in svetovalnega odbora za 
podjetništvo, trgovino, znanost, tehnologijo in inovacije - FORFAS, 
financirana je pretežno proračunsko, delno iz lastnih prihodkov iz 
udeležbe na kapitalskem trgu, del prihodkov pa izvira iz 
zaračunavanja storitev. Prizadeva si za razvoj sposobnosti 
irskega podjetništva, podpiranje inovacij, podpiranje razvoja 
podjetništva, vzpostavljanje novih poslovnih partnerstev, pomoč 
podjetjem na začetku njihovega poslovanja, itd. Podjetjem pomaga 
tudi z neposredno finančno pomočjo. Predstavništva agencije v 
tujini so večinoma povsem ločena od veleposlaništev (zaposleni 
tudi nimajo statusa diplomatov) in so neposredno odgovorna 
osrednjemu uradu El v Dublinu, ta pa gospodarskemu resorju 
(Oddelek za podjetništvo, trgovino in zaposlovanje 
oz.»Department of Enterprise, Trade and Employment«). Pri izbiri 
lokacije sta osnovno vodilo obseg gospodarske menjave ter ocena 
potencialnih priložnosti, deloma pa tudi politični razlogi. Tehtati je 
potrebno tned sledenjem že obstoječemu gospodarskemu prodoru 
na eni strani ter spodbujanjem oziroma odpiranju novih možnosti 
na drugi. Sugestije za odpiranje novih predstavništev El dajeta 
tako gospodarsko kot zunanje ministrstvo, El pa mora nato sam 
v okviru obstoječih sredstev, ki jih dobi iz proračuna poskrbeti za 
financiranje takšnega urada. 

Mreža ekonomskih svetnikov 

Mreža ekonomskih svetnikov deluje pod okriljem Ministrstva za 
zunanje zadeve. Mesto ekonomskega svetnika je vključeno v 
vsako diplomatsko konzularno predstavništvo z vsaj tremi 
diplomati. 
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^ksa^atog-spodbude za TNI 

SDorilf agenciia za dodeljevanje spodbud je IDA, poleg tega pa bude dajejo še El, Shannon Development, Udaras na 
^a8ltachta in Fas. 

r °^eljevanje spodbud je urejeno z Zakonom o industrijskem 
°]u, nekaterimi drugimi nacionalnimi zakoni in EU regulativo. 

5* '.8 razdeli0na na »prioritetne« regije - Border, Midlands in 
s 

m os,ale regije. Irska vlada ponuja paket spodbud, ki ga 
. av|jajo subvencije za osnovna sredstva (vključno z zemljišči 

*9radbami), subvencije za nove zaposlitve, subvencije za 

usposabljanje zaposlenih in vodij ter za raziskave in razvoj (R&R). 

Subvencije za osnovna sredstva so subvencije EU, dane na 
podlagi upravičenih stroškov, izračunane skladno s priporočili 
EU kot odstotek upravičenih stroškov ali kot dvoletni stroški plač. 
Enako velja za spodbude za zaposlovanje. 

Spodbude za usposabljanje, R&R se ne morejo uporabljati za 
privabljanje novih TNI, ampak jih lahko prejmejo le obstoječa 
podjetja. 

Maksimalna raven spodbud kot odstotek upravičenih stroškov: 

Spodbude za Regije 2004 / 2006 

osnovna sredstva / zaposlitve Prioritetne 40% 
Ostale 17,5-20% 

usposabljanje, raziskave, razvoj 
Prioritetne 35% 
Ostale 30% 

Prsrifn° odobren znesek spodbude je odvisen od panoge, 
niest anS 'ol<ac''e na lrst<em 'n število novo nastalih delovnih 

M Madžarska 

^-ipyesticiie. internacionalizacija, mreža 
aažgadarskih predstavništev 

inv'aVn°S'i PosPeševanja internacionalizacije in spodbujanja tujih esticij na Madžarskem izvaja leta 1993 ustanovljena Agencija 

v | Spoc|bujanje trgovine in investicij (ITDH), neprofitna organizacija 
asti Ministrstva za gospodarstvo in promet (50%) in Ministrstva 

n *unanje zadeve (50%). Delovanje ITDH je povezano z 
s|ednjimi cilji ekonomskih politik: 

Pospeševanje tujih neposrednih investicij na Madžarsko, 
Predvsem v visoko-tehnološke dejavnosti in dejavnosti z 
visoko dodano vrednostjo, ki se opirajo na domače 
raziskovalno-razvojne zmogljivosti; 
Promocija trgovine, zlasti preko krepitve mednarodne 

. konkurenčnosti malih in srednjih podjetij; 
Priprava malih in srednjih podjetij na članstvo v EU. 

ima razvejano domačo mrežo 14 regionalnih in mednarodno 
režo 34 pisarn v 29 državah. Predstavništva ITDH so 
edotočena na storitve informacijske in svetovalne narave. 

^SŽa_gkonomskih svetnikov 

pristojnosti glede dela ekonomskih atašejev si na Madžarskem 
lta ministrstvo za zunanje zadeve in ministrstvo za 

P°spodarstvo in promet. Prvo je zadolženo za vodenje 
.^edstavnikov Republike Madžarske v tujini, pripravo predpisov 

Podporo sistemu pospeševanja izvoza, nadzor institucij, ki so 
jučene v pospeševanje izvoza in tujih investicij, slednje pa za 
'Pravo osnov in strategije investicij in sodelovanje pri pripravi 

predpisov ter sistema spodbud in nadzor institucij, ki so vključene 
v aktivnosti pospeševanja investicij in izvoza. Ministrstvi sodelujeta 
pri razvijanju sistema na področju trgovine in državne podpore 
njenemu razvoju, odločanju o regulaciji in politiki subvencij na 
področju državnega spodbujanja investicij, nadzoru nad domačim 
institucionalnim sistemom razvoja trgovine in spodbujanja investicij 
ter usmerjanju zunanjetrgovinske politike. 

Nepovratne spodbude za TNI 

Podeljevanje spodbud je na Madžarskem urejeno z novim Vladnim 
programom za spodbujanje investicij SMART Hungary, ki velja 
od začetka leta 2003. 

Madžarski sistem spodbud skladno z EU regulativo omogoča 
podeljevanje investicijskih spodbud do določene meje maksimalne 
intenzivnosti pomoči, ki znaša od 35% (Budimpešta) do 50% 
(vzhodna Madžarska) stroškov projekta. 

Program investicijskih spodbud deli spodbude na: 
1. davčne 

petletna davčna olajšava za investicije v manj razvite 
regije 

- davčna oprostitev oblikovanja investicijske rezerve 
- davčne olajšave za inovacije 
- davčna olajšava za izobraževanje odraslih 
- znižanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje 

ponovno pretehtanje prostocarinskih con in carinskih 
preferenc 

2. neposredne 
- spodbude za poklicno usposabljanje 
- spodbude za razvoj Informacijske tehnologije 
- spodbude za okolju prijazne investicije 
- spodbude za ustanovitev evropskega regionalnega 

podjetniškega in strateško storitvenega centra 
- spodbude za ustvarjanje in širjenje kapacitet 

konkurenčnih investicij 
- spodbude za korporacijske R&R ter inovacije 
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Primerjalni prikaz institucionalne ureditve na področju spodbujanja tujih 

investicij in internacionalizacije ter diplomatskih predstavništev v tujini 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon določa cilje, dejavnosti in ukrepe ter organizacijo države 
na področjih spodbujanja vhodnih neposrednih tujih investicij in 
internacionalizacije podjetij v Republiki Sloveniji. 

2. člen 
(definicije pojmov) 

Posamezni pojmi v tem zakonu imajo naslednji pomen: 
»nerezident oziroma nerezidentka (v nadaljnjem besedilu: 
nerezldent) « je pravna oseba, ki ima sedež izven Republike 
Slovenije ali fizična oseba, ki ima stalno prebivališče izven 
Republike Slovenije; 

»rezident oziroma nerezidentka (v nadaljnjem besedil^ 
nerezident) « je pravna oseba, ki ima sedež v Republik; 
Sloveniji ali fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji; 

- »tuji investitor oziroma investitorka (v nadaljnjem besedilu: 
investitor)«je nerezident, ki je, ali pa namerava postati, nosil®0 

vhodne tuje neposredne investicije; 
»vhodna tuja neposredna investicija« je investicija nerezidenta 
v lastniški kapital nove ali obstoječe pravne osebe registrirane 
v Republiki Sloveniji, če delež nerezidenta predstavlja najmanj 
deset odstotkov lastniškega kapitala; 
»izhodna tuja neposredna investicija« je investicija rezidenta 
v lastniški kapital nove ali obstoječe pravne osebe s sedežem 
izven Republike Slovenije, če delež rezidenta predstavlja 
najmanj deset odstotkov lastniškega kapitala; 

- »spodbujanje vhodnih tujih neposrednih investicij« s0 

dejavnosti in ukrepi, ki pozitivno vplivajo k sprejemanju 
odločitev tujih investitorjev o vzpostavljanju in opravljanju 
gospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji; 

- »finančne spodbude za vhodne tuje neposredne investicije« 
so nepovratna sredstva in druge oblike državnih pomoči 
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namenjene tujemu investitorju, ki se zagotavljajo iz proračuna 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: proračun) in 
drugih virov. 
"spodbujanje internacionalizacije podjetij« so dejavnosti in 
ukrepi, ki pripomorejo k večji konkurenčnosti v mednaro dni 
menjavi rezidentov, kot so na primer: spodbujanje izvoza, 
spodbujanje racionalizacije nabavnih virov in spodbujanje 
vhodnih tujih neposrednih investicij; 

3. člen 
(cilji zakona) 

'1) spodbujanja vhodnih tujih neposrednih investicij (v 
nadaljnjem besedilu: investicija) je, da se z učinkovito uporabo 
javnih sredstev privabi k investiranju na območju Republike 
Slovenije tuje investitorje, z namenom pospeševati 
gospodarski razvoj Republike Slovenije. 

(2) Cilj spodbujanja internacionalizacije podjetji je, da se z 
učinkovito uporabo javnih in zasebnih finančnih sredstev 
izboljša konkurenčnost rezidentov v mednarodni menjavi in 
da se zmanjšajo stroški in tveganja pri vstopih rezidentov na 
tuje trge. 

II. SPODBUJANJE INVESTICIJ 

(dejavnosti in ukrepi za spodbujanje investicij) 

Spodbujanje investicij obsega naslednje dejavnosti: 
brezplačna ponudba informacijskih, svetovalnih ali drugih 
storitev tujim investitorjem, 
trženje Slovenije in njenih regij kot lokacije za investicije, 
Promocija podobe Slovenije in njenih regij kot lokacij za 
investicije, 
analiziranje konkurenčnega položaja Republike Slovenije kot 
lokacije za investicije in predlaganje sistemskih ukrepov za 
njegovo izboljšanje, 
dodeljevanje finančnih spodbud za investicije, 
opravljanje drugih nalog, ki prispevajo h krepitvi 
konkurenčnosti Republike Slovenije kot lokacije za investicije 

5. člen 
(program spodbujanja investicij) 

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) na 
Predlog ministrstva, pristojnega za gospodarstvo (v 
nadaljnjem besedilu: ministrstvo) sprejme program 
spodbujanja investicij za petletno obdobje, v katerem opredeli 
način izvajanja nalog iz prejšnjega člena, njihove prioritete in 
°ilje, ki naj bi bili doseženi z izvajanjem teh nalog. 

(2) V programu spodbujanja investicij se opredelijo tudi obseg in 
način financiranja ter kazalci za spremljanje učinkovitosti 
spodbujanja investicij. 

Finančne spodbude za investicije 

6. člen 
(finančne spodbude) 

Sredstva za finančne spodbude za investicije (v nadaljnjem 
esedilu: spodbuda) se zagotovijo v državnem proračunu in iz 
rugih domačih in mednarodnih virov. 

7. člen 
(cilji in pogoji dodeljevanja spodbud) 

(1) Vlada z uredbo na predlog ministra, pristojnega za 
gospodarstvo oziroma ministrice, pristojne za gospodarstvo 
(v nadaljnjem besedilu: minister) določi cilje in oblike spodbud, 
pogoje in merila za dodelitev spodbud ter postopek za 
dodeljevanje spodbud. 

(2) Cilji dodeljevanja spodbud so nove zaposlitve, prenos znanja 
in tehnologij, skladni regionalni razvoj in sinergični učinki 
povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji. 

(3) Pogoji za dodelitev spodbude so minimalni finančni obseg 
investicije, najmanjše število na novo odprtih delovnih mest in 
rok, v katerem je investitor dolžan doseči minimalni finančni 
obseg investicije in najmanjše število novo odprtih delovnih 
mest. 

(4) Merila za dodelitev spodbude so predvsem število novo 
odprtih delovnih mest, reference investitorja, trajnostna 
naravnanost investicije, stopnja tehnološke zahtevnosti 
investicije ter učinki investicije na skladni regionalni razvoj. 

8. člen 
(letno poročilo o spodbudah) 

Ministrstvo predloži vladi letno poročilo o dodeljenih spodbudah in 
uresničevanju zastavljenih ciljev. 

III. SPODBUJANJE INTERNACIONALIZACIJE 
PODJETIJ 

9. člen 
(dejavnosti za spodbujanje internacionalizacije 

podjetij) 

Republika Slovenija spodbuja internacionalizacijo podjetij s 
sofinanciranjem naslednjih dejavnosti: 
- zbiranje in posredovanje zunanjetrgovinskih informacij, 

organiziranje poslovnih delegacij, sejemskih predstavitev, 
seminarjev in konferenc ter drugih promocijskih dogodkov, 
poslovno svetovanje, 
izobraževanje za mednarodno poslovanje, 

- opravljanje informacijskih, svetovalnih ali drugih storitev za 
nerezidente, 

- opravljanje drugih nalog, ki prispevajo k uspešnejši 
internacionalizaciji slovenskih podjetij. 

10. člen 
(program spodbujanja internacionalizacije podjetij) 

(1) Vlada na predlog ministrstva sprejme program spodbujanja 
internacionalizacije podjetij za petletno obdobje v katerem 
opredeli način izvajanja dejavnosti iz prejšnjega člena, njihove 
prioritete in cilje, ki naj bi bili doseženi z izvajanjem teh nalog. 

(2) V programu spodbujanja internacionalizacije podjetij se določijo 
tudi obseg dejav. osti spodbujanja internacionalizacija podjetji, 
način njihovega financiranja ter kazalci za spremljanje 
učinkovitosti spodbujanja internacionalizacije podjetij. 
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IV. INSTITUCIONALNA UREDITEV 

11. člen 
(agencija za spodbujanje tujih neposrednih investicij 

in internacionalizacije podjetij) 

(1) Za izvajanje dejavnosti spodbujanja tujih neposrednih investicij 
in internacionalizacije podjetij vlada ustanovi javno agencijo 
za spodbujanje tujih neposrednih investicij in 
internacionalizacije podjetji (v nadaljnjem besedilu: agencija). 

(2) Agencija je zadolžena za opravljanje dejavnosti iz 4. in 9. 
člena tega zakona. 

(3) Naloge iz pete alinee 4. člena tega zakona opravlja agencija v 
skladu z uredbo iz prvega odstavka 7. člena tega zakona. 

12. člen 
(organa agencije) 

(1) Organa agencije sta direktor oziroma direktorica (v nadaljnjem 
besedilu: direktor) in svet agencije. 

(2) Direktorja in člane oziroma članice (v nadaljnjem besedilu: 
član) sveta agencije imenuje in razrešuje vlada na predlog 
ministra. 

(3) Predsednika sveta oziroma predsednico sveta izvoli svet 
agencije izmed svojih članov. 

(4) Svet agencije sestavljajo štirje predstavniki oziroma 
predstavnice ustanovitelja in trije predstavniki oziroma 
predstavnice uporabnikov storitev agencije. 

(5) Člani sveta morajo imeti ustrezna strokovna znanja s področij 
tujih neposrednih investicij, industrijske politike, javnih financ, 
mednarodnih ekonomskih odnosov in mednarodnega 
poslovanja. 

13. člen 
(uporaba zakona, ki ureja javne agencije) 

Glede organizacije in načina dela organov agencije, imenovanja, 
pristojnosti, dolžnosti in odgovornosti članov organov agencije 
ter drugih vprašanj, ki s tem zakonom niso urejena, se uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja javne agencije. 

14. člen 
(predstavništva agencije v tujini) 

(1) Na osnovi analize ekonomskih koristi lahko agencija ob 
predhodnem soglasju vlade odpre svoje predstavništvo v 
tujini. 

(2) Predstavništvo agencije v tujini zagotavlja informacije in 
svetovanje rezidentom in nerezidentom pri njihovem delovanju 
v čezmejnih investicijah ter opravlja druge dejavnosti iz 4 
člena tega zakona na tujih trgih, razen dejavnosti iz pete 
alinee 4. člena tega zakona. Če je sedež predstavništva v 
mestu ali na območju, kjer Republika Slovenija nima 
diplomatsko-konzularnega predstavništva, lahko 
predstavništvo opravlja tudi dejavnosti iz 9. člena tegs zakona. 

V. JAVNO POOBLASTILO ZA OPRAVLJANJE 
DEJAVNOSTI SPODBUJANJA 

INTERNACIONALIZACIJE PODJETIJ 

15. člen 
(javno pooblastilo) 

(1) Pravnim osebam javnega in zasebnega prava, ki delujejo na 
področju spodbujanja internacionalizacije podjetij, lahko minister, 
v skladu z določbami zakona, ki ureja državno upravo, za določen 
čas z odločbo, na podlagi javnega natečaja, podeli javno 
pooblastilo za izvajanje upravnih nalog v okviru dejavnosti 
opredeljenih v 9. členu tega zakona. 

(2) Za pridobitev javnega pooblastila mora pravna oseba javnega 
ali zasebnega prava izpolnjevati naslednje pogoje: 

da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev 
javnega pooblastila, 
da ima dejavnosti s področja internacionalizacije podjetij 
opredeljene v ustanovitvenem aktu, 
da ima usposobljen kader in 
da ima mednarodno primerljive reference. 

(3) Natančnejše pogoje, kriterije, merila in postopek za podelitev 
javnega pooblastila predpiše minister. 

16. člen 
(odvzem javnega pooblastila) 

(1) Nosilcu javnega pooblastila se lahko odvzame javno 
pooblastilo, če: 

so s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovljena 
nepravilnosti pri njegovem poslovanju; 
z javnim pooblastilom dodeljenih nalog ne izvaja v skladu s 
programom; 
z javnim pooblastilom dodeljenih nalog, tudi po predhodnem 
opominu ministra, ne opravi pravočasno; 

- se pri izvajanju nadzora iz prvega odstavka prejšnjega člena 
ugotovijo večje nepravilnosti pri izvajanju nalog poverjenih z 

javnim pooblastilom. 

(2) O odvzemu javnega pooblastila odloči minister z upravno 
odločbo. 

17. člen 
(nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil) 

(1) Nadzor nad učinkovitostjo in uspešnostjo dela pravnih oseb, 
ki jim je bilo podeljeno javno pooblastilo na podlagi tega zakona, 
opravlja ministrstvo. 

(2) Ministrstvo, v zvezi z danim javnim pooblastilom opravlja nad 
nosilcem javnega pooblastila nadzor nad zakonitostjo njegovih 
splošnih aktov in instančni nadzor nad zakonitostjo njegovih 
posamičnih aktov. 

(3) Če nosilec javnega pooblastila izda akt, ki ni skladen z ustavo 
ali zakonom, mu da ministrstvo navodila za uskladitev akta. 

(4) Nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev pr; 

osebah iz prvega odstavka tega člena se izvaja skladno s 
predpisi. 
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VII. FINANCIRANJE 

18. člen 
(financiranje dejavnosti) 

(1) Dejavnosti iz 4. člena tega zakona se financirajo iz proračuna. 

(2) Dejavnosti iz 9. člena tega zakona se financirajo iz proračuna 
ln prihodkov od storitev za uporabnike. 

19. člen 
(pogodba o financiranju) 

financiranje agencije iz proračuna se zagotovi z letno pogodbo, 
' JO skleneta ministrstvo in agencija. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

20. člen 
(ustanovitev agencije) 

^) Vlada najkasneje eno leto po uveljavitvi tega zakona sprejme 
akt o ustanovitvi agencije in z njim uskladi Uredbo o organih 
v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03). 

(2) Do ustanovitve agencije opravlja dejavnosti spodbujanja tujih 
neposrednih investicij in spodbujanja internacionalizacije 
Podjetij Agencija Republike Slovenije za gospodarsko 
promocijo Slovenije in tuje investicije kot organ v sestavi 
ministrstva, ki se ukine z dnem vpisa agencije v sodni regi- 
ster. 

(3) Zaposleni na Agenciji Republike Slovenije za gospodarsko 
promocijo in tuje investicije nadaljujejo z delovnim razmerjem . 
v agenciji z dnem njenega vpisa v sodni register. 

(4) Premoženje, ki ga uporablja Agencije Republike Slovenije za 
gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije se prenese 
v uporabo in upravljanje agencije. 

(5) Z dnem vpis agencije v sodni register se neporabljene pravice 
porabe ter prevzete obveznosti na proračunskih postavkah 
za delovanje Agencije Republike Slovenije za gospodarsko 
promocijo Slovenije in tuje investicije prenesejo na novo 
proračunsko postavko ministrstva. Agencija in ministrstvo 
skleneta pogodbo o zagotavljanju sredstev za delovanje 
agencije z dnem vpisa agencije v sodni register. 

21. člen 
(rok za izdajo podzakonskih predpisov) 

(1) Programa iz 5. in 10. člena tega zakona in uredbo iz 7. člena 
vlada sprejme oziroma izda najkasneje eno leto po uveljavitvi 
tega zakona. 

(2) Minister najkasneje eno leto po uveljavitvi tega zakona izda 
podzakonski predpis iz tretjega odstavka 15. člena tega zakona. 

22. člen 
(rok uveljavitve zakona) 

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

K1. členu 

Vsebina zakona je razdeljena na del, ki govori o spodbujanju tujih 
neposrednih investicij (TNI) in spodbujanju internacionalizacije 
podjetij, na del, ki ustanavlja institucijo za izvajanje spodbujevalnih 
dejavnosti, na del, ki opredeljuje lastnosti možnega nosilca javnega 
pooblastila za opravljanje dejavnosti s področja spodbujanja 
internacionalizacije podjetji, na del o predstavništvih agencije v 
tujini, ki bodo zagotavljala informacije in svetovanje predvsem 
podjetjem v tujini. Zakon določa tudi način financiranja agencije in 
neposrednega financiranja spodbujanja TNI iz proračuna RS. 

K 2. členu 

Posamezni pojmi uporabljeni v zakonu imajo pomen, kot je 
definiran v 2. členu. Definicije vhodnih in izhodnih TNI ustrezajo 
definicijam Mednarodnega monetarnega sklada (IMF), ki jih 
uporablja tudi Banka Slovenije. 

K 3. členu 

Cilji zakona izpostavljajo usmerjenost spodbujanja 
internacionalizacije na povečevanje konkurenčnosti podjetij, ki 
delujejo na ozemlju Republike Slovenije, pri njihovem nastopanju 
na tujih trgih ter usmerjenost spodbujanja TNI na krepitev 
mednarodne konkurenčnosti Slovenije kot lokacije za tuje 
neposredne investicije. 

K 4. členu in 9. členu 

Temeljne dejavnosti spodbujanja tujih neposrednih investicij (TNI) 
in spodbujanja internacionalizacije podjetij določene v 4. in 9. členu 
so tiste, ki so najbolj tipične za spodbujanje TNI in 
internacionalizacije podjetij v gospodarsko razvitih državah in so 
zato nanizane primeroma. Kot dejavnosti spodbujanja TNI so 
primeroma navedene tiste dejavnosti, ki jih v svojih publikacijah 
navajata tudi FIAS (Foreign Investment Advisory Service) in MIGA 
(Muitilateral Investment Guarantee Agency), kot dejavnosti 
spodbujanja internacionalizacije pa tiste, ki se v Sloveniji že izvajajo 
in so sofinancirane z javnimi sredstvi. 

K 5. členu in 10. členu 

Petletni program, ki ga bo pripravilo ministrstvo za gospodarstvo, 
bo z upoštevanjem vsakokratnih notranjih in zunanjih ekonomsko- 
političnih okoliščin določil srednjeročne usmeritve in cilje Slovenije 
na področju spodbujanja TNI in internacionalizacije podjetij. 
Ministrstvo bo predložilo program vladi v potrditev. Program bo 
vlada upoštevala kot segment razvojnih politik in ga vgradila v 
procese gospodarskega načrtovanja. Da bi zagotovili merljivost 
uresničevanja ciljev v programu, mora predvideti tudi kazalce za 
spremljanje njene učinkovitosti. 

K 6. členu, 7. in 8. členu 

Zakon daje pravno podlago za dodeljevanje državnih pomoči za 
tuje neposredne investicije. Posebna pravna podlaga za tovrstne 
investicije je potrebna, da bi se lahko dodeljevale nepovratne 
spodbude tudi za velike, kapitalsko intenzivne investicijske 

projekte, ki se načrtujejo dalj časa in pri katerih tudi črpanj 
spodbud poteka več let. Enotna ureditev finančnih spodbud Za 

TNI je tudi ugodno znamenje za potencialne tuje investitorje saj 
jim bo zagotovila transparenten in dolgoročno naravnao 
administrativni okvir za dodeljevanje spodbud. 

Cilji dodeljevanja spodbud so vezani na program spodbujanj 
TNI. Kriterijev za upravičenost do spodbud in meril za dodelitev 
spodbud ni smotrno podrobneje določiti kot je to navedeno v 7. 
členu, saj morata imeti vlada in ministrstvo manevrski prostor, da 
prilagodita spodbude spremenjenim gospodarskim okoliščinah 
in ponudbi drugih, Sloveniji konkurenčnih držav. 

K11. členu do 13. členu 

Institucionalne določbe zakona so podlaga za ustanovitev javne 
agencije - agencije za spodbujanje tujih neposrednih investiciji 
pospeševanje internacionalizacije (v nadaljevanju besedila 
agencija) kot nosilca za izvajanje dejavnosti spodbujanja TNI 
internacionalizacije podjetij. Javno agencijo ustanovi Vlada RS, M 
svoje pravice in obveznosti ustanovitelja uveljavlja preko 
predstavnikov v svetu javne agencije. Da bi bilo opravljanje nalod 
agencije v polni meri v funkciji krepitve konkurenčnosti Slovenije 
kot investicijske lokacije in potreb izvozno orientiranih slovenskih 
podjetij, pri upravljanju in nadzoru agencije, v svetu sodelujap 
tudi uporabniki storitev agencije. V petem odstavku 12. člena so 
navedena strokovna znanja, ki naj bi jih imeli člani sveta agencija- 
Glede ostalih vprašanj se ureditev agencije ravna po Zakonu o 
javnih agencijah. 

K 14. členu 

Predstavništva agencije v tujini, ki jih lahko ustanovi agencija s 
soglasjem vlade zagotavljajo informacije in svetovanje rezidentom 
ali nerezidentom pri njihovem delovanju na področju čezmejnfi 
investicij. Naloge iz področja spodbujanja internacionalizacija 
podjetji predstavništva opravljajo le, če v mestu ali na območju 
delovanja predstavništva ne deluje diplomatsko konzularno 
predstavništvo Republike Slovenije. 

K15. do 17. členu 

Poleg kriterijev iz 14. člena Zakona o državni upravi (smotrnejša 
in učinkovitejše opravljanje nalog kot v upravnem organu, 
nepotrebnost in neprimernost stalnega neposrednega političnega 
nadzora nad opravljanjem nalog), ki so izpolnjeni že s samo 
ustanovitvijo javne agencije, sta v zakonu dodana še dva 
specifična kriterija in sicer, sposobnosti osebe za opravljanja 
dejavnosti in reference s področja spodbujanja internacionalizacija 
podjetij. Institucija, kije glede na sedanje razmere eden od verjetnih 
kandidatov za podelitev javnega pooblastila za eno ali več 
dejavnosti pospeševanja internacionalizacije podjetij, je na primer 
Gospodarska zbornica Slovenije, ki že upravlja z, za nekatera 
področja, ustrezno infrastrukturo. 

K18. členu in 19. členu 

Obstoj in delovanje agencije, vključno z dejavnostjo spodbujanja 
TNI je pogojeno s financiranjem iz proračuna na podlagi letna 
pogodbe. 
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spođh p.redvideva izključno proračunsko financiranje dejavnosti jnte 
ulania tujih neposrednih investicij. Dejavnosti pospeševanja 

od rjn^CIOnal'zac'ie 130(10 financirane proračunsko, deloma pa tudi 
k čim °d-°V od storitev za uporabnike, kar bo motiviralo izvajalce večji odzivnosti in kakovosti pri opravljanju teh dejavnosti. 

K 20. členu do 22. člena 

V prehodnih in končnih določbah je urejen prehod Agencije RS za 
gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije kot organa v 
sestavi Ministrstva za gospodarstvo v novo javno agencijo, ki 
prevzame zaposlene in premoženje svoje predhodnice. 

IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA 

SPLOŠNEGA AKTA 
S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

PredfSl°V predlo9a akta: 

in j zak°na o dejavnostih in institucijah za spodbujanje vhodnih 
f7c-r? tui'h neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij NlIP) - (EVA: 2003-2111-0089) 

sL
Sk|^n°St predloga akta z določbami »Evropskega 

Porazuma o pridružitvi« 
®) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
to se nanašajo na predloženo gradivo: / 

) v kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
^Polnjene: / 
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3' Skladnost predloga akta s predpisi ES 
a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki 

se nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti 
(v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): / 

15) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava v ES: 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

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

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

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

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

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

dr.Tea Petrin 
Ministrica 
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POVZETEK 

Vstop Slovenije v EU bo pomenil ključen korak v procesu 
giobalizacije slovenskega gospodarstva. V kolikšni meri bo 
Slovenija izkoristila potencial novega gospodarsko političnega 
položaja, bo odvisno predvsem od konkurenčne sposobnosti 
slovenskega gospodarstva. ♦ 
Med pomembne vzvode za krepitev konkurenčnosti 
gospodarstva sodita spodbujanje internacionalizacije podjetij in 
privabljanje kakovostnih tujih investicij. Zaostrena konkurenca 
med regijami in državami pri pridobivanju investicij in potreba po 
podporni infrastrukturi slovenskim podjetjem za nastopanje na 
tujih trgih zahtevata revizijo obstoječe institucionalne ureditve v 
smeri celovitega in učinkovitega pospeševalnega sistema. 

Cilj zakona je vzpostavitev mednarodno primerljive institucionalne 
podlage za učinkovito spodbujanje tujih neposrednih investicij v 
Slovenijo in pospeševanje internacionalizacije slovenskih podjetij. 
Zakon definira dejavnosti spodbujanja tujih neposrednih investicij 

in pospeševanja internacionalizacije podjetij ter določa ustanove 
za izvajanje navedenih dejavnosti. 

Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije 
se z zakonom ukinja kot organ v sestavi Ministrstva za 
gospodarstvo, hkrati pa se pripravljajo pogoji za prenos dejavnos i 
na eno ali dve ustrezni organizaciji. Za vprašanja, ki izrecno niso 
urejena s tem zakonom, se subsidiarno uporablja Zakon o javn"1 

agencijah, podrobnejša izvedba zakonskih določb pa ie 

prepuščena ustanovitvenemu aktu posamezne organizacije- 

Fleksibilnost institucionalne ureditve, ki jo zakon predvideva, Je 

nujno potrebna zaradi hitro spreminjajočega se poslovnega okolja 
in potreb podjetij, ki se jim mora prilagajati institucionalni okv|r 

Zato dopušča zakon pod določenimi pogoji podelitev javnega 
pooblastila kot alternativno možnost za izvajanje dejavnost 
pospeševanja internacionalizacije. To omogoča, da se izkoris 
izkušnje in infrastrukturo nekaterih že obstoječih javnopravn|n 

ustanov (na primer zbornic). 
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Zahteva za splošno razpravo o 

PREDLOGU ZAKONA 0 SPODBUJANJU 

o SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA 

(ZSRR-1) 

Prva obravnava-EPA 1152-III 

Republika SLOVENIJA zbora podpisani poslanci zahtevajo, da se o predlogu zakona 
DRŽAVNI zbor opravi splošna razprava. 

p°slanska skupina Skupina poslancev 
Slovenske demokratske stranke 
dupina poslancev 

Ljubljana, 20.02.2004 

Dne 16.2.2004 je bil poslankam in poslancem posredovan: 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR-1) 

Podlagi prvega odstavka 122. člena Poslovnika Državnega 

1. Janša Janez, l.r. 
2. Cukjati France, l.r. 

3. Vizjak mag. Andrej, l.r. 
4. Tanko Jože, l.r. 

5. Kelemina Branko, l.r. 
6. Petan Rudolf, l.r. 

7. Jerovšek Jožef, l.r. 
8. Pukšič Franc, l.r. 
9. Sušnik Franc, l.r. 

10. Brejc dr. Mihael, l.r. 
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BELEŽKE 



Sedmo redno poročilo 

o IZVAJANJU ZAKONA 0 UGOTAVLJANJU 

o VZAJEMNOSTI IN SEZNAM IZDANIH 

ODLOČO 

"EPA 1155-III 

460-14/2001-6 
17.02.2004 

vlada republike Slovenije 

številka: 
Mubljana, 

Vlada Republike Slovenije je dne 17.02.2004 sprejela: 

" SEDMO REDNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O 
UGOTAVLJANJU VZAJEMNOSTI IN SEZNAM IZDANIH 
ODLOČB, 

ki 9a pošilja na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o 

0 

u9otavljanju vzajemnosti 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje, 
Kari Erjavec, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje, 

- Marko Starman, državni sekretar v Ministrstvu za 
pravosodje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

f 

SEDMO POROČILO 

O IZVAJANJU ZAKONA O UGOTAVLJANJU 

VZAJEMNOSTI IN SEZNAM IZDANIH ODLOČB 

Januar 2004 
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1. UVOD 

Sedmo poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti (Uradni list RS, št. 

9/99, v nadaljnjem besedilu: ZUVza) na področju pridobivanja lastninske pravice 

tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji vsebuje podatke o vlogah za 

ugotovitev vzajemnosti, ki so prispele na Ministrstvo za pravosodje od dne 

01.07.2003 do dne 31.12.2003. Podatki se nanašajo na število in stanje novo 

prispelih vlog za ugotovitev vzajemnosti, prikazujejo stanje vseh vlog v tem obdobju, 

nove vpise lastninske pravice v zemljiško knjigo ter seznam odločb, ki jih je 

Ministrstvo za pravosodje izdalo v omenjenem obdobju. V sklepnem delu poročila so 

v obliki tabele predstavljeni podatki o postopkih ugotavljanja vzajemnosti, ki potekajo 

na zahtevo državljanov držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) od 

začetka veljavnosti ZUVza (14.02.1999) do dne 31.12.2003, prikazane pa so tudi 

primerjalne tabele s številčnimi podatki o postopkih ugotavljanja vzajemnosti, ki 

potekajo na zahtevo državljanov držav članic Evropske unije ter na zahtevo 

državljanov držav, ki niso članice Evropske unije. Tudi ti podatki se nanašajo na 

obdobje od začetka veljavnosti ZUVza (14.02.1999) do šestega poročila ter na 

obdobje od šestega poročila do dne 31.12.2003. Tabele služijo celovitemu pregledu 

nad stanjem na področju ugotavljanja vzajemnosti. 
t 

2. PODATKI O POSTOPKIH UGOTAVLJANJA VZAJEMNOSTI OD 01.07.2003 DO 

31.12.2003 

Ministrstvo za pravosodje je v obdobju od šestega poročila (01.07.2003) do dne 

31.12.2003 prejelo petintrideset vlog za ugotovitev vzajemnosti, ki so jih vložili 

državljani držav članic EU. 

2.1. Podatki o vlogah, ki so jih vložili državljani držav članic EU 

Od 01.07.2003 do 31.12.2003 je Ministrstvo za pravosodje prejelo petintrideset vlog 

za ugotovitev vzajemnosti, ki so jih vložili državljani držav članic EU (8 - Nemčija, 14 - 

Avstrija, 4 - Velika Britanija, 6 - Italija, 2 - Nizozemska, 1 - Francija). 
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Osemindvajsetim vlogam (7 - Nemčija, 12 - Avstrija, 1 - Velika Britanija, 5 - Italija, 2 - 

Nizozemska, 1 - Francija) niso bile priložene vse listine iz 8. člena ZUVza, zato je 

Ministrstvo za pravosodje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku 

(Uradni list RS, št. 80/99, 70/2000, 52/2002; v nadaljnjem besedilu: ZUP) pozvalo 

stranke, da v ustreznem roku vloge dopolnijo z manjkajočimi dokazili. Od 

osemindvajsetih nepopolnih vlog jih je bilo devet ustrezno dopolnjenih (2 - Nemčija, 4 

- Avstrija, 3 - Italija), devetnajst pa jih še vedno čaka na dopolnitev (5 - Nemčija, 8 - 

Avstrija, 1 - Velika Britanija, 2 - Italija, 2 - Nizozemska in 1 - Francija). V zvezi z 

devetimi vlogami, ki so po dopolnitvi postale popolne, je Ministrstvo za pravosodje v 

enem primeru, v katerem je bila stranka nemška državljanka, postopek zaključilo z 

izdajo meritorne odločbe o ugotovitvi vzajemnosti, glede treh vlog italijanskih 

državljanov pa so bila poslana zaprosila za podatke o pravnih ureditvah pridobivanja 

lastninske pravice na nepremičninah v državah vlagateljev. V primeru štirih vlog 

avstrijskih državljanov in ene vloge nemškega državljana, ki so po dopolnitvi postale 

popolne, pa Ministrstvo za pravosodje v poročevalnem obdobju odločbe še ni izdalo. 

V zvezi s sedmimi popolno vloženimi vlogami so bila glede vlog treh angleških 

državljanov in enega italijanskega državljana poslana zaprosila za posredovanje 

pravnega reda držav vlagateljev, v zvezi z eno popolno vloženo vlogo nemške 

državljanke je bila izdana meritorna odločba o ugotovitvi vzajemnosti, dve popolno 

vloženi vlogi avstrijskih državljanov pa čakata na izdajo odločbe. 

Poleg dveh navedenih odločb so bile izdane še tri meritorne odločbe o ugotovitvi 

vzajemnosti za nemške državljane, ena meritorna odločba o ugotovitvi vzajemnosti 

za irske državljane in pet meritornih odločb, s katero vzajemnost ni bila ugotovljena 

za avstrijske državljane. 

Na podlagi vseh izdanih odločb o ugotovitvi vzajemnosti je bil po podatkih Ministrstva 

za pravosodje v obdobju od 01.07.2003 do 31.12.2003 vložen en predlog za vknjižbo 

lastninske pravice v zemljiško knjigo, v zvezi s katerim je sodišče že izdalo sklep o 

vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo. 

Pri Ministrstvu za pravosodje trenutno tečejo postopki ugotavljanja vzajemnosti v 

zvezi s šestinšestdesetimi vlogami državljanov držav članic EU, preostale zadeve 

(104 vloge) pa so bile zaključene z izdajo meritorne odločbe ali sklepa. 
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2.2. Podatki o vlogah, ki so jih vložili državljani držav, ki niso članice EU 

t 

V obdobju od 01.07.2003 do 31.12.2003 ni bila vložena nobena nova vloga, ki bi jo 

vložili državljani držav, ki niso članice Evropske unije. Pri Ministrstvu za pravosodje 

trenutno tečejo trije postopki ugotavljanja vzajemnosti. En postopek poteka v zvezi z 

vlogo državljanke Zvezne Republike Jugoslavije, za katero je Ministrstvo za 

pravosodje poslalo zaprosilo za podatke o pravni ureditvi pridobivanja lastninske 

pravice na nepremičninah v državi viagateljice, vendar do sedaj še ni prejelo 

odgovora zaprošene države1. Glede dveh vlog ameriških državljanov, je bilo poslano 

zaprosilo za posredovanje pravnega reda Združenih držav Amerike. Izdana je bila 

ena odločba o ugotovitvi vzajemnosti za državljanko Združenih držav Amerike. 

2.3. Podatki o nepremičninah, glede katerih se ugotavlja vzajemnost 

Nove vloge za ugotovitev vzajemnosti v obdobju od 01.07.2003 do 31.12.2003 so 

bile podane glede nepremičnin, ki ležijo na območjih gradbenih parcel, kmetijskih 

zemljišč, gozdnih zemljišč, območjih posebnega pomena za obrambo in območjih 

zavarovane kulturne dediščine. 

2.4. Podatki o namenu uporabe nepremičnin, glede katerih se ugotavlja 

vzajemnost 

Nove vloge za ugotovitev vzajemnosti v obdobju od 01.07.2003 do 31.12.2003 so 

bile podane glede nepremičnin, ki se pridobivajo zaradi namena bivanja, 

sekundarnega bivanja, nadaljnje prodaje in obdelovanja zemlje. 

3. SEZNAM IZDANIH ODLOČB TER SEZNAM KATASTRSKIH OBČIN, V 

KATERIH LEŽIJO NEPREMIČNINE, ZA KATERE SO BILE V POSTOPKU 

UGOTAVLJANJA VZAJEMNOSTI IZDANE ODLOČBE 

1 Ministrstvo za pravosodje je zaprosilo v Zvezno Republiko Jugoslavijo po diplomatski poti poslalo že 
dne 22.02.2001, ponovno dne 10.05.2001 ter urgenco dne 03.02.2003. 
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3.1. Seznam izdanih odločb v postopku ugotavljanja vzajemnosti od 01.07.2003 

do 31.12.2003 

Ministrstvo za pravosodje je izdalo pet odločb, s katerimi je bil ugotovljen obstoj 

vzajemnosti za državljane Zvezne republike Nemčije, in sicer: 

1. odločba opr. št. 782-26/03 z dne 13.08.2003 - pridobivanje lastninske pravice na 

gradbeni parceli, kmetijskem zemljišču in gozdnem zemljišču na območju, ki je 

posebnega pomena za obrambo in opredeljeno kot krajinski park, zaradi 

sekundarnega bivanja; 

2. odločba opr. št. 782-32/02 z dne 18.08.2003 - pridobivanje lastninske pravice na 

gradbeni parceli na območju, ki je opredeljeno kot kulturna dediščina ter III. varstveni 

pas vodnih virov, zaradi lastnega bivanja; 

3. odločba opr. št. 782-47/03 z dne 18.08.2003 - pridobivanje lastninske pravice na 

gradbeni parceli na območju, ki je posebnega pomena za obrambo, opredeljeno kot 

kulturna dediščina, zaradi sekundarnega bivanja; 

4. odločba opr. št. 782-55/03 z dne 18.08.2003 - pridobivanje lastninske pravice na 

gradbeni parceli, zaradi lastnega bivanja; 

5. odločba opr. št. 782-77/03 z dne 27.11.2003 - pridobivanje lastninske pravice na 

gradbeni parceli na območju, ki je posebnega pomena za obrambo, zaradi nadaljnje 

prodaje. 

Ministrstvo za pravosodje je izdalo eno odločbo, s katero je bilo ugotovljeno, da 

vzajemnost obstaja za državljane Republike Irske, in sicer: 

1. odločba opr. št. 782-29/03 z dne 07.11.2003 - pridobivanje lastninske pravice na 

gradbeni parceli na območju, ki je posebnega pomena za obrambo, opredeljeno kot 

širše varovano območje vodnih virov, zaradi sekundarnega bivanja. 

Ministrstvo za pravosodje je izdalo eno odločbo, s katero je bilo ugotovljeno, da 

vzajemnost obstaja za državljana Združenih držav Amerike, in sicer: 

1. odločba opr. št. 782-6/03 z dne 19.12.2003 - pridobivanje lastninske pravice na 

gradbeni parceli na območju, ki je posebnega pomena za obrambo, opredeljeno kot 

kulturna dediščina, zaradi sekundarnega bivanja. 
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Ministrstvo za pravosodje je izdalo pet odločb, s katerimi je bilo ugotovljeno, da 

vzajemnost ne obstaja za državljane Republike Avstrije, in sicer: 

1- odločba opr. št. 782-12/03 z dne 10.09.2003 - pridobivanje lastninske pravice na 

gradbeni parceli, zaradi lastnega bivanja; 

2. odločba opr. št. 782-25/03 z dne 20.12.2003 - pridobivanje lastninske pravice na 

gradbeni parceli na območju, ki je posebnega pomena za obrambo, opredeljeno kot 

krajinski park, zaradi sekundarnega bivanja; 

3. odločba opr. št. 782-27/03 z dne 20.12.2003 - pridobivanje lastninske pravice na 

gradbeni parceli in kmetijskem zemljišču na območju, ki je posebnega pomena za 

obrambo, opredeljeno kot krajinski park, zaradi sekundarnega bivanja; 

4. odločba opr. št. 782-28/03 z dne 20.12.2003 - pridobivanje lastninske pravice na 

gradbeni parceli in kmetijskem zemljišču na območju, ki je posebnega pomena za 

obrambo, opredeljeno kot krajinski park, zaradi sekundarnega bivanja; 

5. odločba opr. št. 782-46/03 z dne 20.12.2003 - pridobivanje lastninske pravice na 

gradbeni parceli na območju, ki je posebnega pomena za obrambo, zaradi 

sekundarnega bivanja. 

3.2. Seznam katastrskih občin, v katerih ležijo nepremičnine, za katere so bile v 

postopku ugotavljanja vzajemnosti od 01.07.2003 do 31.12.2003 izdane odločbe 

Nepremičnine, za katere so bile v postopku ugotavljanja vzajemnosti od 01.07.2003 

do 31.12.2003 izdane odločbe, ležijo v k.o. Dolga vas pri Lendavi, k.o. Rova, k.o. 

Loče, k.o. Moškanjci, k.o. Lendava, k.o. Kranjska Gora, k. o. Dolina pri Lendavi, k.o. 

Mostje pri Lendavi, k.o. Černelavci in k.o. Piran. 

4. PODATKI O POSTOPKIH UGOTAVLJANJA VZAJEMNOSTI, KI POTEKAJO NA 

ZAHTEVO DRŽAVLJANOV DRŽAV ČLANIC EU OD ZAČETKA VELJAVNOSTI 

ZUVza DO 31.12.2003 

Za nazornejši pregled nad celotnim stanjem na področju ugotavljanja vzajemnosti so 

v obliki tabele predstavljeni podatki o postopkih ugotavljanja vzajemnosti, ki potekajo 

na zahtevo državljanov držav članic Evropske unije od začetka veljavnosti ZUVza 

(14.02.1999) pa do dne 31.12.2003. 
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Tabela: Podatki o postopkih ugotavljanja vzajemnosti, 
ki potekajo na zahtevo državljanov držav članic EU 

pravno! dejanje^-';> 
i -.š3- k 

število'vlog' 'evidenca' po posameznih 
državah V- • 

obrazložitev^-^' a. - 

prejete vloge 
državljanov držav 
članic EU 

170 vlog 75 - ZR Nemčija 
49 - Republika Avstrija 
25 - Republika Italija 

6 - Nizozemska 
8 - Velika Britanija 
2 - Švedska 
1 - Grčija 
2 - Francija 
1 - Republika Irska 
1 - Portugalska 

Od začetka veljavnosti ZUVza 
do dne 31.12.2003 je 
Ministrstvo za pravosodje 
prejelo 170 vlog za ugotovitev 
vzajemnosti, ki so jih vložili 
državljani držav članic EU. 

nepopolne vloge, 
za katere je bila 
zahtevana 
dopolnitev 

26 vlog 8 - ZR Nemčija 
11 - Republika Avstrija 

1 - Velika Britanija 
2 - Republika Italija 
3 - Nizozemska 
1 - Francija 

26 vlogam še niso priložene 
vse listine iz 8. člena ZUVza. 
zato je Ministrstvo za 
pravosodje v skladu z ZUP 
pozvalo stranke, da v 
ustreznem roku dopolnijo 
vloge z manjkajočimi dokazili. 

j nepopolne vloge, 
v zvezi s katerimi 
so bila poslana 
zaprosila tujim 
državam, vendar 
le-te nanje še 
niso odgovorile 

26 vlog 14 - Republika Italija 
2 - Švedska 
7 - Velika Britanija 
1 - Francija 
1 - Nizozemska 
1 - Portugalska 

Ministrstvo za pravosodje je 
poslalo 45 zaprosil za podatke 
o pravni ureditvi pridobivanja 
lastninske pravice na 
nepremičninah v državah oz. 
deželah vlagateljev in do sedaj 
prejelo 33 odgovorov. 
Zaprošene države torej še niso 
odgovorile na 12 zaprosil, med 
katerimi se nekaj zaprosil 
nanaša na več vlog, kar 
dejansko pomeni, da v 
šestindvajsetih zadevah 
Ministrstvo za pravosodje ne 
more izdati odločbe, ker še 
vedno čaka zahtevane 
podatke od zaprošenih držav. 

popolne vloge, pri 
katerih odločba 
še ni izdana 

14 vlog 9 - Republika Avstrija 
5 - Republika Nemčija 

Glede 9 vlog avstrijskih 
državljanov in 5 vlog nemških 
državljanov, ki so bile vložene 
popolne ali so postale popolne 
po dopolnitvi ali po prejemu 
odgovorov na poslana 
zaprosila, odločbe v 
poročevalnem obdobju še niso 
bile izdane. 

izdane odločbe 66 vlog 42 - ZR Nemčija 
19 - Republika Avstrija 

2 - Republika Italija 
2 - Nizozemska 
1 - Republika Irska 

Na podlagi prejetih informacij o 
tujih pravnih redih je 
Ministrstvo za pravosodje 
izdalo 66 odločb, s katerimi je 
ugotovilo (ne)obstoj 
vzajemnosti. 
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je vzajemnost 48 vlog 42 - ZR Nemčija 
3 - Republika Avstrija 
2 - Nizozemska 
1 - Republika Irska 

delna vzajemnost 1 vloga 1 - Republika Italija 

ni vzajemnosti 17 vlog 16 - Republika Avstrija 
1 - Republika Italija 

izdani sklepi 38 vlog 20 - ZR Nemčija 
10 - Republika Avstrija 
7 - Republika Italija 
1 - Republika Grčija 

Ministrstvo za pravosodje je 
izdalo 38 sklepov in sicer: 

v 8 zadevah zaradi 
pomanjkanja pogojev za 
uvedbo postopka 

v 7 zadevah zaradi 
neuveljavljanja pravice, 
- v 15 zadevah zaradi 
nepopolnosti vloge, 
- v 6 zadevah zaradi umika 
vloge, 

v 1 primeru zaradi 
nepristojnosti, 
- v 1 primeru je vlogo odstopilo 
zaradi nepristojnosti. 

izdani sklepi o 
vpisu v zemljiško 
knjigo 

13 vlog 11 - ZR Nemčija 
1 - Republika Avstrija 
1 - Nizozemska 

Na podlagi izdanih odločb o 
ugotovitvi vzajemnosti je bilo 
po podatkih Ministrstva za 
pravosodje vloženih trinajst 
predlogov za vknjižbo 
lastninske pravice v zemljiško 
knjigo, v zvezi s katerimi je 
sodišče že izdalo sklepe o 
vpisu lastninske pravice v 
zemljiško knjigo, in sicer za 
nemške, avstrijskega in 
nizozemskega državljana. 

5. PRIMERJALNE TABELE S ŠTEVILČNIMI PODATKI O POSTOPKIH 
UGOTAVLJANJA VZAJEMNOSTI, KI POTEKAJO NA ZAHTEVO DRŽAVLJANOV 
DRŽAV ČLANIC EU IN DRŽAVLJANOV DRŽAV, KI NISO ČLANICE EU 

Celotno stanje na področju ugotavljanja vzajemnosti je prikazano v primerjalnih 

tabelah, ki obsegajo številčne podatke o vlogah državljanov držav članic EU ter 

državljanov držav, ki niso članice EU, za obdobje od začetka veljavnosti ZUVza 

(14.02.1999) pa do šestega poročila (30.06.2003) ter za obdobje od šestega poročila 

do dne 31.12.2003. 
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Tabela 1: Podatki o prejetih vlogah za ugotovitev vzajemnosti na podlagi 

ZUVza, ki so jih vložili državljani držav članic EU in državljani držav, ki niso 

članice EU 

P R E\ ETE VLOGE 

do 30.06.2003 
od 01.07.2003 
do 31.12.2003 

SKUPAJ 

državljani držav članic EU 135 35 170 
državljani držav, ki niso članice EU 14 0 14 
SKUPAJ 149 35 184 

Ministrstvo za pravosodje je od začetka veljavnosti ZUVza (14.02.1999) pa do dne 

31.12.2003 prejelo skupno 184 vlog za ugotovitev vzajemnosti, od katerih so 170 

vlog vložili državljani držav članic EU, 14 vlog pa državljani držav, ki niso članice EU, 

pri čemer je od šestega poročila (01.07.2003) pa do dne 31.12.2003 prejelo 35 vlog 

državljanov držav članic EU. 

Tabela 2: Podatki o rešenih vlogah za ugotovitev vzajemnosti na podlagi 

ZUVza, ki so jih vložili državljani držav članic EU in državljani držav, ki niso 

članice EU 

F IEŠENE VLOGE 

do 30.06.2003 
od 01.07.2003 
do 31.12.2003 

SKUPAJ 
% od vseh 
prejetih vlog 

državljani držav članic EU 93 11 104 61,18 
državljani držav, ki niso 
članice EU 

10 1 11 78,57 

SKUPAJ 103 12 115 62,5 

Ministrstvo za pravosodje je od začetka veljavnosti ZUVza (14.02.1999) pa do dne 

31.12.2003 rešilo 63% od skupno prejetih 184 vlog za ugotovitev vzajemnosti, ki so 

jih vložili državljani držav članic EU ter državljani držav, ki niso članice EU. V tem 

obdobju je bilo rešenih 61% prejetih vlog, ki so jih vložili državljani držav članic EU ter 

79% prejetih vlog, ki so jih vložili državljani držav, ki niso članice EU. 
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Tabela 3: Podatki o načinu rešitve vlog za ugotovitev vzajemnosti na podlagi 

ZUVza, ki so jih vložili državljani držav članic EU in državljani držav, ki niso 

članice EU 

N A C I N REŠITVE VLOG 

• do 30.06.2003 
od 01.07.2003 
do 31.12.2003 

SKUPAJ 

%od 
vseh 

rešenih 
vlog 

postopek zaključen z izdajo 
sklepa zaradi formalnih 
pomanjkljivosti vloqe 

48 0 48 41,74 

postopek zaključen z izdajo 
meritorne odločbe, s katero 
vzajemnost ni bila 
uaotovljena 

12 5 

t 

17 14,78 

postopek zaključen z izdajo 

meritorne odločbe o 
uqotovitvi delne vzajemnosti 

1 0 1 0,87 

postopek zaključen z izdajo 
meritorne odločbe o 
ugotovitvi vzajemnosti, 
lastninska pravica pa še ni 
bila vpisana v zemljiško 
knjigo 

30 6 36 31,30 

postopek zaključen z izdajo 

meritorne odločbe o 
ugotovitvi vzajemnosti, na 
podlagi katere je bil izdan 
sklep o vpisu lastninske 
pravice v zemljiško knjiqo 

12 1 13 11,31 

SKUPAJ m.q 1? 115 100 

Glede na način rešitve vlog, ki so jih vložili tako državljani držav članic EU kot 

državljani držav, ki niso članice EU, je Ministrstvo za pravosodje v 42% rešenih vlog 

postopek zaključilo z izdajo sklepa zaradi formalnih pomanjkljivosti vloge, v 15% je 

vlogo rešilo in postopek zaključilo z izdajo meritorne odločbe, s katero vzajemnost ni 

bila ugotovljena, v 1% je bila vzajemnost z izdajo meritorne odločbe delno 

ugotovljena, v 31% je bil postopek zaključen z izdajo meritorne odločbe o ugotovitvi 

Vzajemnosti, vendar lastninska pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo ter v 11% 

postopek zaključilo z izdajo meritorne odločbe o ugotovitvi vzajemnosti, na podlagi 

katere je bil izdan sklep o vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo. 
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Tabela 4: Podatki o nerešenih vlogah za ugotovitev vzajemnosti na podlagi 

ZUVza, ki so jih vložili državljani držav članic EU in državljani držav, ki niso 

članice EU 

NEREŠENE VLOG = 

do 30.06.2003 do 31.12.2003 % od vseh prejetih vlog 

nepopolne vloge, 
za katere je bila 
zahtevana 
dopolnitev 

22 26 14,13 

nepopolne vloge, v 
zvezi s katerimi so 
bila poslana 
zaprosila tujim 
državam, vendar le- 
te nanje še niso 
odgovorile 

23 29 15,76 

popolne vloge, 
vendar odločba še 
ni izdana 

1 14 7,61 

SKUPAJ 46 69 37,5 

V postopku ugotavljanja vzajemnosti je bilo do šestega poročila (30.06.2003) 46 

nerešenih vlog od skupno prejetih 149 vlog, ki so jih vložili državljani držav članic EU 

ter državljani držav, ki niso članice EU, do 31.12.2003 pa je od skupno prejetih 184 

vlog nerešenih še 69 zadev. To pomeni, da je na dan 31.12.2003 v postopku 

ugotavljanja vzajemnosti še 38% nerešenih vlog, ki so jih vložili državljani držav 

članic EU ter državljani držav, ki niso članice EU, in sicer v 14% prejetih vlog zaradi 

nepopolnih vlog, za katere je bila zahtevana dopolnitev, v 16% prejetih vlog zaradi 

tega, ker Ministrstvo za pravosodje še ni prejelo odgovora zaprošene države, na 

podlagi katerega bo lahko zaključilo postopek z izdajo odločbe o ugotovitvi 

vzajemnosti, v 8% prejetih vlog, ki so postale popolne, pa Ministrstvo za pravosodje v 

poročevalnem obdobju še ni izdalo odločb. 
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6. SKLEP 

Pridobivanje lastninske pravice na nepremičninah v Republiki Sloveniji s strani tujih 

državljanov je z vidika dosedanjih postopkov ugotavljanja vzajemnosti potekalo brez 

večjih zapletov. Od začetka veljavnosti ZUVza (14.02.1999) pa do dne 31.12.2003 je 

zahtevo za ugotovitev vzajemnosti vložilo 184 tujih državljanov, Ministrstvo za 

pravosodje pa je v 49 zadevah ugotovilo obstoj vzajemnosti. Na podlagi izdanih 

odločb o ugotovitvi vzajemnosti je po podatkih Ministrstva za pravosodje v zemljiško 

knjigo vpisanih 13 tujih državljanov, kar pomeni, da je do dne 31.12.2003 pravno- 

formalno pridobilo lastninsko pravico na nepremičninah z nakupom v Republiki 

Sloveniji 13 tujcev. 

Ministrstvo za pravosodje ocenjuje, da postopki ugotavljanja vzajemnosti potekajo 

primerno hitro ter v skladu z ZUVza, odločbe oziroma sklepi pa so izdani v okviru 

zakonskih rokov. 

Ministrstvo za pravosodje pa v zvezi s postopki ugotavljanja vzajemnosti ugotavlja, 

da se je tudi v drugi polovici leta 2003 povečal obseg prispelih vlog za ugotovitev 

vzajemnosti. Povečan obseg prispelih vlog je po mnenju Ministrstva za pravosodje 

posledica dejstva, da je po 01.02.2003 v skladu s Prilogo XIII Zakona o ratifikaciji 

Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in 

Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske 

unije na drugi strani s sklepno listino ter Protokola, s katerim se spreminja Evropski 

sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi 

skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na 

drugi strani (Uradni list RS, MP, št. 13/97) prenehal veljati eden od pogojev za 

pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji, to je 

triletno neprekinjeno stalno bivanje na sedanjem ozemlju Republike Slovenije. 
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