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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 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

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

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradn° 
pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Poročeva|ca 
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ZA začetek postopka za spremembo 

83. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE 

2 OSNUTKOM USTAVNEGA ZAKONA 

* 86 - IV 

2b°r UBUKE SIC 
Sk ;uPina 
Liubi 

2atj 

SLOVENIJE 

Poslank in poslancev 

fena 11 ' ''januar 2005 

predlog za začetek postopka za spremembo 
Ustave Republike Slovenije z osnutkom 
ustavnega zakona 

Na 
I>red| 

dla9i 168. člena Ustave Republike Slovenije 
Spreiner^/no državnemu zboru, da začne postopek za 0 Ustave Republike Slovenije. 

r^!ag 
spremembo 83, člena Ustave Republike Slovenije 

ska-imuniteta). 

BRa2L02ITEV: 

'•Vi 

9od0 

H°$l, 
Pari; 

v'nski razvoj 
ar>sk 

'arrien, lrTluni|eta izvira iz časa oblikovanja angleškega n,arizma, ko se je razvila kol rezultat političnega boja 
in monarhom. Omenjeni politični boj se je odvijal 

>Part -'".a, 
deian,L.arnentom ii ^ko 
J'eliavii0 Več s,0|etij, v katerih se je preko posamičnih primerov 

Načelo, da je potrebno poslancem zagotoviti svobodo 

govora in ostale svoboščine in pravice, ki naj jim omogočijo 
svobodo opravljanja funkcije oziroma izražanja političnih stališč. 
Imuniteta se je popolno uveljavila konec 17. stoletja, ko jo bilo v 
Angliji izrecno priznano, "da svoboda govora, razpravljanja in 
postopanja v Parlamentu ne sme biti predmet obtožbe ali preiskave 
s strani kateregakoli sodišča ali mesta izven Parlamenta". Tako 
je bila v Angliji prvič priznana tako-imenovana poklicna imuniteta. 
Nepoklicna imuniteta, ki zagotavlja nedotakljivost, se je uveljavila 
v Franciji leta 1789, ko je francoska Nacionalna skupščina 
institucionalizirala tako poklicno kot nepoklicno imuniteto. 
Nepoklicna imuniteta, ki varuje poslanca tudi, ko slednji ne opravlja 
poslanske funkcije, je bila uvedena predvsem z vidika dodatnega 
varstva poslancev pred izvršilno vejo oblasti. 

Poslansko imuniteto danes na splošno opredeljujemo kot pravno 
neodgovornost in pravno nedotakljivost članov zakonodajnecia 
telesa. Namen imunitete, ki pomeni odstop od splošnega načela 
enakosti po drugem odstavku 14. člena Ustave Republike 
Slovenije, je v tem, da se poslankam in poslancem omogoči 
neodvisno in nemoteno delo ter zagotovi možnosti za svobodno 
delovanje in odločanje v okviru podeljene funkcije. Na ta način ; ■■ 
članom predstavniškega telesa, poslancem Državnega zbora 
Republike Slovenije (skladno s 100. členom ustave pa tudi članom 
Državnega sveta Republike Slovenije), zagotovi pogoie za 
neodvisno in svobodno opravljanje njihovih funkcij ter s tem 
zagotovi pogoje za nemoteno delovanje parlamenta. Imuniteta jo 
tako v interesu predstavniškega telesa in ne v osebnem interesu 
poslanca kot fizične osebe. Po drugi strani pa imuniteta hkrati 
pomeni določeno jamstvo tako pravne varnosti kot tudi zagotovitev 
neodvisnosti poslanca pri opravljanju njegove funkci|e pred 
neutemeljenimi posegi izvršilne in sodne veje oblasti, pa tudi 
posameznikov, in preprečevanje zlorab moči. 

h 
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r Razloči za spremembo 

Sedanja ustavna ureditev tega vprašanja zaradi preveč široko 
zastavljene pravne prakse podeljevanja poslanske imunitete ni 
več povsem ustrezna, saj prihaja do nesistemskih odločitev in v 
posameznih primerih tudi do očitnih zlorab tega instituta. S 
predlagano spremombo želimo preprečiti nadaljnje zlorabe, hkrati 
pa poslansko imuniteto urediti tako, da bo bolj primerljiva z 
ustavnimi ureditvami v drugih evropskih državah z dolgo 
demokratično tradicijo. V primerjavi s temi državami je pri nas 
obseg materialne imunitete bistveno ožje določen, ker izključuje 
le kazensko odgovornost, ne pa tudi drugih oblik odgovornosti 
poslanca za mnenje ali glas, ki ga je izrekel na sejah državnega 
zbora ali njegovih delovnih teles. V mnogih ureditvah namreč 
zajema ta ureditev tudi civilnopravno oziroma odškodninsko 
odgovornost, kar pomeni, da je v teh državah materialna imuniteta 
absolutna. 

Primerjalno-pravni pregled ureditve poklicne imunitete kaže, da 
ustave mnogih evropskih in drugih demokratičnih držav celovito 
urejajo to vprašanje: 

Ustava Francije v 1. odstavku 26. člena določa, da poslanec 
ne more biti predmet pravnega postopka, preiskave, zapora, 
pripora ali sojenja za mnenje ali glas, ki ga da pri opravljanju 
svojih dolžnosti. 

Ustava Nizozemske v 71. členu določa, da poslanci, ministri, 
državni sekretarji in ostali udeleženci razprav v parlamentu 
ne morejo biti predmet pravnih postopkov za izraženo mnenje 
v parlamentu ali na sejah odborov. Pri tem se imuniteta nanaša 
tako na kazensko kot na civilnopravno odgovornost. 

Ustava Portugalske v 1. odstavku 160. člena določa, da 
poslanec ni civilno, kazensko ali disciplinsko odgovoren za 
mnenje, ki ga je izrekel pri izvrševanju svojih dolžnosti. 

Ustava Španije v 1. odstavku 71. člena določa, da poslanci in 
senatorji uživajo poklicno imuniteto za mnenja, izražena pri 
izvrševanju svojih dolžnosti. Poklicna imuniteta se nanaša na 
vse vrste pravne odgovornosti - kazensko, civilno in 
disciplinsko. 

Ustava ZDA v šestem paragrafu 1. člena izrecno določa, da 
člani kongresa (obeh domov: predstavniškega doma in 
senata) za katerokoli besedo ali razpravo, izrečeno v 
kongresu, ne odgovarjajo na nobenem drugem mestu 
("Speech or Debate Clause"), kar v praksi pomeni absolutno 
imuniteto. Vrhovno sodišče je kasneje presodilo, da imuniteta 
pokriva vse razprave in uradne stike v okviru z ustavnim 
redom ZDA določenega delovanja in pristojnosti kongresa 
ter njegovih delovnih teles; ne pokriva pa zadev, ki so zgolj 
politične narave (na primer aktivnosti kongresnika v okviru 
posamezne politične stranke). 

Na osnovi teh dejstev je logično, da mnogi najuglednejši 
strokovnjaki za ustavno pravo soglašajo, da je sedanja ureditev 
v bistvu preslikana iz prejšnje ureditve, ki ni ustrezala osnovnim 
demokratičnim standardom. Profesor dr. Kaučič je v komentarju 
Ustave Republike Slovenije zapisal ugotovitev, da se "Institut 
poslanske imunitete v novi ustavi iz leta 1991 bistveno ne razlikuje 
od ureditve v prejšnji ustavi.". Ustavna sodnica dr. Mirjam Škrk pa 
je na osnovi teh ugotovitev in mednarodne primerjave (navedla je 
tudi primer celovite ureditve tega področja v ZDA) zapisala, da so 
prizadevanja poslanca, ki je za celovitejšo ureditev imunitete ubral 
pot pritožbe na ustavno sodišče "upravičena in legitimna", vendar 
je za to nujna sprememba ustave. 

2, Prediog ureditve materialne imunitete 
•rtHući* 

Obstoječa slovenska ureditev materialne imunitete t |ćl,je 
kazensko odgovornost poslanca. Takšna ureditev pa ne IZ , ti 
odškodninske odgovornosti poslanca zaradi mnenja ali 9 ^ s 
ga je v okviru opravljanja svoje funkcije izrekel v državno"' ^ f 
ali na sejah njegovih delovnih teles. Poslancu državnega z 
tako dejansko omejeno opravljanje poverjene funkcije. c 

materialna imuniteta poslanca v interesu samega predstav ^ , 
telesa, da lahko poslanec nemoteno izvršuje svojo 
izraža svoje mnenje in glas. Postavlja se vprašanje 
nasprotja med sedanjo ureditvijo in načelom, zapisanim av,'„iki 
odstavku 82. člena ustave, po katerem so poslanci p<e s 

vsega ljudstva. 

Na podlagi navedenega je aktualno vprašanje ali ie P° ^ s,l()|- 
ustavnopravni ureditvi poslanec v zadostni meri varovan (|, 
mnenje ali glas, ki ga je izrekel pri opravljanju svoje h" ^s. 
seji državnega zbora ali na sejah njegovih de'ovnl|a|1)(o

za 

Odškodninska odgovornost z dolgotrajnim postopkom ^ov|ra,if 
poslanca pomeni veliko obremenitev, saj ne more ne jijci' 
neodvisno in nemoteno opravljati svoje funkcije. Na ^ llSia^' 
navedenega smo predlagatelji mnenja, da bi bilo sm'se''^||CaM;* 
urediti imuniteto poslanca tako, da ga nihče ne bi moge inSk(' 
kakorkoli pravno - torej tudi ne kazensko, ne oc 

oziroma civilnopravno - odgovarja za mnenje ali g'aS' 
izrekel pri opravljanju svoje funkcije. Seveda pa ostaja ,n 

način le še bolj poudarjena neposredna politična 0 pot'1"1' 
poslanca do državljank in državljanov, ki se vedno zn°vn

(,] i#""' 
(ali sankcionira) na volitvah. Prepričani smo, da bo na

g,j ^ 
bolj dosledno uresničeno tudi načelo prvega odstavka p# 
ustave, po katerem so poslanci predstavniki vsega liud 

oziroma funkcijo poslanca bo natančno uredil zakon o P 
ki ga bo potrebno v ta namen tudi dopolniti. 

3. Predlog ureditve procesne imunitete 
tretje 

Procesno-pravno imuniteto ureja ustava v drugern 111 ^os1' 
odstavku 83. člena. Za razliko od absolutne ' 
materialno-pravne imunitete je procesno-pravtia „aii'1,1 

poslancev relativna in učinkuje le toliko časa, dokler 
oziroma dokler državni zbor ne odloči o predčasnem^ 
imunitete. Znano je namreč, da poslanska imunitet 
pravica posameznega poslanca, ampak je pravica ' rl3rr,e < 
pomena, ki služi predvsem nemotenemu delovanju P g m 
Procesno-pravna imuniteta, kot jo pojmuje sodobno P 
sicer praviloma ne bi povsem izključevala odgovornosti 10pK1^ 
dejanja, prekrške, civilne delikte, disciplinske P 
izvrševanje pravnomočne sodbe ipd. Poslanca, ki t'1 (1 tj'

c' 
uživa, ščiti pred priporom in uvedbo kazenskega poS ^ ukirt 
dovoljenja parlamenta, ne pa tudi pred drugimi zakoni ^ pff 
državnih organov v kazenskem postopk 
preiskovalnimi dejanji ali ukrepi v njegovem Pr 

(predkazenskem) delu. 
Il6l* ■ 

Trenutna ureditev procesne imunitete je pri nas ure|ena 

(pre) široko in z določenimi posebnostmi. Poslanec nj z'1, 
lahko odpove oziroma se nanjo ne sklicuje, a ima 
možnost glede imunitete odločiti tudi drugače I 
državnega zbora o imuniteti poslanca je po predlaga'11 

vnaprej izključeno in tudi ni potrebno. Imuniteta bo s Pre
QS|flitf J 

spremembami omejena izključno na opravljanje P p0s 
funkcije, za vsako kaznivo dejanje (ali prekršek) |C v,c., I 
poslanec odgovarjal kot vsak drug državljan. Razlika .^ei'5 

da kakršenkoli uradni postopek (kazenski, Pre< 

poročevalec, št. 3 14. jar 
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upravni \ u 
praksi pom 9 Sme' vP''vat' na ^e'° državnega zbora, kar v 
'"formirati 8?' da S8 bo moral°' na primer, sodišče vnaprej te'esa, kat ° h

e^n' a" na določen dan državni zbor ali delovna 
,ernu nrii=Gn, ^'an 'e P°samezen poslanec, zasedajo ali ne, in Pr"ag°diti sklic obravnave. 

šele pop°'e
a
k

PO
f
rno ^azen bi poslanec (ali državni svetnik) prestal 

ne bi rnonei6!, U c'je' vendar se izvršitvi pravnomočne obsodbe 
Ureditev i? ifr '209ni,i- Opozarjamo, da že sedaj veljavna pravna 
Preneha rrf °h ° pos'anc'b. 9- člen) omogoča, da poslancu 
neP°gojno k " 'e s P^vnomočno sodbo obsojen na ^ azen zapora, daljšo od šestih mesecev, 

ekstremnihrOC0Sna imuniteta pa bi bila avtomatično izključena v 
(nePosrednoP)nm0r'tl ' k° b' bil P°slanec ali državni svetnik 
Predpisana k Za'0,en pr' kaznivem dejanju, za katerega je takšnih prim " nad pet let zaP°ra- Predlagana sprememba v 
Sedanjj uredit8n '|

zkl'uću'e diskrecijo državnega zbora, ki je po 
PosamejnorJ" 0 v tetl Primerih imuniteto še vedno lahko podelil nemu poslancu. 

Ijuček ^Zaklj 

^redlagan Veie oblast n^d d''° '°re' prina®a ustrezno zaščito zakonodajne 
Pa odpravilo J! .neutemeljenimi posegi drugih vej oblasti, hkrati 

Pred, Z'0rabe inSWUta ' 
s°časno), da^r9mem^a 83' ^'ena ustave zahteva (lahko tudi 
Zakonu o posla8 na,an^neie opredeli pojem "funkcije poslanca" v 
ustava. Obsea f10"?.' Temeline pristojnosti državnega zbora določa 
Pa je opredelie ci'e pos'anca pri uresničevanju teh pristojnosti 
2akonu o P0S|n Vraz''čnih členih Ustave Republike Slovenije in 
Poslancih tako3" 'Sr poslovn'ku državnega zbora. Zakon o 
Pravica poslani SV0'em 15- členu določa: temeljna dolžnost in 
de|ovnih telesil-Tri -8 ude'ezl:>a na sejah državnega zbora in na 
Pri delu in odlo"rZaVne^a zbora' katerih člar\ je, ter sodelovanje 
jelesih. Sam smCa?'U V drzavnem zboru ter njegovih delovnih 

s tem odsto' 'muni,ete izhaja prav iz te funkcije, saj naj bi 
^a svojo funkciiP°m °d načela enakosti poslancem omogočeno, 

ndar funkciia 0prav''ai° nemoteno, neodvisno in svobodno. 
V terri členu V č poslanca očitno obsega več, kot je zajeto samo 
nas'opanje v f3Sl|! Smo P°sta'' del Evropske unije in je javno 
Vsakdanjika posi" C''' uradne delegacije v tujini postalo.del 
Poslanca razširit'^h8^ b' b''° nuino pravno opredelitev funkcije 
PoleStegaobspn t ' V 'em sm's'u- Opravljanje funkcije poslanca 
'n Vo'ilnih okraiih U^' de'° V P°slanskih pisarnah v volilnih enotah 
Posvetih, ki jih V CaSU uradnih ur ter sodelovanje na uradnih 
^Prejemih tuiih ".9®nizir® državni zbor (ali državni svet) in uradnih 2ven njega sai ° 8^ac'' v Pr°storih državnega zbora, kakor tudi 
i °'°oilih poslovnik^rf^ de'ovanie. ki je neposredno utemeljeno v 
2|av. ki bi jih rio-3, rzavnega zbora in zakonu o poslancih. Glede 
sP°sredne DnJ3 poslanec tedaj, ko njegovo delovanje nima 

, °slanec ne bi i ,7 a®,e V Pos,ovniku ali zakonu o poslancih, pa 
01 Vsak drug držav|j'mUn'tete 'n b' bil v P°vsem enakem položaju 

?s'6dno sledimnam°' da S Predlagano spremembo 83. člena 
i radi katereaa 

nace'11, da je potrebno strogo ločiti javni interes, 
"ln?r6sa' ki nikaif6 poslancu Podeljuje imuniteta, od osebnega 
j Ur>iteta ni oseh'' ne more biti razl°9 za podelitev imunitete: 
i 6resu njennuo i ^ pravica ali privilegij poslanca, temveč je v 
0D 

S,Vo Pravne vi iS V interesu državnega zbora. Pomeni 
rav|ianju Pred^rn0S-' za90,°vitev neodvisnosti poslanca pri 

avniske funkcije pred neutemeljenimi posegi 

drugih vej oblastf, zlasti pred posegi izvršne veje oblasti, pa tudi 
posameznikov." (Mozetič; Komentar Ustave Republike Slovenije). 
Glede na "mladost demokracije" naše države je takšno jamstvo 
pravne varnosti in zagotovitev neodvisnosti poslanca še posebej 
smiselno in tudi nujno za nemoteno opravljanje vseh nalog, ki jih 
po slovenski ustavi ima državni zbor. 

II. 

OSNUTEK USTAVNEGA ZAKONA 
ZA SPREMEMBO USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Osnutek ustavnega zakona o spremembi Ustave Republike 
Slovenije 

V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije št. 
33/91, 42/97, 66/00, 24/03 in 69/04) se 83. člen spremeni tako, da 
se glasi: 

"Poslanca državnega zbora ni mogoče klicati na 
odgovornost za mnenje ali glas, ki ga je izrekel pri opravljanju 
svoje funkcije. 

Poslanec v času mandata ne sme biti priprt ali zaprt, niti se 
zoper njega ne sme voditi kazenski ali drug uradni postopek 
na način, ki bi mu oviral sodelovanje pri delu državnega 
zbora ali njegovih delovnih teles, razen če je bil zaloten pri 
kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora 
nad pet let." 

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru 
Republike Slovenije. 

BESEDILO ČLENA USTAVE, KI SE SPREMINJA: 

83. člen 
(poslanska imuniteta) 

Poslanec državnega zbora ni kazensko odgovoren za mnenje ali 
glas, ki ga je izrekel na sejah državnega zbora ali njegovih delovnih 
teles. 

Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, če se sklicuje na 
imuniteto, ne sme začeti kazenski postopek brez dovoljenja 
državnega zbora, razen če je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za 
katero je predpisana kazen zapora nad pet let. 

Državni zbor lahko prizna imuniteto tudi poslancu, ki se nanjo ni 
skliceval ali ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju iz prejšnjega 
odstavka. 

Predstavnik skupine poslank in poslancev: 
Pri obravnavi v državnem zboru in ustavni komisiji bo predlog 
predstavil in dodatno obrazložil prvi podpisani mag. Branko Grims. 
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Podpisi poslancev: 
1. mag. Branko Grims 

2. Đ'rtiTPJj <ovA.eič 

3 Pol/>ic 

4 joifr J£ AOUSEk. 

s. btifrIL 

6 foccud) a>oiQ^.ic 
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Predl0g zakona o 

SPREMEMBAH in dopolnitvah zakona 

0 obveznih zavarovanjih v prometu 

(Z0ZP-R) 

' »Kini postopek - EPA 81 - IV 

VUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVa- 
što,'„ 2004-1611-0183 
Lili 443"08/2004-1 L,ub||ana, 06.01.2005 

5ese^
ePu')|ike Slovenije je na 5. redni seji dne 6.1.2005 določila 

PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH 
V prometu, 

ki 
Drža3 P0®'''a v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika Vnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

Fte^ h R6Publike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
donoi Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
B) "itvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP- 
ne 

ravnava po nujnem postopku, saj bi v primeru 
^irekt minimalnih zavarovalnih vsot z zahtevami 
Za m -VS 84/5/EGS lahko prišlo do težko popravljivih posledic 
velja 2av°' PoP°lna ali delna trajna in začasna odstopanja od 
Us^l Vn'h predpisov, ki urejajo zavarovalništvo in s katerimi se 

luie zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 

obveznih zavarovanjih v prometu, niso možna. Republika 
Slovenija je tako dolžna izvajati omenjeno direktivo Evropskih 
skupnosti in odpraviti tudi vse neskladnosti. V kolikor Republika 
Slovenija ne bo pravočasno uskladila določb ZOZP z direktivo 
84/5/EGS, lahko Komisija ES sproži postopek po 226. členu 
Pogodbe ES, kar pa v nadaljevanju lahko pripelje do težko 
popravljivih posledic za državo. 

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. Andrej Bajuk, minister za finance, 
Bogomir Špiletič, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
mag. Sibil Svilan, v.d. generalnega direktorja v Direktoratu 
za finančni sistem Ministrstva za finance, 
Maja Košak, podsekretarka v Ministrstvu za finance. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

Pf*EDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
•N DOPOLNITVAH ZAKONA O 

obveznih ZAVAROVANJIH V 
PROMETU (ZOZP - B) 

UV0d 

1- Cena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Urej6° obveznega zavarovanja v prometu je v Republiki Sloveniji 
^kon * Ekonom o obveznih zavarovanjih v prometu. Prvotni 
1atja|j'6 bil sprejet leta 1994 (Uradni list RS, št. 70/94, 29/96; v 

Vanju: ZOZP). Od uveljavitve ZOZP iz leta 1994 naprej je 

prišlo do sprememb v odnosu Republike Slovenije do Evropskih 
skupnosti in v pravnem redu Evropskih skupnosti, ki se nanaša 
na obvezno avtomobilsko zavarovanje, kar je bil poglavitni razlog 
za spremembe oziroma dopolnitve ZOZP v letu 2002 (Uradni list 
RS, št. 67/2002; ZOZP-A). V ZOZP-A so se minimalne zavarovalne 
vsote, ki jih mora zavarovalnica izplačati oškodovancem iz 
naslova obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti 
zaradi osebne škode, prilagodile zneskom, določenim v direktivi 
84/5/EGS. V zvezi s povišanjem vsot za obvezna zavarovanja v 
prometu se je v ZOZP-A določilo, da se minimalne vsote zvišajo, 
če se za več kot 10 % spremeni razmerje tolarja proti evru po 
srednjem tečaju Banke Slovenije. Zvišanje, ki je sorazmerno s 
spremembo navedenega tečajnega razmerja, objavi minister, 
pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije. Višina 
minimalnih zavarovalnih vsot za zavarovanje avtomobilske 
odgovornosti je bila ob sprejemu ZOZP-A usklajena z zahtevami 
direktive 84/5/EGS. Po vstopu RS v Evropske skupnosti se je 
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izkazalo, da minimalne zavarovalne vsote za osebno in 
premoženjsko škodo za zavarovanje avtomobilske odgovornosti, 
določene v tolarjih, zaradi spremembe menjalnega razmerja tolarja 
proti evru v ZOZP-A ne sledijo več zahtevam iz direktive 84/5/ 
EGS. Problema trenutno ni mogoče rešiti s sprejetjem povišanih 
minimalnih zavarovalnih vsot v aktu, ki bi ga izdal minister za 
finance, saj ni izpolnjen pogoj iz 8.a člena zakona, ki zahteva, da 
se zvišanje vsot objavi, če se za več kot 10 % spremeni razmerje 
tolarja proti evru. Zaradi navedenega je potrebno za doseganje 
uskladitve z zahtevami direktive 84/5/EGS pristopiti k 
spremembam 8. a in 19. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v 
prometu. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilji novele zakona so: 

zagotoviti, da bodo minimalne zavarovalne vsote za osebno 
in premoženjsko škodo iz naslova zavarovanja avtomobilske 
odgovornosti skladne tistim, ki so določene v 1. členu direktive 
84/5/EGS, 

zagotoviti, da se bodo pri določanju minimalnih zavarovalnih 
vsot, izraženih v tolarjih, za osebno in premoženjsko škodo 
iz naslova zavarovanja avtomobilske odgovornosti, 
upoštevale spremembe v razmerju tolarja proti evru, zaradi 
česar te vsote ne bi bile več skladne s tistimi, določenimi v 
direktivi 84/5/EGS, 

zagotoviti usklajevanje z Zakonom o prekrških (Uradni list 
RS, št. 7/2003,45/2004, 86/2004), tako da se določijo subjekti, 
ki imajo nadzor nad izvajanjem posameznih določb ZOZP. 

3. POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 

zvišujejo se minimalne zavarovalne vsote za osebno in 
premoženjsko škodo iz naslova zavarovanja avtomobilske 
odgovornosti, 

določa se način spreminjanja minimalnih zavarovalnih vsot 
za zavarovanje avtomobilske odgovornosti zaradi sprememb 
v razmerju tolarja proti evru, 

določijo se subjekti, ki imajo nadzor nad izvajanjem posameznih 
določb ZOZP. 

4. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH IN PRILAGOJENOST PREDLAGANE 
UREDITVE PRAVU EVROPSKIH SKUPNOSTI 

V Nemčiji je obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti 
urejeno v »Erstes Gesetz zur Anderung des 
Pflichtversicherungsgesetzes vom 22/03/1988, 
Bundesgesetzblatt Teil I vom 29/03/1988 Seite 358«, kjer so 
določene minimalne zavarovalne vsote v evrih, kot jih določa 
direktiva 84/5/EGS. 

V Italiji je obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti urejeno 
v »Legge del 07/08/1990 n. 242, disciplina dell'assicurazione 
obbligatoria della responsabilit civile per i danni causati dalla 
circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e 
dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri. Gazzetta Ufficiale 
- Serie generale - del 20/08/1990 n. 193 pag. 3«, kjer so določene 
minimalne zavarovalne vsote v evrih, kot jih določa direktiva 84/ 
5/EGS. 

Na Irskem je obvezno zavarovanje avtomobilske odgovor" 
urejeno v »The Road Traffic (Compulsory Insurance) (A"1 

ment) Regulations, 1987« kjer so določene minimalne zavarov 
vsote v evrih, kot jih določa direktiva 84/5/EGS. 

5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA 
ZAKONA 

državni 
Predlagana ureditev ne bo imela finančnih posledic za u 
proračun, niti za obseg sredstev obveznega zdravstve 
zavarovanja in druga javna finančna sredstva. 

6. DRUGE POSLEDICE 

Predlog zakona nima drugih posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 
□ Q št- 

V Zakonu o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list ■ . 
70/94, 29/96 in 67/02) dosedanje besedilo 1. člena P°stan ki se 
odstavek tega člena, za katerim se doda drugi odstavek, 
glasi: 

» S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije pre"a® ' 
naslednje direktive Evropskih Skupnosti: 

■, iq720 

- Direktiva Sveta 72/166/EGS z dne 24. aprila 1s,.vilne 
približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju ^ 
odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o 'zV ' ^ 
obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (UL 
z dne 02.05.1972), s spremembami; 0 

Direktiva Sveta 72/430/EGS z dne 19. decembra 
spremembi Direktive Sveta 72/166/EGS z dne 24- 0 
1972 o približevanju zakonodaje držav č'a flZj| 
zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motorni (j 
in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgov 

(UL L 291 z dne 28.12.1972), s spremembami; 
Druga direktiva Sveta 84/5/EGS z dne 30. decembra^^ 
o približevanju zakonodaje držav članic o zavare^ ^ 
civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil (UL 
z dne 11.01.1984), s spremembami, v nadaljnjem &eS 

Druga direktiva Sveta 84/5/EGS; „go o 
Tretja direktiva Sveta 90/232/EGS z dne 14. maja ^ 
približevanju zakonodaje držav članic o zavarovanju 
odgovornosti pri uporabi motornih vozil (UL L I2y 

19.05.1990), s spremembami; „ggo 
Direktiva Sveta 90/618/EGS z dne 8. novembra 57/ 
spremembah Direktive 73/239/EGS in Direktive 8 o 
EGS o uskladitvi zakonov in drugih Pre^>S^eg> 
neposrednem zavarovanju razen življenj® ^ 
zavarovanja, zlasti glede zavarovanja avt°m® 5 
odgovornosti (UL L 330 z dne 29.11 -^® 
spremembami; aq92° 

- Direktiva Sveta 92/49/EGS z dne 18. junija jfl „ 
spremembah Direktiv 73/239/EGS in 88/357/EG 
uskladitvi zakonov in drugih predpisov o nePosr,rretj3 

zavarovanju razen življenjskega zavarovanja Ig l 
direktiva o premoženjskem zavarovanju) (UL L 
dne 11.08.1992), s spremembami; 
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Irektiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/26/ES z 
ne 16. maja 2000 o približevanju zakonodaje držav članic 

^zavarovanju avtomobilske odgovornosti, ki spreminja 
Direktivi Sveta 73/239/EGS in 88/357/EGS- Četrta 

irektiva o zavarovanju avtomobilske odgovornosti (UL 
181 z dne 20.07.2000), s spremembami; 
irektiva 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
001/17/ES z dne 19. marca 2001 o reorganizaciji in 

Prenehanju zavarovalnic (UL L 110 z dne 20.04.2001), s 
spremembami.«. 

2. člen 
V q 

C'enu se v prvem odstavku črta besedilo », 19.«. 
^oda 5Q _ n°v drugi odstavek, ki se glasi: 

razmerji",Znesl<' iz člena tega zakona se zvišajo, če se 
spremeni ° 'a Prot' evru P° srednjem tečaju Banke Slovenije 
'* drunp' da so'' zneski, preračunani v evre, nižji od zneskov 
^išanje^k °C'S,aV'<a 1' ^'ena Druge direktive Sveta 84/5/EGS. 
raznieha' 'e sorazmerno s spremembo navedenega tečajnega 
Repubiji,' ° 'avi minister, pristojen za finance, v Uradnem listu e Slovenije.«. 

nl' drugi odstavek postane tretji odstavek. 

3. člen 

'lo 19- člena se spremeni tako, da se glasi: 
"0bve2n odgOVQ 

0st zavarovalnice iz zavarovanja avtomobilske 
škodr,ea °

Sti 'e omejena z zavarovalno vsoto, veljavno na dan 
Višiavs9

n
a
t=

d°9,odka' če z zavarovalno pogodbo ni dogovorjena 
sklenjer, a' Najnižja zavarovalna vsota, na katero mora biti 0 zavarovanje, znaša: 

a) za škodo zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja, 
ki izvira iz posameznega škodnega dogodka ne glede na število 
oškodovancev, 

- za avtobuse in tovorna vozila 245,000.000 tolarjev 

- za druga vozila 122,500.000 tolarjev 

- za vozila, ki prevažajo nevarne snovi 490,000.000 tolarjev 

b) za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ki izvira iz 
posameznega škodnega dogodka ne glede na število 
oškodovancev, 

- za avtobuse in tovorna vozila 49,000.000 tolarjev 

- za druga vozila 24,500.000 tolarjev 

- za vozila, ki prevažajo nevarne tovore 98,000.000 tolarjev «. 

4. člen 

Besedilo 47. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Nadzor nad določbami tega zakona, ki se nanašajo na 
zavarovalnice, izvaja Agencija za zavarovalni nadzor, nad 
določbami 2. člena tega zakona pa inšpektorat, pristojen za 
promet.«. 

KONČNA DOLOČBA 

5. člen 

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

Obrazložitev k 1. členu: 

Republika Slovenija se mora po vstopu v Evropske Skupnosti v 
svojih predpisih sklicevati na direktive oziroma uredbe, ki jih s 
posamezni predpisom prenaša oziroma podrobneje ureja u 
svojem pravnem redu. V noveli iz leta 2002, kjer je prišlo do 
najobsežnejše uskladitve s predpisi Evropskih skupnosti, 
prenesene direktive niso bile navedene. 

Obrazložitev k 2. členu: 

Spreminja se določba 8.a člena zakona, ki je določala način 
zvišanja minimalnih zavarovalnih vsot za zavarovanje 
avtomobilske odgovornosti, ki so določene v zakonu tako, da je 
to zvišanje vezala na 10% spremembo tolarja proti evru po 
srednjem tečaju Banke Slovenije. S spremembo se določa, da se 
minimalne zavarovalne vsote, določene v 19. členu zakona, 
uskladijo, ko zaradi sprememb v razmerju tolarja proti evru ne 
dosegajo več vsot, ki so določene v 1. členu direktive 84/5/EGS. 
Ob sprejetju povišanih minimalnih zavarovalnih vsot v noveli ZOZP 
v letu 2002 so bile le te skladne z zahtevami direktive 84/5/EGS, 
kasneje pa zneskom iz direktive zaradi spremembe razmerja 
med tolarjem in evrom niso več sledile, po drugi strani pa jih 
minister za finance tudi ni mogel zvišati, ker ni bila še dosežena 
10% sprememba tolarja proti evru. S spremembo 8. a člena ob 
hkratnem povišanju vsot v 19. členu se zagotavlja, da to takšnih 
neskladij med minimalnimi vsotami za zavarovanje avtomobilske 
odgovornosti po ZOZP in po direktivi, ne more več priti. 

Obrazložitev k 3. členu 
osel1"0 

V 19. členu se povišajo minimalne zavarovalne vsote za ^ 
in premoženjsko škodo tako, da so skladne tistim. ^ j'h ^go 
direktiva za motorna vozila, ki po našem zakonu sodijo v ^ 
alineo točke a. in b. 19. člena ZOZP. Minimalna zavarovalni^, 
za osebno škodo na zahtevek znaša po direktivi 500.00 t 
zaradi česar se minimalna vsota v drugi alinei točke a. • ,:l 
zvišuje na 122,500.000 tolarjev. Minimalna zavarovalna ^ ^ 
premoženjsko škodo na zahtevek po direktivi znaša -- 

linei točke1 

člena zvišuje na 24,500.000 tolarjev. Skladno s P0V^anltJ'zrne1!! 
evrov, zaradi česar se minimalna vsota v drugi alinei točke 

; povišani11' 
alinei točke a. in b. 19. člena ZOZP se v ustreznem 
povišajo tudi ostale minimalne zavarovalne vsote iz 19- ck 

se ohrani ustrezno razmerje med njimi. 

Obrazložitev k 4. členu: 
idz<" 

Spremeni se besedilo47. člena, ki definira subjekte, kiimai0 r 
nad izvajanjem posameznih določb ZOZP. S tem se ^ ^ 
usklajevanje z Zakonom o prekrških (drugi odstavek is- 
tega zakona). 

Prehodna določba določa, da začne zakon veljati pet'iaisl 

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

d,f 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

1. člen 

Ta zakon ureja naslednja obvezna zavarovanja v prometu: 

1. zavarovanje potnikov v javnem prometu proti posledicam 
nesreče; 

2. zavarovanje lastnika vozila proti odgovornosti za škodo, 
povzročeno tretjim osebam (zavarovanje avtomobilske 
odgovornosti); 

3. zavarovanje lastnika zrakoplova ali druge letalne naprave proti 
odgovornosti za škodo, povzročeno tretjim osebam; 

4. zavarovanje lastnika čolna proti odgovornosti za škodo, 
povzročeno tretjim osebam. 

8. a člen 
# 

Denarni zneski iz 7., 12., 19. in 33.b člena tega zakona se^rli f4' 
če se za več kot 10% spremeni razmerje tolarja pr°" ' 
srednjem tečaju Banke Slovenije. Zvišanje, ki je soraz^ ^ ^ i, 
spremembo tečajnega razmerja, objavi minister, pristol® 
nance, v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Način zvišanja zavarovalnih vsot v primerih iz 
odstavka, razen v primerih iz 12. člena tega zakona, veli«1 

neizkoriščene dele zavarovalnih vsot. 

19. člen 
hil?k' 

Obveznost zavarovalnice iz zavarovanja avtoff1 ^ 
odgovornosti je omejena z zavarovalno vsoto, veljavno ^ 
škodnega dogodka, če z zavarovalno pogodbo ni dog° pil1 

višja vsota. Najnižja zavarovalna vsota, na katero m 
sklenjeno zavarovanje, znaša: 
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a) za 
ki izvira°d° Zaradi smrti' telesne poškodbe in prizadetega zdravja, 
°^0do lz P°sarneznega škodnega dogodka ne glede na število 

'ovancev, 
avtobuse in tovorna vozila 

*a tlruga vozila 

•za 

b) 

v°zila, ki prevažajo nevarne 

220,000.000 tolarjev 

110,000.000 tolarjev 

440,000.000 tolarjev 

Pos
a

ar> zaradi uničenja ali poškodovanja stvari, ki izvira iz 
oškodo®zne9a škodnega dogodka ne glede na število 

av'°buse in tovorna vozila 45,900.000 tolarjev 

- za druga vozila 22,900.000 tolarjev 

- za vozila, ki prevažajo nevarne tovore 91,800.000 tolarjev 

47. člen 

Postopek o prekršku se uvede: 

- na predlog Agencije za prekršek po 43. členu tega zakona; 

- na predlog Združenja za prekršek po 44. členu tega zakona; 

- na predlog organa za kontrolo prometa in zavarovalnice za 
prekrške po 45. in 46. členu tega zakona. 
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Predi lo9 zakona o 

Ratifikaciji okvirne konvencije 

;"etovne zdravstvene organizacije 

NADZOR NAD TODAKOM (MOSZOT) 

'EPA83.IV 

A0A REpUBUKE SLOVENIJE 
EVfl. EVA: 
številko. 2004"1811-0104 
Liub|iana "2"01/2004-1 a' 06.01.2005 
V|ađa 

d°'°čila beseđij8 Sloveni'e )e na 5- redni sei' dne 06 01 -2005 

ki 
Posl, 

KONVpmo 2akona o ratifikaciji okvirne 
0RGAWi-7aJE SVETOVNE zdravstvene NIZACIJE za nadzor nad tobakom, 

Poši|ja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena s|ovnika n - dV0 sPreJem na poaiagi 169. člena 
°dstavka 75 r.zavne9a zbora Republike Slovenije in tretjega • člena zakona o zunanjih zadevah. 
Viada Re 

r?ađe Renuhi'^6 Sloveniie ie na podlagi 45. člena poslovnika 
avneqa ®'oveni)e 'n na podlagi 235. člena poslovnika bora Republike Slovenije določila, da bodo kot 

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

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
Andrej Bručan, dr. med, minister za zdravje, 
dr. Božo Cerar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Dorjan Marušič, dr. med., državni sekretar v Ministrstvu 
za zdravje, 
Zvezdana Hartman, sekretarka, Ministrstvo za zdravje, 
Vesna-Kerstin Petrič, dr. med, podsekretarka v Ministrstvu 
za zdravje, 
Meta Bole, pooblaščena ministrica v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
mag. Franc Mikša, pooblaščeni minister v Ministrstvu za 
zunanje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

0 ^ ZAKON 2. člen 

*D*AvŠtv£'JI OKVIRNE KONVENCIJE SVETOVNE Besedilo sporazuma se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu VENE ORGANIZACIJE ZA NADZOR NAD v slovenskem jeziku glasi:* 
TOBAKOM 

><icira 

1. člen 

v Racije ®0kvirna konvencija Svetovne zdravstvene 6neVj nadzor nad tobakom, sestavljena 21. maja 2003 

Besedilo sporazuma v arabskem, francoskem, kitajskem, ruskem in 
španskem izvirniku je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne 
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 



Okvirna konvencija SZO o nadzoru nad 
tobakom 

Preambula 

Pogodbenice te konvencije so, 

odločene, da dajo prednost svoji pravici za zaščito javnega 
zdravja; 

ob spoznanju, da je širjenje uporabe tobačnih izdelkov svetovni 
problem z resnimi posledicami za javno zdravje, ki zahteva kar 
najširše mednarodno sodelovanje in sodelovanje vseh držav za 
učinkovit, ustrezen in celovit mednarodni odziv; 

zaradi zaskrbljenosti mednarodne skupnosti glede pogubnih 
zdravstvenih, socialnih, ekonomskih in okoljskih posledic po vsem 
svetu zaradi uživanja tobaka in izpostavljenosti tobačnemu dimu; 

zaradi velike zaskrbljenosti zaradi naraščanja uporabe in 
proizvodnje cigaret in drugih tobačnih izdelkov po vsem svetu, 
še posebej v državah v razvoju, in tudi zaradi bremena za družine, 
revne in nacionalne zdravstvene sisteme; 

ob spoznanju, da je nedvoumno znanstveno dokazano, da 
uporaba tobačnih izdelkov in izpostavljenost tobačnemu dimu 
povzročata smrt, bolezni in invalidnost ter da lahko po kajenju in 
uporabi drugih vrst tobačnih izdelkov ter izpostavljenosti 
tobačnemu dimu po določenem času nastanejo bolezni, povezane 
z uporabo tobačnih izdelkov, 

tudi ob spoznanju, da so cigarete in drugi tobačni izdelki izdelani 
tako, da povzročijo odvisnost ter da so mnoge njihove sestavine 
in dim farmakološko aktivni, toksični, mutageni in karcinogeni ter 
da je v glavnih mednarodnih klasifikacijah bolezni odvisnost od 
tobaka posebej razvrščena kot motnja; 

ob zavedanju jasnih znanstvenih dokazov, da prenatalna 
izpostavljenost tobačnemu dimu povzroča resne zdravstvene in 
razvojne težave pri otrocih; 

zaradi velike zaskrbljenosti zaradi naraščanja kajenja in drugih 
oblik uporabe tobaka pri otrocih in mladostnikih po vsem svetu, 
še posebej kajenja pri vedno nižji starosti; 

vznemirjene zaradi naraščanja kajenja in drugih oblik uporabe 
tobaka pri ženskah in dekletih po vsem svetu ter ob upoštevanju 
potrebe po sodelovanju žensk na vseh ravneh oblikovanja in 
uresničevanja politik ter potrebe po posebnih strategijah za 
omejevanje uporabe tobaka glede na spol; 

zaradi velike zaskrbljenosti zaradi razširjenosti kajenja in drugih 
oblik uporabe tobaka in tobačnih izdelkov pri avtohtonih 
prebivalcih; 

zaradi velike zaskrbljenosti zaradi vpliva vseh oblik oglaševanja 
in sponzoriranja ter predstavljanja tobačnih izdelkov za 
spodbujanje njihove uporabe; 

ob spoznanju, da je potrebno skupno ukrepanje za odpravo vseh 
oblik nezakonite trgovine s cigaretami in drugimi tobačnimi izdelki, 
vključno s tihotapljenjem, nezakonito proizvodnjo in ponarejanjem; 

ob priznanju, da zahteva nadzor nad tobakom na vseh ravneh, 
še posebej v državah v razvoju in državah z gospodarstvom v 
prehodu, zadostne finančne in tehnične vire, primerne za trenutne 
in predvidene potrebe po dejavnostih za omejevanje uporabe 
tobaka; 

ob spoznanju potrebe po oblikovanju ustreznih mehanizm 
doseganje dolgoročnega socialnega in ekonomskega VP 
uspešnih strategij za manjše povpraševanje po tobaku, 

ob zavedanju socialnih in ekonomskih težav, kijih lahko 
srednjeročni in dolgoročni programi za nadzor nad toba ^ 
nekaterih državah v razvoju in državah z gospod31"®^ ^i 
prehodu ter ob spoznanju njihove potrebe po strokovni in >,n 

■ ' J w r   
pomoči pri nacionalnih strategijah za trajnostni razvoj; 

ob zavedanju pomembnosti dela, ki ga mnoge države °Pra^e 
za nadzor nad tobakom, in ob priznavanju vodilne vloge Sve 
zdravstvene organizacije ter prizadevanj drugih or9an'Zpa|(iil' 
organov Združenih narodov ter drugih mednarodnih in reg10 ^ ^ 
medvladnih organizacij pri sprejemanju ukrepov za nadzo 
tobakom; 

*• 'n drugifl 
ob poudarjanju posebnega pomena nevladnih organizacij' .j0 
članic civilne družbe, ki niso povezane s tobačno in ^jmi, 
vključno s strokovnimi zdravstvenimi organi, žen ^ 
mladinskimi, okoljskimi in potrošniškimi skupinami ter akade ^ 
in zdravstvenimi ustanovami, pri prizadevanju za nadz 
tobakom na državni in mednarodni ravni, ki so odločilnega P 
za njihovo sodelovanje pri nadzoru nad tobakom; 

ob spoznanju, da je treba biti pozoren na vse poskuse 
industrije za spodkopavanje in rušenje prizadevanj za ^ 
nad tobakom ter da je treba biti seznanjen z dejavnostmi o 
industrije, ki negativno vplivajo na prizadevanja za na 1 

tobakom; 

ob sklicevanju na 12. člen Mednarodnega pakta o ekon0"^( 
socialnih in kulturnih pravicah, ki gaje 16. decembra 1966S

vs3k 
Generalna skupščina Združenih narodov, ki pravi, da i^a ^ 
pravico do najvišje mogoče stopnje telesnega in dus 

zdravja; 

tudi ob sklicevanju na preambulo Ustave Svetovne zdra^V> 
organizacije, ki pravi, da je najvišja mogoča stopnja zdra ^ 
od temeljnih pravic vsakega človeka ne glede na ras 
politično prepričanje, ekonomske ali socialne razmere, 

haK cfi' 
odločene, da se zavzamejo za ukrepe za nadzor nad to' ^iH 
ki temeljijo na najnovejših in pomembnih znanstvenih, s'r 

in ekonomskih dognanjih; 

ob sklicevanju na Konvencijo o odpravi vseh oblik diskr"^1 ejeia 
žensk, ki jo je Generalna skupščina Združenih narodov 
18. decembra 1979 in določa, da države pogodbenice ko ^ $ 
sprejmejo ustrezne ukrepe za odpravo diskriminacije z 
področju zdravstvenega varstva; 

h k'i0'" nadalje ob sklicevanju na Konvencijo o otrokovih PraVt '^erflt>'3 

Generalna skupščina Združenih narodov sprejela 20. n jz(1# 
1989, in določa, da države pogodbenice konvencije P 
pravice otrok do najvišje mogoče stopnje zdravja, 

sklenile: 

;Kil> 
I# 

vsa^ 

I. DEL: UVOD 

1. člen 
Pomen izrazov 

V tej konvenciji 
n (a) »nezakonita trgovina« pomeni vsako dejavnost a1 

ki je po zakonu prepovedano in se nanaša na Pr0 
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ft>) 

(C) 

(d) 

vk|: 'an'e' prevzem, posest, razširjanje, prodajo ali nakup, 
SDn .,no z vsako dejavnostjo ali ravnanjem, ki je namenjeno uianju take dejavnosti; 

Pom9aniZaCija za re9ionalno gospodarsko povezovanje« 
na k t' 0r9ani2ac'j°. ki jo sestavlja več samostojnih držav, 
2adev

er0 S0 države članice prenesle pristojnost za vrsto 
zavp v^|iučno s pooblastilom za sprejemanje odločitev, zujočih za njene države članice;1 

Podprt evan'e in promocija tobaka« pomeni vsakršno 
a|j j . n° a'' neposredno komercialno sporočilo, priporočilo 
tobaf h 6 S c"'em' učinkom ali mogočim učinkom promocije izdelkov ali uporabe tobaka; 

"nadzor zma .. nad tobakom« pomeni vrsto strategij za 
Se že^0Van'e P°nuclbe' povpraševanja in škode, s katerimi 
zrnanj-' l2bolišati zdravje prebivalstva z odpravo ali 
•obačr 6Van'em uPorat3e tobačnih izdelkov in izposta' nernu dimu 

i izpostavljenosti 

(b) 
grosj 

n.a industrija« pomeni proizvajalce tobačnih izdelkov, 
lcne distributerje in uvoznike tobačnih izdelkov; 

(0 
iz |gučn.' izdelki« pomenijo izdelke, delno ali v celoti narejene 
žvb^ Cnitl "stov kot surovine, ki so izdelani za kajenje, ečenie. sesanje ali njuhanje; 

pomeni kakršno koli posredno ali 
dejavn 

6 obliko prispevka za kakršen koli dogodek, 
učinio a" P°sameznika s ciljem, učinkom ali mogočim m Promocije tobačnih izdelkov ali uporabe tobaka. 

Razmerie 2- člen 
med to konvencijo in drugimi sporazumi ter 

pravnimi dokumenti 
^aradj boi-" 
sPodbu ■ varovania zdravja ljudi se pogodbenice 
Protokol'3'0, da pole9 ukrepov iz te konvencije in njenih 
njenimi rT iz.va'a'° ®e druge, tudi strožje ukrepe, skladne z 

, °l°čbami in mednarodnim pravom. 
D°ločbe knn 
na Pra 

enciie in njenih protokolov nikakor ne vplivajo 
vegst 

lco Pogodbenic, da sklepajo dvostranske ali 
subrea- nSl<e. sP°razume, vključno z regionalnimi in 
koriven na 'm' sporazumi, o zadevah, ki se nanašajo na 
sP°razuCI|° 'n n'ene protokole, ali jih dopolnjujejo, če so ti Pr6k sek 2družl'ivi - njihovimi obveznostmi. Pogodbenice 

retariata o te'm obvestijo Konferenco pogodbenic. 

"• °EL: CILJ, VODILNA NAČELA IN SPLOŠNE 
OBVEZNOSTI 

(9) 

3. člen 

čuj te konv 
Ci,i 

o^dnjih Q0nciie in njenih protokolov je varovanje sedanjih in 
i 0|iskimj j neracii Pred pogubnimi zdravstvenimi, socialnimi, 
2
Postavljeno

n ek°nomskimi posledicami uporabe tobaka in 
U .^dzof 'obačnemu dimu, tako da se Vzpostavijo pogoji 

*avni, r„ tobakom, ki naj bi ga pogodbenice izvajale na 
9'°nalni in mednarodni ravni zaradi trajnega in 

občutnega zmanjšanja razširjenosti uporabe tobaka in 
izpostavljenosti tobačnemu dimu. 

4. člen 
Vodilna načela 

Da bi bil izpolnjen cilj te konvencije in da bi se uresničile njene 
določbe, se pogodbenice ravnajo predvsem po navedenih načelih: 

1. Vsakogar je treba seznaniti s posledicami, ki jih imata uporaba 
tobaka in izpostavljenost tobačnemu dimu na zdravje, s tem, 
da tobak povzroča odvisnost in ogroža življenje, in zato na 
ustrezni vladni ravni predvideti učinkovite zakonske, izvršilne, 
upravne in druge ukrepe za zaščito vsakogar pred tobačnim 
dimom. 

Z Za predlaganje in sprejetje vsestranskih in celovitih ukrepov 
z usklajenim odzivom na državni, regionalni in mednarodni 
ravni je potrebna trdna politična podpora ob upoštevanju: 

(a) potrebe po sprejetju ukrepov za zaščito vsakogar pred 
izpostavljenostjo tobačnemu dimu; 

(b) potrebe po sprejetju ukrepov za preprečevanje 
napeljevanja h kajenju, spodbujanje in podporo opuščanja 
kajenja ter zmanjševanje porabe tobačnih izdelkov v 
kakršni koli obliki; 

(c) potrebe po sprejetju ukrepov za pridobitev avtohtonih 
prebivalcev in njihovih skupnosti za sodelovanje pri 
razvoju, izvajanju in vrednotenju programov za nadzor 
nad tobakom, ki so socialno in kulturno primerni za njihove 
potrebe in možnosti, in 

(d) potrebe po sprejetju ukrepov za zmanjšanje nevarnosti, 
značilnih za posamezen spol, pri oblikovanju strategije 
za nadzor nad tobakom. 

3. Pomemben del konvencije je mednarodno sodelovanje, še 
zlasti prenos tehnologije in znanja, finančna pomoč in 
zagotavljanje s tem povezanega strokovnega znanja in 
izkušenj pri pripravi in izvajanju učinkovitih programov za 
nadzor nad tobakom ob upoštevanju kulturnih značilnosti in 
tudi družbenih, ekonomskih, političnih in pravnih dejavnikov. 

4. Ob upoštevanju načel javnega zdravja so bistvenega pomena 
celoviti in vsestranski ukrepi za zmanjševanje porabe vseh 
vrst tobačnih izdelkov na državni, regionalni in mednarodni 
ravni pri preprečevanju nastanka bolezni, prezgodnje 
invalidnosti in smrti. 

5. Vprašanja v zvezi z odgovornostjo, ki jo vsaka pogodbenica 
določi v svoji zakonodaji, so pomemben del vsestranskega 
nadzora nad tobakom. 

6. Pridelovalcem tobaka in delavcem, katerih preživljanje je resno 
ogroženo zaradi programov nadzora nad tobakom v državah 
pogodbenicah v razvoju in tudi v državah z gospodarstvom v 
prehodu, je treba priznati potrebnost strokovne in finančne 
pomoči in jo obravnavati v okviru doma razvitih strategij 
trajnostnega razvoja. 

7. Sodelovanje civilne družbe je bistvenega pomena za 
uresničevanje ciljev konvencije in njenih protokolov. 

*aai je n • 
e^'°nalno Q

rnerno» se bo nacionalni nanašal tudi na organizacije . 9°spodarsko povezovanje. 
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5. člen 
Splošne obveznosti 

1. Vsaka pogodbenica oblikuje, uresničuje, redno posodablja in 
preverja celovite in vsestranske nacionalne strategije za 
nadzor nad tobakom, načrte in programe v skladu s to 
konvencijo in protokoli, ki jih je podpisala. 

2. V ta namen vsaka pogodbenica v skladu s svojimi zmožnostmi: 

(a) oblikuje ali krepi in financira nacionalne usklajevalne 
mehanizme ali točke za stike za nadzor nad tobakom in 

(b) sprejme in izvaja učinkovite zakonske, izvršilne, upravne 
in/ali druge ukrepe in sodeluje, kot je primerno, z drugimi 
pogodbenicami pri oblikovanju primerne politike za 
preprečevanje in zmanjšanje porabetobaka, odvisnosti 
od nikotina in izpostavljenosti tobačnemu dimu. 

3. Pogodbenice pri oblikovanju in uresničevanju svojih javnih 
zdravstvenih politik glede nadzora nad tobakom ukrepajo v 
skladu s svojo zakonodajo za zaščito teh politik pred 
komercialnimi in drugimi pridobljenimi pravicami tobačne 
industrije. 

4. Pogodbenice sodelujejo pri oblikovanju predlaganih ukrepov, 
postopkov in smernic za izvajanje konvencije in protokolov, 
ki so jih podpisale. 

5. Pogodbenice sodelujejo, kot je primerno, s pristojnimi 
mednarodnimi in regionalnimi medvladnimi organizacijami in 
drugimi telesi, da bi uresničile cilje konvencije in protokolov, ki 
so jih podpisale. 

6. Pogodbenice v okviru sredstev in virov, s katerimi razpolagajo, 
sodelujejo pri prizadevanjih za povečanje finančnih virov za 
učinkovito izvajanje konvencije z dvostranskimi in 
večstranskimi mehanizmi financiranja. 

II. DEL: UKREPI ZA ZMANJŠANJE 
POVPRAŠEVANJA PO TOBAKU 

6. člen 
Cene in davčni ukrepi za zmanjšanje povpraševanja po 

tobaku 

1. Pogodbenice soglašajo, da so cene in davčni ukrepi učinkovito 
in pomembno sredstvo za zmanjšanje porabe tobaka pri 
različnih delih prebivalstva, še zlasti pri mladini. 

2. Ne glede na suvereno pravico pogodbenic, da določajo in 
oblikujejo svojo davčno politiko, bi morala vsaka pogodbenica 
upoštevati svoje nacionalne zdravstvene cilje glede nadzora 
nad tobakom ter po potrebi sprejeti ali ohraniti ukrepe, ki 
lahko vključujejo: 

(a) tako izvajanje davčne politike in po potrebi cenovne politike 
za tobačne izdelke, da prispevajo k zdravstvenim ciljem, 
katerih namen je zmanjšanje porabe tobaka, in 

(b) po potrebi prepoved ali omejitev brezcarinske prodaje in/ 
ali omogočanja uvoza tobačnih izdelkov mednarodnim 
potnikom. 

3. Pogodbenice v svojih rednih poročilih Konferenci pogodbenic 
v skladu z 21. členom navedejo davčne stopnje za tobačne 
izdelke in gibanje porabe tobaka. 

7. člen o0 
Necenovni ukrepi za zmanjšanje povpraševanj* v 

tobaku 

Pogodbenice soglašajo, da so celoviti necenovni ukrepi u^'r^gaj<a 
in pomembno sredstvo za zmanjšanje porabe tobakavršiine. 
pogodbenica sprejme in izvaja učinkovite zakonske, IZ fl5ti 
upravne in druge ukrepe, potrebne za izpolnitev svojih obv 
v skladu z določbami 8. do 13. člena, in za njihovo izP° 'stojnih 
po potrebi z drugimi sodeluje neposredno ali prek Pr ^ 
mednarodnih teles. Konferenca pogodbenic predlaga us 
smernice za uresničevanje določb teh členov. 

8. člen 
Zaščita pred izpostavljenostjo tobačnemu din' 

1. Pogodbenice priznavajo, da je z znanstvenim1 ^ 
nedvoumno ugotovljeno, da izpostavljenost tobačne 
povzroča smrt, bolezni in invalidnost. 

2. Vsaka pogodbenica v skladu s svojo zakono(ig'cii)uj3 
posameznih ravneh iz svoje pristojnosti dejavno sp ^ 
sprejetje in izvajanje učinkovitih zakonskih, upravn ed 
drugih ukrepov, s katerimi skrbi za zašci (orjh, 
izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih delovnih P p0 
javnih prevoznih sredstvih, zaprtih javnih prostori 
potrebi v drugih javnih prostorih. 

9. člen 
Zakonsko urejanje vsebine tobačnih i zdel ko 

« nristojn'"1' 
Konferenca pogodbenic v posvetovanju s P" y 
mednarodnimi telesi pogodbenic predlaga smer te' 
preizkušanje in merjenje vsebine in emisij tobačnih izd a |<i 
zakonsko urejanje teh vsebin in emisij. Vsaka pogodb ^ 
ima odobritev pristojnih državnih organov, sprejme ^ 
učinkovite zakonske, izvršilne in upravne ali druge u 
tako preizkušanje in merjenje ter zakonsko urejanje. 

10. člen ha(xnjti 
Zakonsko urejanje razkrivanja podatkov o tooa 

izdelkih 
■ \z^ 

V skladu s svojo zakonodajo vsaka pogodbenica sprejme 
učinkovite zakonske, izvršilne, upravne in druge ukrepe^ _ 
od proizvajalcev in uvoznikov tobačnih izdelkov zari 
državnim organom sporočijo podatke o vsebini m ^vil8 

tnhoAnlk nnrrtirvin in ^ Anlh tobačnih izdelkov. Vsaka 
ukrepe za javno objavo podatkov 
izdelkov in emisijah, ki jih lahko ustvarjajo. 

pogodbenica sprejme in izvaja u ua, 
jodatkov o toksičnih sestavinah 

ični" 

1 ** člen ,knv Embalaža in označevanje tobačnih izdelK0 

ijavn°5' 
1. Vsaka pogodbenica v treh letih po začetku ^ 

konvencije zanjo v skladu s svojo zakonodajo sp 
izvaja učinkovite ukrepe, s katerimi zagotovi, da: 

(a) embalaža in označevanje tobačnih 
predstavljata tobačnega izdelka tako, da bi bil zfTl0te'1 

lažno, zavajajoče, varljivoali podobno ustvarjen 
vtis o njegovih lastnostih, vplivih nazdravje, n® |PtoOerTl 

ali emisijah, vključno s katerim koli izrazom, des ^gifl1 

blagovno znamko, simbolom ali katerim k° z^
e<t 

znakom, ki bi posredno ali neposredno vzbuja 
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^'s, da je posamezen tobačni izdelek manj škodljiv od 
ru9'h tobačnih izdelkov.To lahko vključuje izraze, kot so z nizko vsebnostjo katrana, lahek, ultralahek ali blag, in 

'^ ie na vsaki škatlici ali zavojčku tobačnih izdelkov ter vsaki 
zunanji embalaži in oznaki takih izdelkov tudi zdravstveno 
opozorilo, ki opisuje škodljive posledice uporabe tobaka, 
ln so lahko vključena druga primerna sporočila. Ta 
°P°zorila in sporočila: 

(') odobri pristojni državni organ; 

('') se stalno menjavajo; 

('") so velika, jasna, vidna in berljiva; 

(iv) lahko zavzemajo 50 % ali več glavnega prikaznega 
območja, vendar ne manj kot 30 % glavnega 
Prikaznega območja; 

(v) so lahko v obliki slik in piktogramov ali jih vključujejo. 

6rnb ® škatlica ali zavojček tobačnih izdelkov in vsaka zunanja 
°P07 *a 'n 02načevanje teh izdelkov vsebujeta poleg 
p0Ha?f ' določenih v točki b prvega odstavka tega člena, 
'Zdeik ° pomernbnih sestavinah in emisijah tobačnih ov. kot to določajo državni organi. 

do,oč
a P°9°dbenica zahteva, da se opozorila in drugi podatki, 

teQ .®ni v točki b prvega odstavka in v drugem odstavku 
ernb i -na' navedei° na vsaki škatlici ali zavojčku ter zunanji 
jezikih32' oznakah ,eh izdelkov v uradnem jeziku oziroma 

4. v te 

s (J*1 ?'enu se izraz zunanja embalaža in oznake v povezavi 
I« s 

Cn'mi izdelki nanaša na vso embalažo in označevanje, 
uporabljajo v trgovini na drobno. 

VZgQ- 12. člen 
'a' obveščanje, usposabljanje in ozaveščanje 

javnosti 
ka Po 

Vprašaniih9°dbenica sP°dbuia in krepi ozaveščenost javnosti o vSa ra nadzora nad tobakom ter pri tem po potrebi uporablja 
Po9odbe ■ ''iva sredstva obveščanja. V ta namen vsaka uPravne !ca sPrejme in izvaja učinkovite zakonske, izvršilne, a 1 druge ukrepe ze spodbujanje: 
(a) đ°st0 

'Zobr do učinkovitih in vsestranskih programov 
vk|jug Zevania in ozaveščanja javnosti o tveganjih za zdravje, 
in jz 

n° 2 lastnostmi uporabe tobaka, ki povzročajo odvisnost, 
Postavljenostjo tobačnemu dimu; 

1 °*avešrQ 
t°bak javnosti o tveganjih za zdravje zaradi uživanja 
Prenoh izP°stavljenosti tobačnemu dimu ter prednostih nav. . ania uživanja tobaka in življenja brez tobaka, kakor je 

eno v drugem odstavku 14. člena; 
d°StoDa 
Potno naiširše javnosti do informacij o tobačni industriji, 
2al(0nod Za Ci''e ,e konvencije, v sk'adu z notranjo 

'fl) uejnko .. 
ozav 

Vlt.'^ 'n ustreznih programov usposabljanja in 
2dra 

s^anja o nadzoru nad tobakom, namenjenih 
občj|a 

enim.socialnim delavcem, strokovnjakom za javna 
0s6k ' V29°jiteljem, oblikovalcem javnega mnenja in drugim 

17,1 ki jih to zadeva; 

(e) ozaveščenosti in sodelovanja javnih in zasebnih agencij ter 
nevladnih organizacij, ki niso povezane s tobačno industrijo, 
prioblikovanju in izvajanju medresorskih programov in strategij 
za nadzor nad tobakom, in 

(f) ozaveščenosti javnosti in dostopa do informacij v zvezi s 
škodljivimi učinki proizvodnje in uporaba tobaka za zdravje, 
gospodarstvo in okolje. 

13. člen 
Oglaševanje, promocija in sponzoriranje tobačnih 

izdelkov 

1. Pogodbenice soglašajo, da popolna prepoved oglaševanja, 
promocije in sponzoriranja tobačnih izdelkov zmanjšuje 
njihovo uporabo 

2. Vsaka pogodbenica v skladu s svojo ustavo ali ustavnimi 
načeli sprejme popolno prepoved vsakršnega oglaševanja, 
promocije in sponzoriranja tobačnih izdelkov. Ta prepoved 
vključuje tudi popolno prepoved čezmejnega oglaševanja, 
promocije in sponzoriranja tobačnih izdelkov ob upoštevanju 
pravnega reda pogodbenice in razpoložljivih tehničnih 
sredstev. Vsaka pogodbenica v zvezi s tem v petih let od 
začetka veljavnosti te konvencije sprejme ustrezne zakonske, 
izvršilne, upravne in/ali druge ukrepe in poroča v skladu z 21. 
členom. 

3. Pogodbenica, ki ne more sprejeti popolne prepovedi zaradi 
svoje ustave ali ustavnih načel, omeji tobačno oglaševanje, 
promocijo in sponzoriranje. Ta omejitev vključuje tudi popolno 
prepoved čezmejnega oglaševanja, promocije in 
sponzoriranja ob upoštevanju pravnega reda pogodbenice in 
razpoložljivih tehničnih sredstev. V zvezi s tem vsaka 
pogodbenica sprejme ustrezne zakonske, izvršilne, upravne 
in/ali druge ukrepe in poroča v skladu z 21. členom. 

4. Vsaka pogodbenica v skladu s svojo ustavo ali ustavnimi 
načeli: 

(a) prepove vse oblike tobačnega oglaševanja, promocije in 
sponzoriranja, ki kakor koli lažno, zavajajoče ali varljivo 
oglašujejo tobačni izdelek, ali tako, da je verjetno, da bodo 
ustvarili zmoten vtis o njegovih lastnostih, posledicah za 
zdravje, nevarnostih ali emisijah; 

(b) zahteva, da zdravstvena ali druga primerna opozorila ali 
sporočila spremljajo vsakršno tobačno oglaševanje ter 
po potrebi promocijo in sponzoriranje; 

(c) omeji uporabo neposrednih in posrednih spodbud za 
nakup tobačnih izdelkov; 

d) zahteva, če nima popolne prepovedi oglaševanja tobačnih 
izdelkov, da se ustreznim državnim organom sporočijo 
izdatki tobačne industrije za oglaševanje, promocijo in 
sponzoriranje, ki še niso prepovedani. Ti organi se lahko 
odločijo, da ob upoštevanju svoje zakonodaje objavijo te 
podatke in jih sporočijo Konferenci pogodbenic v skladu 
z 21. členom; 

(e) v petih let predpiše popolno prepoved, če pa je zaradi 
svoje ustave ali ustavnih načel ne more sprejeti v celoti, 
omeji tobačno oglaševanje, promocijo in sponzoriranje 
po radiu, na televiziji, v tisku in po potrebi v drugih javnih 
občilih, kot je internet, in 

u. 
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(f) prepove, ali če prepovedi ne more sprejeti zaradi svoje 
ustave ali ustavnih načel, omeji sponzoriranje tobačnih 
izdelkov na mednarodnih prireditvah in/ali njihovih 
udeležencev. 

5. Pogodbenice se spodbujajo, da izvajajo ukrepe, ki presegajo 
obveznosti iz četrtega odstavka. 

6. Pogodbenice sodelujejo pri razvoju tehnologij in drugih 
sredstev, ■ potrebnih za lažjo odpravo čezmejnega 
oglaševanja. 

7. Pogodbenice, v katerih velja prepoved nekaterih oblik 
oglaševanja, promocije in sponzoriranja tobačnih izdelkov, 
imajo suvereno pravico, da na svojem območju prepovejo 
oblike oglaševanja, promocije in sponzoriranja tobačnih 
izdelkov, ki prihajajo iz drugih držav, in da v skladu s svojo 
zakonodajo izrekajo enake kazni kot kazni, ki se uporabljajo 
za oglaševanje, promocijo in sponzoriranje tobačnih izdelkov 
na njenem območju. Določitev kazni je v pristojnosti 
pogodbenic. 

8. Pogodbenice preučijo pripravo protokola za določitev 
primernih ukrepov za popolno prepoved čezmejnega 
oglaševanja, promocije in sponzoriranja tobačnih izdelkov, 
pri čemer je potrebno mednarodno sodelovanje. 

14. člen 
Ukrepi za zmanjšanje povpraševanja po tobaku v zvezi 

z odvisnostjo in odvajanjem 

1. Vsaka pogodbenica ob upoštevanju svojih značilnosti in 
prednostnih nalog oblikuje in objavi ustrezna podrobna in 
enotna navodila, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih in 
praktičnih izkušnjah ter sprejme učinkovite ukrepe za 
spodbujanje prenehanja uporabe tobačnih izdelkov in primerno 
zdravljenje odvisnosti od tobaka. 

2. V ta namen si vsaka pogodbenica prizadeva: 

(a) načrtovati in izvajati učinkovite programe, katerih cilj je 
spodbujanje prenehanja uporabe tobačnih izdelkov v 
izobraževalnih in zdravstvenih ustanovah, na delovnih 
mestih ter v športnih objektih in na športnih prireditvah; 

(b) v sodelovanju z zdravstvenimi, socialnimi ali drugimi 
javnimi delavci v nacionalne zdravstvene in izobraževalne 
programe, načrte terstrategije vključiti diagnosticiranje, 
zdravljenje odvisnosti od tobaka ter svetovanje pri 
Odvajanju od tobaka; 

(c) v zdravstvenih ustanovah in centrih za odvajanje od 
tobaka sprejeti programe diagnosticiranja, svetovanja, 
preprečevanja in zdravljenja odvisnosti od tobaka in 

(d) v sodelovanju z drugimi pogodbenicami omogočiti 
dostopnost in možnost zdravljenja odvisnosti od tobaka, 
vključno s farmacevtskimiizdelki v skladu z 22. členom. 
Taki izdelki in njihove sestavine lahko vključujejo zdravila, 
ustrezne medicinske oziroma diagnostične 
pripomočke. 

IV. DEL: UKREPI ZA ZMANJŠANJE OSKRBE S 
TOBAKOM 

15. člen , 
Nezakonita trgovina s tobačnimi izdelki 

1. Pogodbenice priznavajo, da so odprava vseh oblik neza^°gIJ]i 
trgovine s tobačnimi izdelki, vključno s tihotapljen' j(1 
nedovoljeno proizvodnjo in ponarejanjem, Pr'Pr J|njh, 
izvajanje ustrezne notranje zakonodaje poleg podregio11 ora 
regionalnih in svetovnih sporazumov bistveni del na 
nad tobakom. 

2. Vsaka pogodbenica sprejme in izvaja učinkovite zak°n
kgga 

izvršilne, upravne ali druge ukrepe za zagotavljanje jf1 
označevanja vseh posameznih škatlic in zavojčkov to ^ 
izdelkov ter vse njihove zunanje embalaže, ki P°9oC*be ..^gVo 
pomaga določiti izvor tobačnih izdelkov in jim v skladu z 
zakonodajo ter ustreznimi dvostranskimi ali ve^stra"e te< 
sporazumi pomaga pri določitvi kraja preusnnerl bagnih 
spremljanju, dokumentiranju in nadziranju pretoka to ^ 
izdelkov in njihovega pravnega statusa. Poleg te9a 

pogodbenica: 

(a) zahteva, da imajo posamezne škatlice in zavojčki toj'® n3 
izdelkov za uporabo v maloprodaji in velepr° 
domačem trgu napis: »Prodaja dovoljena samo v (v 0 
ime države, regionalne ali zvezne enote) « al1 kraju 
drugo učinkovito oznako o končnem namembnem^, ^ 
ali ki bi pristojnim organom pomagala ugotovi'1, 
izdelek zakonito prodaja na domačem trgu, in 

ciste"13 

(b) po potrebi preuči oblikovanje konkretnega » 
sledenja, ki bi dodatno zavaroval distribucijski sis 
pomagal pri preiskavah nezakonite trgovine. 

3. Vsaka pogodbenica zahteva, da so podatki ali ozn.ajas0 
embalaži iz drugega odstavka tega člena berljive in/a" 
navedejo v njenem uradnem jeziku ali jezikih. 

4. Za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki 
pogodbenica: 

(a) spremlja in zbira podatke o čezmejni trgovini s toW ^ 
izdelki, vključno z nezakonito trgovino, in P° • organ' 
izmenjava podatke s carinskimi, davčnimi in druginj1 jf]1j 
v skladu s svojo zakonodajo in ustreznimi ve J 
dvostranskimi ali večstranskimi sporazumi; 

(b) uveljavi ali dopolni zakonodajo z ustreznimi ^aZ^jpi s 
drugimi pravnimi sredstvi proti nezakoniti trg jn 
tobačnimi izdelki, vključno s ponarejen1 

pretihotapljenimi cigaretami; 

(c) sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da jp 
odvzeta proizvodna oprema ter Ponafe) |jijoP° 
pretihotapljene cigarete in drugi tobačni izdelki u ,aj0v 
okolju prijaznih postopkih, če je mogoče, ali o^P 
skladu z njeno zakonodajo; 



' ®Prejme In izvaja ukrepe za spremljanje, dokumentiranje 
"adziranje skladiščenja in razpošiljanja tobačnih 

(e) 

'jelkov, ki so v skladišču ali v prodaji, ob začasni odložitvi 
aci'a davkov ali dajatev v okviru njene pristojnosti, in 

®Prejme ustrezne ukrepe, ki omogočajo zaplembo 
zakonitih prihodkov, pridobljenih z nezakonito trgovino 

8'obačnimi izdelki. 

zt)rg°n
dt)enice v skladu z 21. členom predložijo vse podatke, 

čieng V sl<'adu s točkama a in d četrtega odstavka tega 
' *on'erenci pogodbenic v svojih rednih poročilih. 

sodei ~"'"".ce v skladu s svojo zakonodajo spodbujajo reqi °^anie med državnimi agencijami ter ustreznimi 
zve2|- 

nirn' 'n mednarodnimi medvladnimi organizacijami v 
°()pr 

s preiskavami, sodnimi pregoni in postopki, da bi 
p0ud ''nezakonito trgovino s tobačnimi izdelki. Poseben 
ravnj vh S9 nameni sodelovanju na regionalni in podregionalni boju proti nezakoniti trgovini s tobačnimi izdelki. 
Vsa^ n 
dodatn

P
h°9odbenica si prizadeva za sprejemanje in izvajanje 

ali 2ak' "krepov, vključno z izdajanjem dovoljenj, nadziranje 
izdeiko^ns^° ureianie proizvodnje in razpošiljanje tobačnih v. da se prepreči nezakonita trgovina. 

/u/ 76- člen 
adoletne osebe kot kupci in prodajalci 

u^nko P°9°dbenica na ustrezni vladni ravni sprejme in izvaja 
prepo 'e zakonske, izvršilne, upravne ali druge ukrepe za 
starosti proda'e tobačnih izdelkov osebam, ki niso dopolnile 
ukreni 'i' do'°čene v notranji zakonodaji, ali osemnajst let. Ti lahk0 Vkliučuipirv 
(a) 

(b) 

(c) 

1 vključujejo: 

Prcw V°' da vsi Prodaia'c' tobačnih izdelkov v prodajnem 
tobt°rU postavi)° jasno opozorilo o prepovedi prodaje ka mladoletnim osebam in ob dvomu zahtevajo, da 

k kupec tobaka predloži ustrezno dokazilo o 
0 njevanju zakonsko določene polnoletnosti; 

om'30VSC' Prodaie tobačnih izdelkov, ki kakor koli 
'0ca. da so neposredno dostopni, na primer na 

prodainih policah; 

■alfrt °Vecl Pro'zvodnje in prodaje sladkarij, prigrizkov, igrač 
mu^u9'b Predmetov v obliki tobačnih izdelkov, ki privlačijo ladoletnike, in 

(d) ?a 
prj ° ov'tev, da tobačni prodajni avtomati pod njeno 

°fnos»i° niso dosegljivi mladoletnikom in ne 
bujajo prodaje tobačnih izdelkov mladoletnikom. 

^Saka 
^deij Po9°dbenica prepove ali spodbuja prepoved 

mi=,^V?n'a brezplačnih tobačnih izdelkov vsem, še zlasti 
doletnikom. 

^saka 
PosamirPl9odbenica si prizadeva za prepoved prodaje 
^Ostonn n ci9aret ali cigaret v majhnih zavojčkih, ki povečuje °st takih izdelkov mladoletnikom. 
P°9odb 
Prepreč enice priznavajo, da bi se morali ukrepi za 
*ara(jj Vanie prodaje tobačnih izdelkov mladoletnim osebam 

te kon
C)e u^inkovitosti izvajati skupaj z drugimi določbami Vencije, kadar je ustrezno. 

Ob 
Prist0pu

p'su; ratifikaciji, sprejetju, odobritvi konvencije ali 
eZuin- n'6' ali kadar koli pozneje lahko pogodbenica z c° pisno izjavo naznani svojo zavezo za prepoved 

uvajanja tobačnih prodajnih avtomatov pod svojo pristojnostjo, 
ali kot je ustrezno, za popolno prepoved tobačnih prodajnih 
avtomatov. Izjavo, predloženo v skladu s tem členom, 
depozitar pošlje vsem pogodbenicam konvenclfe. 

Vsaka pogodbenica sprejme in izvaja učinkovite zakonske, 
izvršilne, upravne ali druge ukrepe, vključno s kaznimi za 
prodajalce in distributerje, da zagotovi izpolnjevanje obveznosti 
iz prvega do petega odstavka tega člena. 

Vsaka pogodbenica bi morala, kot je ustrezno, sprejeti in 
izvajati učinkovite zakonske, izvršilne, upravne ali druge 
ukrepe, s katerimi osebam, ki niso dopolnile starosti, določene 
v notranji zakonodaji, ali osemnajst let, prepoveduje prodajanje 
tobačnih izdelkov. 

17. člen 
Zagotavljanje podpore za nadomestne gospodarske 

dejavnosti 

Pogodbenice z medsebojnim sodelovanjem in v sodelovanju s 
pristojnimi mednarodnimi in regionalnimi medvladnimi 
organizacijami spodbujajo, kot je ustrezno, nadomestne 
gospodarske dejavnosti za delavce v tobačni industriji, 
pridelovalce tobaka, in odvisno od primera, samostojne 
prodajalce. 

V. DEL: VARSTVO OKOLJA 

18. člen 
Varstvo okolja in zdravja ljudi 

Pogodbenice soglašajo, da morajo pri izpolnjevanju svojih 
obveznosti iz te konvencije vsaka na svojem ozemlju upoštevati 
varstvo okolja in zdravja ljudi v povezavi z okoljem pri pridelavi in 
proizvodnji tobaka. 

VI. DEL: VPRAŠANJA V ZVEZI ODGOVORNOSTJO 

19. člen 
Odgovornost 

1. Pogodbenice zaradi nadzora nad tobakom načrtujejo sprejetje 
zakonskega ukrepa ali uresničujejo veljavne zakone, kadar 
je potrebno, ki obravnavajo kazensko in civilno odgovornost, 
vključno z odškodnino, kadar je ustrezno. 

2 Pogodbenice sodelujejo pri izmenjavi podatkov prek 
Konference pogodbenic v skladu z 21. členom, vključno: 

(a) s podatki o vplivu uporabe tobačnih izdelkov in 
izpostavljenosti tobačnemu dimu na zdravje v skladu s 
točko a tretjega odstavka 20. člena, in 

(b) podatki o veljavnih zakonih in predpisih kakor tudi ustrezni 
sodni praksi. 

3. Pogodbenice v skladu s to konvencijo druga drugi, kot je 
ustrezno in kot se vzajemno dogovorijo, v okviru notranje 
zakonodaje, usmeritev, pravne prakse in veljavnih pogodb 
zagotavljajo pomoč pri sodnih postopkih v zvezi s civilno in 
kazensko odgovornostjo. 

4. Konvencija nikakor ne vpliva na pravice o dostopu pogodbenic 
do sodišča drugih pogodbenic ali jih ne omejuje, kadar take 
pravice obstajajo. 

L 
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5. Konferenca pogodbenic lahko, če je mogoče, v zgodnji fazi in 
ob upoštevanju opravljenega dela na pristojnih mednarodnih 
forumih preuči vprašanja v zvezi z odgovornostjo, vključno z 
ustrezno mednarodno obravnavo teh vprašanj in ustreznimi 
načini, da se pogodbenicam na njihovo zahtevo pomaga pri 
zakonodajnih in drugih dejavnostih v skladu s tem členom. 

VII. DEL: ZNANSTVENO IN TEHNIČNO SODELOVANJE 
TER SPOROČANJE PODATKOV 

20. člen 
Raziskave, nadzor in izmenjava podatkov 

1 Pogodbenice se zavežejo, da bodo pri nadzoru nad tobakom 
oblikovale in spodbujale nacionalne raziskave in usklajevale 
raziskovalne programe na regionalni in mednarodni ravni. V 
ta namen vsaka pogodbenica: 

(a) neposredno ali prek pristojnih mednarodnih in regionalnih 
medvladnih organizacij in drugih teles sodeluje pri vodenju 
raziskav in znanstvenih presoj, s čimer širi in spodbuja 
raziskave, ki obravnavajo dejavnike in posledice uživanja 
tobaka in izpostavljenosti tobačnemu dimu, kakor tudi 
raziskave za iskanje nadomestnih pridelkov, in 

(b) s podporo pristojnih mednarodnih in regionalnih 
medvladnih organizacij ter drugih teles spodbuja in še 
bolj skrbi za usposabljanje in podporo vseh, ki sodelujejo 
pri dejavnostih za nadzor nad tobakom, vključno z 
raziskavami, izvajanjem in ocenjevanjem. 

2. Pogodbenice, kot je ustrezno, oblikujejo programe za državni, 
regionalni in svetovni nadzor o obsegu, vzorcih, dejavnikih 
ter posledicah uživanja tobaka in izpostavljenosti tobačnemu 
dimu. V ta namen bi morale pogodbenice združiti programe 
za nadzor nad tobakom v državne, regionalne in svetovne 
programe zdravstvenega nadzora, tako da bi bili podatki 
primerljivi in bi jih lahko analizirali na regionalni in mednarodni 
ravni, kot je ustrezno. 

a Pogodbenice priznavajo pomen finančne in strokovne pomoči 
mednarodnih in regionalnih medvladnih organizacij ter drugih 
teles. Vsaka pogodbenica si prizadeva za: 

(a) postopno oblikovanje državnega sistema za epidemiološki 
nadzor nad uporabo tobaka ter s tem povezanih socialnih, 
gospodarskih in zdravstvenih kazalnikov; 

(b) sodelovanje s pristojnimi mednarodnimi in regionalnimi 
medvladnimi organizacijami ter drugimi telesi, vključno z 
vladnimi in nevladnimi agencijami, pri regionalnem in 
svetovnem nadzoru nadtobakom in izmenjavi podatkov 
o kazalnikih iz točke a tretjega odstavka tega člena in 

(c) sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo pri 
oblikovanju splošnih smernic ali postopkov za opredelitev 
zbiranja, analiziranja in širjenja podatkov o nadzoru nad 
tobakom. 

4. Pogodbenice ob upoštevanju državne zakonodaje spodbujajo 
in pospešujejo izmenjavo javno dostopnih znanstvenih, 
tehničnih, socialno-ekonomskih, komercialnih in pravnih 
podatkov kakor tudi podatkov o praktičnih izkušnjah tobačne 
industrije in pridelave tobaka, ki so pomembni za to konvencijo, 

pri tem pa upoštevajo in obravnavajo posebne P ^ 
pogodbenic iz držav v razvoju in pogodbenic z gosP 
v prehodu. Vsaka pogodbenica si prizadeva za: 

tne t>aze 

(a) postopno oblikovanje in vzdrževanje spr° .^gm, 
podatkov o zakonih in predpisih o nadzoru nad o ^of 
in kot je ustrezno, podatkov o njihovem ,zva^L0}/a<P 
tudi o primerni sodni praksi in sodeluje pri 31 bakorr,: 

programov za regionalni in svetovni nadzor nad 

(b) postopno oblikovanje in vzdrževanje sprotnih a 
iz državnih nadzornih programov v skladu s 
tretjega odstavka tega. člena in 

(c) sodelovanje s pristojnimi mednarodnimi 
pri postopnem oblikovanju in vzdrževanju s ^jni 
sistema za redno zbiranje in širjenje podatk°v o 
proizvodnji in dejavnostih tobačne industrije, 1 nad 
na konvencijo ali državne dejavnosti nadz 
tobakom. 

dnarodnitl 

5. Pogodbenice morajo sodelovati v regionalnih in me ^3(1, 
medvladnih organizacijah ter finančnih in razvojnih in |janje 
katerih članice so, da pospešujejo in spodbujajo zag 
strokovnih in finančnih virov sekretariatu za PornoC 

pogodbenicam v razvoju in pogodbenicam z gosp r>< 
v prehodu pri izpolnjevanju njihovih obveznosti g'ecl 

nadzora in izmenjave podatkov. 

21. člen 
Poročanje in izmenjava podatkov 

1. Vsaka pogodbenica prek sekretariata predloži vsasa pogoaDenica preK seKretariaia pieui«— epcij* 
pogodbenic redna poročila o svojem izvajanju te K 
ki bi morala vključevati: 

(a) podatke o zakonskih, izvršilnih, upravnih 
ukrepih, sprejetih za izvajanje konvencije; 

ali & 

h ^ 
(b) podatke, kot je ustrezno, o vseh omejitvah 

katere naletijo pri izvajanju konvencije, ter 

sprejetih za njihovo premagovanje; 

(c) podatke, kot je ustrezno, o finančni in strokovno 
zagotovljeni ali prejeti za nadzor nad tobakom, 

(d) podatke o nadzoru in raziskavah, kot so dolo^8 

členu, in 

p o"11 1 

il* 

i«ifl 
(e) podatke, določene v tretjem odstavku 6. ^ena\^a^ vr„l3- 

tretjem odstavku 13. člena, točki d četrtega ''' 
člena, petem odstavku 15. člena in drugem 
člena. 

i c 
2. Pogostost in obliko takih poročil vseh pog°db0,\ 

Konferenca pogodbenic. Vsaka pogodbenica P"Pra c(,e 
poročilo v dveh letih po začetku veljavnosti konven 

pogodbenico. 
z22- 

3. Na njihovo zahtevo Konferenca pogodbenic v 
26. členom preuči dogovore za pomoč jalsW 
pogodbenicam v razvoju in pogodbenicam z g°sP a 
v prehodu pri izpolnjevanju njihovih obveznosti iz 

||0* 
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4* 
k0n

POrOČanie 'n izmenjavo podatkov, zbranih na podlagi 
2as

V.enciie' ve|ja državna zakonodaja o zaupnosti in 
vsp Pogodbenice po medsebojnem dogovoru varujejo zaupne podatke, ki si jih izmenjajo. 

Sode/ 22. člen 
D°^anle na znanstvenem, tehničnem in pravnem 
P°aročju ter zagotavljanje s tem povezanega 

strokovnega znanja in izkušenj 
1. 

sod i niCe neP°srec'no ali prek pristojnih mednarodnih teles 
obv U'e'° ^ri kreP'tvi svojih zmogljivosti za izpolnjevanje 
Pot Zuosti' k' izhajajo iz te konvencije, pri tem pa upoštevajo 
9os dfžav pogodbenic v razvoju in pogodbenic z 
"led v Prehodu. Tako sodelovanje po 
Zn 

Set3ojnem dogovoru spodbuja prenos tehničnega, 
tertph in Pravne9a strokovnega znanja in izkušenj 
načrt n°'°9''e za oblikovanje in krepitev nacionalnih strategij, 
men 'n Programov za nadzor nad tobakom, katerih cilj je a drugim: 

(a) s sPodbujanje oblikovanja, prenosa in prevzema tehnologije, 
znanja, strokovnega znanja, zmogljivosti ter posebnih 
nani in izkušenj v zvezi z nadzorom nad tobakom; 

) Za9otavljanje tehničnega, znanstvenega, pravnega in 
^rugega strokovnega znanja in izkušenj za oblikovanje 

krepitev nacionalnih strategij, načrtov in programov za 
' m 

nad tobakom, katerih cilj je izvajanje konvencije, ed drugim s pomočjo: 

W na zahtevo pri oblikovanju trdnih zakonodajnih 
temeljev kakor tudi tehničnih programov, vključno s 
Programi za preprečevanje navajanja na kajenje, 
spodbujanje prenehanja kajenja in varstvo pred 
izpostavljanjem tobačnemu dimu; 

(") tobačnim delavcem pri razvijanju ustreznih 
gospodarsko in pravno izvedljivih nadomestnih 
načinov preživljanja na gospodarsko izvedljiv 
način, kot je ustrezno, in 

(''') Pridelovalcem tobaka pri gospodarsko izvedljivi 
Preusmeritvi kmetijske proizvodnje na nadomestne 
Pridelke, kot je ustrezno; 

(q) 
Podpora za ustrezne programe usposabljanja ali-programe 
a ozaveščanje ustreznega osebja v skladu z 12. členom; 

*a9otavljanje potrebnega materiala, opreme in sredstev 
°r 'udi logistične podpore za strategije, načrte in 

°9rame nadzora nad tobakom, kot je ustrezno; 

' d°'°čitev postopkov nadzora nad tobakom, vključno z 
stranskim zdravljenjem odvisnosti od nikotina, in 

Spodbujanje raziskav za povečanje dostopnosti 
stranskega zdravljenja odvisnosti od nikotina, kot je 

strezno. 

I Ko 
tehnjfrenca pogodbenic spodbuja in pospešuje prenos 
in^L n.e9a' znanstvenega in pravnega strokovnega znanja 
sklari Sen'ter tehnologije s finančno podporo, zagotovljeno v au s 26. členom. 

VIII. DEL: INSTITUCIONALNI DOGOVORI IN FINANČNI 
VIRI 

23. člen 
Konferenca pogodbenic 

1. Ustanovi se Konferenca pogodbenic. Prvo zasedanje 
konference skliče Svetovna zdravstvena organizacija 
najpozneje eno leto po začetku veljavnosti te konvencije. 
Konferenca na prvem zasedanju določi kraj in čas naslednjih 
rednih zasedanj. 

2. Izredna zasedanja Konference pogodbenic potekajo, ko se ji 
zdi potrebno ali na pisno zahtevo katere koli pogodbenice, če 
jo v šestih mesecih, potem ko jim sekretariat konvencije 
sporoči zahtevo, podpre vsaj tretjina pogodbenic. 

3. Konferenca pogodbenic na prvem zasedanju sprejme svoj 
poslovnik s soglasjem. 

4. Konferenca pogodbenic sprejme finančni pravilnik zase in za 
urejanje financiranja vseh pbmožnih teles, ki jih lahko ustanovi, 
kakor tudi finančne določbe, ki urejajo delovanje sekretariata, 
s soglasjem. Na vsakem rednem zasedanju sprejme proračun 
za finančno obdobje do naslednjega rednega zasedanja. 

5. Konferenca pogodbenic redno pregleduje izvajanje konvencije 
in sprejema odločitve, potrebne za spodbujanje njenega 
učinkovitega izvajanja, lahko pa sprejme protokole, priloge in 
dopolnitve konvencije v skladu z 28., 29. in 33. členom. V ta 
namen: 

(a) spodbuja in pospešuje izmenjavo podatkov v skladu z 
20. in 21. členom; 

(b) spodbuja in usmerja razvoj in redno izboljševanje 
primerljivih metodologij za raziskave in zbiranje podatkov, 
ki so poleg podatkov iz 20. člena pomembni za izvajanje 
konvencije; 

(c) spodbuja oblikovanje, izvajanje in ocenjevanje strategij, 
načrtov in programov ter politik, zakonodaje in drugih 
ukrepov, kot je ustrezno; 

(d) preuči poročila, ki ji jih predložijo pogodbenice v skladu z 
21. členom, in sprejema redna poročila o izvajanju 
konvencije; 

(e) spodbuja in pospešuje zbiranje finančnih virov za izvajanje 
konvencije v skladu s 26. členom; 

(f) ustanovi pomožna telesa, potrebna za uresničevanje cilja 
konvencije; 

(g) od pristojnih in ustreznih organizacij ter teles sistema 
Združenih narodov in drugih mednarodnih in regionalnih 
medvladnih organizacij ter od nevladnih organizacij in teles 
zahteva storitve, sodelovanje in zagotavljanje podatkov 
kot način za učinkovitejše izvajanje konvencije, kadar je 
ustrezno, in 

(h) preuči druge ukrepe za uresničevanje cilja konvencije na 
podlagi izkušenj, pridobljenih pri njenem izvajanju, kadar 
je ustrezno. 

6. Konferenca pogodbenic določi merila za sodelovanje 
opazovalcev na svojih posvetovanjih. 
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24. člen 
Sekretariat 

1. Konferenca pogodbenic imenuje stalni sekretariat in pripravi 
vse potrebno za njegovo delovanje. Prizadeva si, da to stori 
na svojem prvem zasedanju. 

2. Svetovna zdravstvena organizacija zagotovi sekretariat, ki 
deluje na podlagi te konvencije, do imenovanja stalnega 
sekretariata. 

3. Naloge sekretariata so: 

(a) organiziranje zasedanj Konference pogodbenic in vseh 
pomožnih teles ter zagotavljanje potrebnih storitev zanje; 

(b) pošiljanje prejetih poročil v skladu s konvencijo; 

(c) na zahtevo pogodbenice zagotavljanje podpore zlasti 
državam pogodbenicam v razvoju in pogodbenicam z 
gospodarstvom v prehodu pri urejanju in sporočanju 
podatkov, zahtevanih v skladu z določbami konvencije; 

(d) priprava poročil o njegovih dejavnostih po konvenciji na 
podlagi smernic Konference pogodbenic in njihova 
predložitev Konferenci pogodbenic; 

(e) zagotavljanje potrebnega usklajevanja s pristojnimi 
mednarodnimi in regionalnimi medvladnimi organizacijami 
ter drugimi telesi na podlagi smernic Konference 
pogodbenic; 

(f) sklenitev upravnih dogovorov ali pogodb, kot so lahko 
potrebne za učinkovito opravljanje njegovih nalog, na 
podlagi smernic Konference pogodbenic, in 

(g) opravljanje drugih nalog sekretariata iz konvencije ali njenih 
protokolov ter drugih takih nalog, ki jih lahko določi 
Konferenca pogodbenic. 

25. člen 
Odnosi med Konferenco pogodbenic in medvladnimi 

organizacijami 

Da bi zagotovila strokovno in finančno sodelovanje za uresničitev 
cilja te konvencije, lahko Konferenca pogodbenic zahteva 
sodelovanje pristojnih mednarodnih in regionalnih medvladnih 
organizacij, vključno s finančnimi in razvojnimi institucijami. 

26. člen 
Finančni viri 

1. Pogodbenice priznavajo pomembno vlogo finančnih virov pri 
uresničevanju cilja te konvencije. 

2. Vsaka pogodbenica zagotovi finančno podporo za svoje 
dejavnosti, namenjene za uresničevanje cilja te konvencije, v 
skladu s svojimi načrti, prednostnimi nalogami in programi. 

3. Pogodbenice spodbujajo uporabo dvostranskih, regionalnih, 
podregionalnih in drugih večstranskih poti za zagotavljanje 
finančnih sredstev za razvoj in krepitev medresorskih celovitih 
programov za nadzor nad tobakom v državah pogodbenicah 
v razvoju in pogodbenicah z gospodarstvom v prehodu, kot 

je ustrezno. V skladu s tem bi se bilo treba v okviru doma je uouctiil». v aiviauu s lem ui b« unu ueua v v- 
razvitih strategij trajnostnega razvoja posvetiti 9osp°vgjnjo, 
izvedljivim nadomestnim možnostim za tobačno proiz . 
vključno s povečanjem raznovrstnosti pridelkov, in jih P° " 

lalnih in 
. .U jfl 

mednarodnih medvladnih organizacijah ter v ''"^^ajo 
4. Pogodbenice, zastopane v ustreznih regions 

razvojnih institucijah, spodbujajo ta telesa, da zagot -n 
finančno pomoč državam pogodbenicam v razV0' 
pogodbenicam z gospodarstvom v prehodu, da bi jim Porn imagali 

pri izpolnjevanju obveznosti iz te konvencije, ne da bi j|m P 
tem omejevali pravice do sodelovanja v teh organizacij 

5. Pogodbenice se sporazumejo, da; 

i državv 
(a) bi bilo treba v korist vseh pogodbenic, zlasti pa o 

razvoju in držav z gospodarstvom v prehodu, z r j(1 
uporabiti vse ustrezne mogoče in obstoječe ja ^ na 
zasebne vire, finančne, strokovne ali druge, k1 ^ ^ 
voljo za dejavnosti nadzora nad tobakom. j() 
pogodbenicam pomagali pri izpolnjevanju ni1 

obveznosti iz konvencije; 

(b) sekretariat državam pogodbenicam v razv0j^o 
pogodbenicam z gospodarstvom v prehodu na pJ ^ 
zahtevo svetuje glederazpoložljivih virov financira 
lažje izvajanje obveznosti iz konvencije; 

(c) Konferenca pogodbenic na prvem zasedanju Pre9 pa 
obstoječe in mogoče vire ter mehanizme PorT1

t°eZnili 
podlagi študije, ki jo opravisekretariat, in drugih us 
podatkov ter preuči njihovo ustreznost in 

• otrebe P" (d) upošteva izsledke tega pregleda pri določitvi po" |(Vi 
krepitvi obstoječih mehanizmov ali ustarJrezni'1 

prostovoljnega svetovnega sklada ali drugih us «, 
finančnih mehanizmov za usmerjanjepotrebnih do jn 
finančnih virov k državam pogodbenicam v razV

fl(11oć 
pogodbenicam z gospodarstvom v prehodu kot P 
pri njihovem uresničevanju ciljev iz konvencije. 

IX. DEL: REŠEVANJE SPOROV 

27. člen 
Reševanje sporov 

Hi razlag 1. Pri sporu med dvema ali več pogodbenicami zaraoi ^ 
ali uporabe te konvencije skušajo pogodbenice rešiti sp ^ 
diplomatski poti s pogajanji ali po drugi mirni poti po sV0' Ć8 
vključno z dobrimi uslugami, posredovanjem ali s}"a, 
se strankam v sporu ne uspe sporazumeti z dobrimi us (j 
posredovanjem ali spravo, jih to ne odvezuje odgov 

da si še naprej prizadevajo za rešitev spora. 
enc''f 

2. Ob ratifikaciji, sprejetju, odobritvi, formalni potrditvi 
ali pristopu k njej ali kadar koli pozneje lahko 

kon^ 
drža'3' "«V4W1 IW.I MOJO — -oV0Mr 

organizacija za regionalno gospodarsko povez ^ 
depozitarju pisno izjavi, da za spor, ki ni bil rešen n ad ^ prvim odstavkom tega člena, sprejema kot obvezno ^ 
arbitražo v skladu s postopki, ki jih soglasno SP 
Konferenca pogodbenic. 

3. Določbe tega člena se uporabljajo za vse proto 
konvenciji, razen če v njem ni predvideno drugače- 

kole K 

 r 
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X- DEL: DOPOLNJEVANJE KONVENCIJE 

28. člen 
Spremembe te konvencije 

preir P°9°dbenica lahko predlaga spremembe konvencije. Cl jih Konferenca pogodbenic. 

Sek
n;e.renca pogodbenic sprejme spremembe konvencije, 

konv ar'at sporo^' besedilo vseh predlaganih sprememb 
Zase®nc'ie Pogodbenicam vsaj šest mesecev pred njihovim 
Sekret

an,0m' na katerem se predlaga njihovo sprejetje, 
konv anat sP°ro^' predlagane spremembe tudi podpisnicam nc'ie in jih pošlje depozitarju v vednost. 
p 
Spre 

en'ce si prizadevajo za soglasje o V6eh predlaganih 
So I embah konvencije. Če so bila vsa prizadevanja za 
^ožno'8 IZ°rpana' sporazum pa ni bil dosežen, se kot zadnja glaso°st uPorabi sprejetje spremembe s tričetrtinsko večino 
2a D P°9odbenic, ki so prisotne in glasujejo na zasedanju. 
Pfisotn^ n'Ce 130 tem ^'enu se ®,eiei° pogodbenice, ki so 
sPrem 69'asujejo za a,i Proti- Sekretariat sporoči vse sprejete 
v spre^ir d0pozitariu' kiiih na,° Pošlje vsem pogodbenicam 

Listine n 
Sprem spreietiu sprememb se deponirajo pri depozitarju. 
začne Gmba: sPreieta v skladu s tretjim odstavkom tega člena, 
dan _ Veliati za pogodbenice, ki so jo sprejele devetdeseti 
dvoh . tem' ko ie depozitar prejel listino o sprejetju vsaj od Veh ,re,jin pogodbenic konvencije. 

devetd0m^a za^ne veljati za vsako drugo pogodbenico 
listino eSSti dan po tem' ko ta pogodbenica deponira svojo 0 sprejetju navedene spremembe pri depozitarju. 

Spr 
clen eletie in spremembe prilog k tej konvenciji 

priioqe l * ., 
sPreim • onvenc'i'in njihove spremembe se predlagajo, el° in začnejo veljati v skladu s postopkom iz 28. člena. 

dru9ač^ konvencii'so sestavni del konvencije in če ni izrecno 
skliCev/

9 predvideno, je sklicevanje na konvencijo hkrati anie na njene priloge. 

gra^
6 So omejene na sezname, obrazce in vse drugo opisno 

ali i,n 
v zvezi s postopkovnimi, znanstvenimi, strokovnimi Upravnimi zadevami. 

XI. DEL: KONČNE DOLOČBE 

30. člen 
Pridržki ridr^j ^ ,ei konvenciji niso dopustni. 

31. člen 
Odpoved 

°bve^nenica lahko odpove konvencijo s pisnim uradnim 
2ačetk'0lTI depozi,ariu kadar koli po dveh letih od datuma a ve|javnosti te konvencije za pogodbenico. 

ie <je 
odP°ved začne veljati po poteku enega leta od dne, ko 

kot je d
Z'tar prejel uradno obvestilo o odpovedi, ali pozneje, 

°čeno v uradnem obvestilu o odpovedi. 

3. Za vsako pogodbenico, ki odpove konvencijo, se šteje, kot 
da je odpovedala tudi vse protokole, katerih pogodbenica je. 

32. člen 
Pravica do glasovanja 

1. Vsaka pogodbenica te konvencije ima en glas, razen v 
primerih, predvidenih v drugem odstavku tega člena. 

2. Organizacije za regionalno gospodarsko povezovanje v 
zadevah iz svoje pristojnosti uresničujejo pravico do 
glasovanja s številom glasov, ki je enako številu njihovih držav 
članic, pogodbenic konvencije. Taka organizacija ne uresničuje 
pravice do glasovanja, če jo uresniči katera koli njena država 
članica, in nasprotno. 

33. člen 
Protokoli 

1. Vsaka pogodbenica lahko predlaga protokole. Njene predloge 
preuči Konferenca pogodbenic. 

2. Protokole k tej konvenciji lahko sprejme Konferenca 
pogodbenic. Pri sprejetju teh protokolov storijo vse, da 
dosežejo soglasje. Če so bila vsa prizadevanja za soglasje 
izčrpana, sporazum pa ni bil dosežen, se kot zadnja možnost 
uporabi sprejetje protokola s tričetrtinsko večino glasov 
pogodbenic, ki so prisotne in glasujejo na zasedanju. Za 
pogodbenice po tem členu se štejejo pogodbenice, ki so 
prisotne in glasujejo za ali proti. 

3. Sekretariat sporoči pogodbenicam besedilo vseh predlaganih 
protokolov vsaj šest mesecev pred zasedanjem, na katerem 
se predlaga njihovo sprejetje. 

4. Samo pogodbenice konvencije so lahko pogodbenice 
protokola. 

5. Vsak protokol h konvenciji je zavezujoč samo za pogodbenice 
tega protokola. O zadevah, ki se nanašajo izključno na ta 
protokol, lahko odločajo samo pogodbeniče protokola. 

6. Zahteve za začetek veljavnosti katerega koli protokola se 
določijo v samem protokolu. 

34. člen 
Podpis 

To konvencijo lahko podpišejo vse članice Svetovne zdravstvene 
organizacije in vse države, ki niso članice Svetovne zdravstvene 
organizacije, vendar so članice Združenih narodov, in organizacije 
za regionalno gospodarsko povezovanje na sedežu Svetovne 
zdravstvene organizacije v Ženevi od 16. junija 2003 do 22. junija 
2003, potem pa na sedežu Združenih narodov v New Yorku od 
30. junija 2003 do 29. junija 2004. 

35. člen 
Ratifikacija, sprejetje, odobritev, formalna potrditev ali 

pristop 

1. Države ratificirajo, sprejmejo, odobrijo konvencijo ali k njej 
pristopijo, organizacije za regionalno gospodarsko 
povezovanje pa jo formalno potrdijo ali k njej pristopijo. 
Konvencija je na voljo za pristop od dneva, ko ni več na voljo 
za podpis. Listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi, formalni 
potrditvi ali pristopu se deponirajo pri depozitarju. 

4 ia^ar2005 23 poročevalec, št. 3 



2. Za vsako organizacijo za regionalno gospodarsko 
povezovanje, ki postane pogodbenica konvencije, nobena 
od njenih držav članic pa ni pogodbenica, veljajo vse 
obveznosti iz te konvencije. Pri organizacijah, katerih ena ali 
več držav članic so pogodbenice konvencije, se organizacije 
in njene države članice odločijo o odgovornosti vsake od njih 
za izpolnjevanje obveznosti iz konvencije. V takih primerih 
organizacija in države članice niso upravičene do hkratnega 
uresničevanja pravic iz konvencije. 

3. Organizacije za regionalno gospodarsko povezovanje v svojih 
listinah, ki se nanašajo na formalno potrditev, ali v svojih listinah 
o pristopu razglasijo obseg svojih pristojnosti v zadevah, ki 
jih ureja konvencija. Te organizacije obvestijo tudi depozitarja, 
ki nato obvesti pogodbenice o vseh bistvenih spremembah 
obsega njihovih pristojnosti. 

36. člen 
Začetek veljavnosti 

1. Ta konvencija začne veljati devetdeseti dan po datumu 
deponiranja štiridesete listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi, 
formalni potrditvi ali pristopu pri depozitarju. 

2. Za vsako državo, ki ratificira, sprejme ali odobri konvencijo 
ali k njej pristopi po tem, ko so izpolnjeni pogoji, določeni v 
prvem odstavku tega člena za začetek veljavnosti, začne ta 
konvencija veljati devetdeseti dan po datumu deponiranja njene 
listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu. 

3. Za vsako organizacijo za regionalno 9osP°^a.-n0o 
povezovanje, ki deponira listino o formalni potrditvi ali »s 

pristopu po tem, ko so bili izpolnjeni pogoji, določeni v 
odstavku tega člena za začetek veljavnosti, začne kor|v® g 
veljati devetdeseti dan po datumu deponiranja njene lis 
formalni potrditvi ali pristopu. 

4. Po tem členu se nobena listina, ki jo deponira or9an'z^C|p0 k 
regionalno gospodarsko povezovanje, ne šteje za dod 
tistim, ki jih deponirajo države članice organizacije. 

37. člen 
De pozi ta r 

Depozitar te konvencije in njenih sprememb ter Prolo'<0gra|ni 
prilog, sprejetih v skladu z 28., 29. in 33. členom, je 9en 

sekretar Združenih narodov. 

38. člen 
Verodostojna besedila 

Izvirnik te konvencije, katere besedilo v angleškem, arab^a\<o 
francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku je jt) 
verodostojno, se deponira pri generalnem sekretarju Za 
narodov. 

V POTRDITEV NAVEDENEGA so za to pravilno pooblasce 

predstavniki podpisali to konvencijo. 

SESTAVLJENO v ŽENEVI enaindvajsetega maja dva tisoč 

3. člen 4. člen 
m I'5"1 

Za izvajanje okvirne konvencije skrbi Ministrstvo za zdravje. Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne*1 

Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Q$n 
0r9aniz' n.amen Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene 
za 0m 

act!e (SZO) za nadzor nad tobakom je okrepitev ukrepov 
" Evro l6Vanie epidemije uživanja tobaka. Pri SZO ocenjujejo, da 
Ifadi k re9'i' raradi uživanja tobaka na leto umre 1.2 milijona 
lem e^

r Predstavlia 14% vseh smrtina lel° Uživanje tobaka je s 
ki ga i n 9lavnih vzrokov za prezgodnjo obolevnost in umrljivost, 
držaJe 

m°9oče enostavno odpraviti. V primeru, da evropske 
Poslej' ne bodo bolj učinkovito ukrepale, bo leta 2020 za 
(20% 'Cami tobaka umrlo na leto že 2 milijona prebivalcev Evrope 
kot 250/ smrt')- Slovenija sodi med države, v katerih kadi manj 
^iliev °drasprebivalcev, zaskrbljujoč pa je trend rasti 
Zrnanjš med mlado£tniki in ženskami. Število kadilcev se je 
Uvedena° predvsem v preteklem desetletju, ko je bila leta 1996 
resiriku " pr'merjavi z drugimi evropskimi državami razmeroma lvr>a zakonodaja na področju nadzora nad tobakom. 

na 5g3 *onvencija SZO za nadzor.nad tobakom je bila sprejeta 
^e"ewZa~edaniu Generalne skupščine SZO, 21. maja 2003 v 
konven 

30• linija 2003 do 29. junija 2004 je bilo možno 
karje J[° P°dpisati na sedežu Združenih narodov v New Yorku, 
<3riav p?^Bntia tlJdi storila. Konvencijo je podpisala tudi večina 
zelo aLf ln držav kandidatk. Slovenija si je v poteku pogajanj 
ea nar/"0 prizadevala za sprejem čim bolj restriktivne konvencije 
2akonnri°r nad tobakom, ki v večini določil odraža našo loaalo na tem področju. 
Okv. 
\>se či° ^onvencijo SZO za nadzor nad tobakom lahko podpišejo 
člamCe 'n vse države, ki niso članice SZO, vendar so 
9oSpod 

ru*enih narodov ter organizacije za regionalno 
P°4piSn

arS^° Povezovanje. S podpisom konvencije država 
Politiko a n' obvezana upoštevati določil konvencije, ampak izrazi 
'aiificirai podP°ro konvenciji in pripravljenost, da bo konvencijo a' sPrejela, odobrila, formalno potrdila ali k njej pristopila. 

trideset3 p"cne veliati devetdeseti dan po datumu deponiranja 
ali Pristo 6 ne 0 ratifikćiciji, sprejemu, odobritvi, formalni potrditvi 
°dobri f Pr' depozitorju. Ko država Konvencijo ratificira, sprejme, 
devet* °rmalno P°trdi ali k njej pristopi, stopi ta v veljavo 
sPrejem SS'' dan P° datumu deponiranja listine o ratifikaciji, 
nič ne \ ' od°britvi ali pristopu. V konvenciji države, ki jo ratificirajo, 
l°bakom Vezui0, da ne bi na katerem koli področju nadzora nad 

ostran SPre[ele v svojih zakonodajah strožjih določil ali sklepale 'n yb in večstranskih sporazumov, vključno z regionalnimi 
'n njenih

9'0nalninli sPorazumi, o zadevah, ki se tičejo konvencije 
2 njih0v Pr0t0kolov aliJ'h dopolnjujejo, če so ti sporazumi združljivi 

obveznostmi iz konvencije in protokolov. 
°^irna u 
^žave , vencija SZO za nadzor nad tobakom zavezuje 
niei Prist' l0rat'^c'rai°- sPrejmejo, odobrijo, formalno potrdijo ali k 
sprejrn ■ b'10- da v svojih zakonodajah in nacionalnih strategijah 
kot s0-1° ukrepe za zmanjševanje povpraševanja po tobaku, 
3,1 orn'J~°večanie °en in davkov na tobačne izdelke ter prepoved 
Po,n'korn V t3rezcar'nske prodaje tobačnih izdelkov mednarodnim lavnih D ' zasčita pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu v zaprtih 
iavn0s,i 0s,°rih in drugih javnih prostorih; nadzor in obveščanje 
SC Vsebini tobačnih izdelkov; napisi o škodljivosti tobačnih 
if^ov k-3 zdrav)e na embalaži, ki se stalno menjajo; prepoved 
"'3hke« Vbujajo zmoten vtis, da je izdelek manj škodljiv, kot so 
°Z9ve$č U ■'a ^bke" in podobno; vzgoja, obveščanje in Vsdkršne

an*e iavnosti; vsestranska prepoved ali omejitev 
'Sr tctra fa ,0bačnega oglaševanja, promocije ali sponzorstva; 

lenje odvisnosti od tobaka in prenehanje kajenja. 

Zavezuje jih tudi, da sprejmejo ukrepe za zmanjšanje dobave 
tobaka, kot so: preprečevanje nezakonite trgovine s tobačnimi 
izdelki z na primer označbami tobačnih izdelkov, ki pomagajo 
določiti njihovo poreklo; prepoved prodaje mladoletnim osebam; 
zagotavljanje podpore za gospodarsko izvedljive nadomestne 
dejavnosti za delavce v tobačni industriji, pridelovalce tobaka in 
prodajalce posameznike. 

Pri izpolnjevanju obveznosti iz konvencije mora vsaka država 
pogodbenica upoštevati varstvo okolja in zdravja ljudi v povezavi 
z okoljem na področju pridelave in proizvodnje tobaka. 
Pogodbenice sodelujejo pri izmenjavi podatkov, ki so povezani z 
izvajanjem Konvencije, redno poročajo o izvajanju konvencije 
Konferenci pogodbenic, ki jo sklicuje SZO, ter sodelujejo 
neposredno ali prek pristojnih mednarodnih teles pri krepitvi svojih 
zmogljivosti za izpolnjevanje obveznosti na znanstvenem, 
tehničnem in pravnem področju ter zagotavljajo s tem povezano 
strokovno znanje in izkušnje. Na področju nadzora nad tobakom 
so dolžne razvijati in vzpodbujati nacionalne raziskave in 
usklajevalne raziskovalne programe na regionalni in mednarodni 
ravni. 

V konvenciji je določena institucionalna podpora in finančni viri za 
izvajanje konvencije na mednarodni ravni. Ustanovita se 
konferenca pogodbenic in sekretariat za spremljanje izvajanja 
konvencije, sodelovanje z medvladnimi organizacijami ter 
zagotavljanje potrebnih dodatnih virov financiranja za države 
pogodbenice v razvoju in gospodarski tranziciji kot pomoč pri 
izpolnjevanju ciljev konvencije. 

Spori med dvema aH več pogodbenicami se rešujejo po diplomatski 
poti ali s priložnostno arbitražo. Vsaka pogodbenica lahko predlaga 
spremembe konvencije, ki jih obravnava konferenca pogodbenic. 
Pridržki h konvenciji za države pogodbenice niso dopustni. 
Pogodbenica lahko odstopi od konvencije. 

Okvirno konvencijo SZO za nadzor nad tobakom ratificira v skladu 
s tretjim odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni 
list RS, št. 45/2001) Državni zbor Republike Slovenije z zakonom. 

Zaradi izvajanja Konvencije ne bo potrebno sprejemati novih 
zakonov, potrebno pa bo dopolniti Zakon o omejevanju uporabe 
tobačnih izdelkov (Ur. list RS, št. 57/96, 119/02) v 11., 12. in 13. 
členu, ki se nanašajo na oglaševanje in kjer še ni predpisana 
popolna prepoved oglaševanja. 13. člen Konvencije namreč 
zahteva popolno prepoved oglaševanja, promocije in 
sponzoriranja, Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov 
pa v 12. in 13. členu dovoljuje omejeno oglaševanje in dopušča 
nekatere izjeme v 11. členu. Konvencija za 13. člen izjemoma 
določa rok petih let za uvedbo popolne prepovedi oglaševanja. 
Za to področje je predvidena sprememba Zakona tudi zaradi 
uskladitve z Direktivo EU. 

Glede na 16. člen Konvencije (mladoletne osebe kot kupci in 
prodajalci) bo potrebno določiti tudi omejitev starosti prodajalca 
tobačnih izdelkov (več kot 18 let). Zakon o omejevanju uporabe 
tobačnih izdelkov določa omejitev 15 let samo za kupce. Potrebno 
bo predpisati obvezno objavo prepovedi prodaje tobačnih izdelkov 
mlajšim od določene starosti in uzakoniti pravico prodajalca, da 
lahko zahteva dokument o izpolnitvi določene starosti. Upoštevaje 
3. točko 16. člena Konvencije bo potrebno določiti tudi prepoved 
prodaje cigaret v majhnih zavojčkih. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 
PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI OKVIRNE KONVENCIJE SVETOVNE ZDRAVSTVENE 
ORGANIZACIJE O NADZORU NAD TOBAKOM 

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

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

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Predlog akta povzema naslednje direktive: 
/ 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
I 

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? 
I 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 
Okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru nad tobakom je prevedena v 
slovenski jezik. 

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

I 

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

I 

Spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med., I.r. 
MINISTER 



DELOVNA 1ELESA 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

por< očilo 

J predlogu zakona o spremembi zakona 

J PREPOVEDI PROIZVODNJE IN PROMETA Z 

o AZBESTNIMI IZDELKI TER O ZAGOTOVITVI 

SREDSTEV ZA PRESTRUKTURIRANJE AZBESTNE 

PROIZVODNJE V NEAZBESTNO (ZPPPAI-C) 

' "r«9a obravnava - EPA 33 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za gospodarstvo 

Številka: 411-05/96-17/20 EPA 33-IV 
Ljubljana, 13. januar 2005 

O 

Na podlagi 42., 130., 131. in 133. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor za 
gospodarstvo kot matično delovno telo naslednje 

poročilo 

k predlogu zakona o spremembi zakona o prepovedi proizvodnje in prometa 
z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje 

azbestne proizvodnje v neazbestno (ZPPPAI-C) 
(druga obravnava) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo je na 1. seji, dne 13. 
1. 2005, kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o spremembi zakona o 
prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za 
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno, ki sta ga Državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo in sprejem po rednem postopku predložila poslanec 
Samo Bevk in poslanka Breda Pečan. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki predlagateljev zakona, Vlade Republike 
Slovenije (Ministrstva za gospodarstvo), Gospodarske zbornice Slovenije, Komisije 
Državnega sveta RS za gospodarstvo, Društva obolelih zaradi azbesta in Sindikata 
azbestnih bolnikov Slovenije. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, mnenjem Vlade 
Republike Slovenije, mnenjem Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, mnenjem 
Komisije Državnega sveta za družbene dejavnosti, mnenjem Gospodarske zbornice 
Slovenije, mnenjem Sindikata azbestnih bolnikov Slovenije in dopisom Društva 
obolelih zaradi azbesta. 

Odboru je bil posredovan amandma poslanske skupine ZLSD k 1. členu. 

Uvodoma je predstavnik predlagateljev pojasnil cilje in načela poglavitnih rešitev 
predloga zakona. Temeljni cilj spremembe predloga zakona je, da se nadalje dosega 
namen veljavnega zakona in sicer, da se ukine azbestna proizvodnja in le-ta 
nadomesti z neazbestno ter da se družbam, ki proizvajajo azbestne izdelke, nadalje 
zagotovijo sredstva državnega proračuna za plačilo prispevka za dokup zavarovalne 
dobe in izplačilo odškodnin za poklicno bolezen. Za izvedbo in dokončanje zakonsko 
določenega programa je treba zagotoviti sredstva v višini 4 mia SIT, namenjena za 
plačilo odškodnin in odkup zavarovalne dobe v letih 2005-2008. Predlog zakona tako 
predvideva 4 mia SIT finančnih obveznosti za državni proračun. Predlagateljem 
zakona se zdi sprejem novele nujen, saj bo v nasprotnem primeru izostala podlaga 
za črpanje sredstev proračuna. Glede na napoved Vlade Republike Slovenije, da bo 
problematiko uredila z novim celovitim zakonom pa se jim zdi nujno potrebno 
zagotoviti črpanje sredstev za leto 2005 v višini cca 692 mio SIT. 

Minister za gospodarstvo kot predstavnik Vlade Republike Slovenije meni, da je 
potrebna celovita ureditev stanja na področju azbestne problematike in se s 
predlaganim zakonom ne strinja, saj uvaja nova proračunska sredstva brez 
vsebinskih sprememb zakona in prilagoditve aktualnemu stanju. 

Odbor je bil seznanjen tudi z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, ki je navedeni 
predlog zakona proučila z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika. ZPS je k 1. členu podala konkretne pripombe, katere 
so bile nato povzete v amandmaju PS ZLSD k 1. členu. Hkrati ZPS tudi opozarja, da 
je v proračunu Republike Slovenije za leto 2005 za namene iz 10. in 12. člena 
veljavnega zakona že planirano 692.415.000 SIT. 

V razpravi je bilo opozorjeno, da je bilo v državnem proračunu planirano 
4.350.000.000 SIT sredstev po posameznih letih, ki pa niso bila še v celoti 
porabljena in se bodo lahko dokončno porabila v letu 2005. Minister za gospodarstvo 
tako ugotavlja, da se za leto 2005 lahko najde kompromisna rešitev, celovita 
azbestna problematika pa se bo morala dokončno rešiti v novem zakonu, ki ga 
namerava vlada predložiti državnemu zboru v prvi polovici letošnjega leta. Tako se 
tudi ni bati da od leta 2005 naprej problematika ne bi bila ustrezno rešena. 
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DELOVNA TELESA 

Glede kompromisne rešitve so se strinjali tudi člani odbora in v skladu z osmim 
odstavkom 131. člena poslovnika državnega zbora sprejeli naslednji 

V amandmaju poslanske skupine ZLSD se za letnico 2003 beseda "in" 
nadomesti z vejico. Za letnico 2004 se doda besedilo "in 2005.". 

Ostalo besedilo se črta. 

Obrazložitev: 
Glede na zagotovljena sredstva v državnem proračunu za namene reševanja 
posledic azbestne problematike in glede na sklep vlade da se bo omenjena 
problematika reševala celostno z novim zakonom, se s tem amandmajem definira 
časovno obdobje črpanja razpoložljivih sredstev. 

Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena poslovnika državnega zbora 
obravnaval vloženi amandma PS ZLSD k 1. členu in ga sprejel. 

Odbor je glasoval še o preostalem členu predloga zakona ter ga sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena je glede na sprejeti amandma na seji odbora 
Pripravljen dopolnjen predlog zakona. V dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni 
del tega poročila, sta tako vključena sprejeta amandmaja. 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora Feri Horvat. 

amandma k amandmaju PS ZLSD k 1. členu: 

Sekretar 
Tomo Malnarič 

Predsednik 
Feri Horvat, l.r. 
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ODBOR ZA GOSPODARSTVO ^ 

DOPOLNJEN PREDLOG 
ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O PREPOVEDI PROIZVODNJE IN PROMETA 

Z AZBESTNIMI IZDELKI TER O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA 
PRESTRUKTURIRANJE AZBESTNE PROIZVODNJE V NEAZBESTNO 

(ZPPPAI-C) 

1. člen 

V zakonu o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o 
zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno 
(Ur. I. RS, št. 56/96, 35/98, 86/00) se četrti odstavek 7. člena spremeni tako, da 
se glasi: 
»V proračunu Republike Slovenije se kot pomoč gospodarskim družbam, ki so 
proizvajale izdelke, ki vsebujejo azbest, zagotavljajo sredstva v višini 
4.350.000.000 tolarjev za socialno kadrovski program, in sicer za dokup 
zavarovalne dobe iz 10. člena tega zakona in za izplačilo odškodnin za poklicno 
bolezen iz 12. člena tega zakona za leto 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 in 2005.«. 

2. člen 

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

 —  
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ODBOR za delo, družino, socialne zadeve in invalide 

J SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM PRAVIL 

FUNDACIJE ZA FINANCIRANJE INVALIDSKIH 

IN humanitarnih organizacij v 

REPUBLIKI SLOVENIJI 

1336 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 

Odbor za delo, dniHno, socialne zadeve in invalide 

Številka: 412-01/96-21/40 
Ljubljana, 13.1.2005 

EPA 1336-111 

Na podlagi 42. in 112. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje 
Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide kot matično delovno telo 
naslednje 

POROČILO 

k Spremembam in dopolnitvam pravil Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 

- enofazni postopek - 

Odbor za za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 1. redni svoji, seji dne 
12.1.2005 obravnaval Spremembe in dopolnitve pravil Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki ga je v soglasje 
Državnemu zboru predložila Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji. 
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ODBOR ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE 

Pri delu Odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja- direktor FIHO mag. Cveto 
Uršič in predsednik Sveta FIHO Janko Kušar, predstavnici Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve ter nekateri predstavniki invalidskih organizacij in civilne 
družbe. 

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 
Sloveniji je dne 18.5.2004 sprejel spremembe in dopolnitve pravil FIHO, na katere 
je, dne 8.7.2004, na podlagi mnenja Zakonodajno- pravne službe z dne 7.7.2004 
sprejel ustrezne popravke in spremembe akta. Ustrezno popravljeno besedilo z 
dodatnimi obrazložitvami je bilo kot celovito besedilo, dne 15.7.2004, posredovano v 
soglasje državnemu zboru. 

Zakonodajno- pravna služba na novo besedilo navedenega akta ni imela pripomb, 
kar izhaja iz dodatnega mnenja ZPS, z dne 3.1.2005. 

Odbor je bil seznanjen z dodatnim mnenjem Zakonodajno-pravne službe, z 
mnenjem Komisije Državnega sveta za družbene dejavnosti, s pobudo in 
pripombami Društva Vizija-PZS za spremembe in dopolnitve pravil in pravilnika 
FIHO in s pripombami YHD - društva za teorijo in kulturo hendikepa. 

Predsednik Sveta FIHO Janko Kušar in direktor FIHO mag. Cveto Uršič, 
predstavnika predlagatelja sta v uvodni obrazložitvi poudarila, da je fundacija 
pripravila spremembe aktov fundacije ob upoštevanju določil Zakona o invalidskih 
organizacijah, Zakona o humanitarnih organizacijah, revizijskega poročila 
Računskega sodišča in na podlagi evalvacije dosedanjega dela ter na kratko 
predstavila predlagane spremembe. 

V daljši razpravi je bilo izpostavljeno stališče, da odbor sicer predlaga državnemu 
zboru, da da soglasje k spremembam in dopolnitvam aktov fundacije, vendar pa se 
je večina razpravljavcev strinjala, da bodo v prihodnje potrebne korenite spremembe 
na tem področju. Da pa bi do teh sprememb lahko prišlo, bo potrebno spremeniti 
Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in Odlok o ustanovitvi 
fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. 
Največ pripomb je bilo na sestavo članov sveta fundacije, saj je od imenovanih 27, 
kar 25 članov neposrednih koristnikov sredstev FIHO. Zato lahko prihaja do 
konflikta interesov in nezdružljivosti funkcij, saj sedanji način delitve sredstev FIHO 
večini vlagateljev ponudb na javni razpis FIHO omogoča, da sami neposredno 
odločajo o delitvi sredstev, so neposredni in posredni uporabniki sredstev FIHO in 
sodelujejo v komisijah za ocenjevanje programov in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam. Vprašljivo je tudi 
upoštevanje kriterijev za razdeljevanje sredstev fundacije in enako obravnavanje 
upravičencev do sredstev FIHO. Člani strokovnih komisij bi morali biti strokovnjaki s 
področja, ki so predmet javnega razpisa za razporejanje sredstev fundacije in ne bi » 
smeli biti interesno povezani z uporabniki sredstev fundacije. Prav tako so nekateri 
razpravljalci opozorili na 36. a člen sprememb in dopolnitev pravil, ki sicer 
zagotavlja nadzor fundacije nad porabo namensko dodeljenih sredstev invalidskim 
in humanitarnim organizacijam za delovanje, za izvajanje programov in storitev ter 
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za naložbe, financirane iz sredstev fundacije, vendar je vprašljiva sestava tega 
odbora, prav tako pa tudi ureditev izvajanja nadzora, ki ga bo urejal pravilnik za 
izvajanje nadzora, sprejet s strani sveta fundacije. 

Člani odbora so bili soglasni, da je potrebno to področje celovito urediti in zagotoviti 
transparentnost razdeljevanja in porabe sredstev. Strinjali so se tudi, da so 
predlagane spremembe aktov fundacije nujne, čeprav ne zadostne, vendar je hkrati 
večina članov odbora tudi menila, da odbor kljub vsemu spremembe aktov fundacije 
predlaga državnemu zboru v soglasje. 

* * * 

Po razpravi je Odbor sprejel (12 ZA, 0 PROTI) sklep, s katerim predlaga 
državnemu zboru, da da soglasje k Spremembam in dopolnitvam pravil 
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 
Sloveniji. 

Predlog sklepa je sestavni del tega poročila. 

Odbor je sprejel tudi s k I e p . ki ga bo posredoval Vladi Republike Slovenije: 

Odbor Državnega zbora RS za delo, družino, socialne zadeve in invalide 
Predlaga Vladi Republike Slovenije, da čimprej pripravi in predloži DZ RS v 
obravnavo in sprejem predlog sprememb in dopolnitev zakona o lastninskem 
Preoblikovanju Loterije Slovenije. 

Poročevalec odbora na seji državnega zbora bo predsednik odbora Stanislav 
Brenčič. 

Sekretarka 
Tina K. Premik 

Predsednik 
Stanislav Brenčič, l.r. 
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ODBOR ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE ^ 

PREDLOG SKLEPA 

Na podlagi 11. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Ur. I. 
št. 44/96) in 13. člena Odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Ur.list RS št. 9/98) ter v skladu s 
112. členom Poslovnika Državnega zbora RS (Ur.list RS 35/02 in 60/04) je Državni 
zbor RS na seji dne sprejel 

SKLEP 
o soglasju k spremembam in dopolnitvam Pravil Fundacije za financiranje 

invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k Spremembam in dopolnitvam 
Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 
Republiki Sloveniji z dne 15.7.2004 

Številka: 412-01/96-21/040 
Ljubljana, dne  
EPA 1336-111 

Predsednik 
Državnega zbora 

Republike Slovenije 
France Cukjati, l.r. 
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ODBOR ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE 

ločilo 

J SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM PRAVILNIKA 

J merilih in pogojih za uporabo sredstev 

fundacije za financiranje invalidskih in 

humanitarnih organizacij v republiki 

Sloveniji 

1455 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 

Odbnr za delo, druiino, socialne zadeve in invalide 

EPA 1455-111 
Številka: 412-01/96-21/40 
Ljubljana, 13.1.2005 

Na podlagi 42. in 112. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje 
Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide kot matično delovno telo 
naslednje 

POROČILO 

k Spremembam in dopolnitvam pravilnika o merilih in pogojih za uporabo 
sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 

Republiki Sloveniji 
- enofazni postopek - 

Odbor za za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na svoji 1. redni seji, dne 
^2.1.2005 obravnaval predlog Sprememb in dopolnitev pravilnika o merilih in pogojih 

uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 
v Republiki Sloveniji, ki ga je v soglasje Državnemu zboru predložila Fundacija za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. 
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ODBOR ZA DELO, DRUŽINO , SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE^ 

Pri delu Odbora so sodelovali predstavniki predlagatelja - direktor FIHO mag. Cveto 
Uršič in predsednik Sveta FIHO Janko Kušar, predstavnici Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve ter nekateri predstavniki invalidskih organizacij in civilne 
družbe. 

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 
Sloveniji je dne 18.5.2004 sprejel spremembe in dopolnitve pravil FIHO, na katere 
je, dne 8.7.2004, na podlagi mnenja Zakonodajno- pravne službe z dne 7.7.2004 
sprejel ustrezne popravke in spremembe akta. Tako popravljeno besedilo z 
dodatnimi obrazložitvami je bilo kot celovito besedilo, dne 15.7.2004, posredovano v 
soglasje državnemu zboru. 

Zakonodajno- pravna služba na novo besedilo navedenega akta ni imela pripomb, 
kar izhaja iz njenega dodatnega mnenja, z dne 3.1.2005. 

Odbor je bil seznanjen z dodatnim mnenjem Zakonodajno-pravne službe, z 
mnenjem Komisije Državnega sveta za družbene dejavnosti, s pobudo in 
pripombami Društva Vizija-PZS za spremembe in dopolnitve pravil in pravilnika 
FIHO in s pripombami YHD - društva za teorijo in kulturo hendikepa. 

Predsednik Sveta FIHO Janko Kušar in direktor FIHO mag. Cveto Uršič, 
predstavnika predlagatelja sta v uvodni obrazložitvi poudarila, da je fundacija 
pripravila spremembe aktov fundacije ob upoštevanju določil Zakona o invalidskih 
organizacijah, Zakona o humanitarnih organizacijah, revizijskega poročila 
Računskega sodišča in na podlagi evalvacije dosedanjega dela ter na kratko 
predstavila predlagane spremembe. 

V daljši razpravi je bilo izpostavljeno stališče, da odbor sicer predlaga državnemu 
zboru, da da soglasje k spremembam in dopolnitvam aktov fundacije, vendar pa se 
je večina razpravljavcev strinjala, da bodo v prihodnje potrebne korenite spremembe 
na tem področju. Da pa bi do teh sprememb lahko prišlo, bo potrebno spremeniti 
Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije in Odlok o ustanovitvi 
fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. 
Največ pripomb je bilo na sestavo članov sveta fundacije, saj je od imenovanih 27, 
kar 25 članov neposrednih koristnikov sredstev FIHO. Zato lahko prihaja do 
konflikta interesov in nezdružljivosti funkcij, saj sedanji način delitve sredstev FIHO 
večini vlagateljev ponudb na javni razpis FIHO omogoča, da sami neposredno 
odločajo o delitvi sredstev, so neposredni in posredni uporabniki sredstev FIHO in 
sodelujejo v komisijah za ocenjevanje programov in pripravo predlogov za 
razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam. Vprašljivo je tudi 
upoštevanje kriterijev za razdeljevanje sredstev fundacije in enako obravnavanje 
upravičencev do sredstev FIHO. Člani strokovnih komisij bi morali biti strokovnjaki s 
področja, ki so predmet javnega razpisa za razporejanje sredstev fundacije, in ne bi 
smeli biti interesno povezani z uporabniki sredstev fundacije. 
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člani odbora so bili soglasni, da je potrebno to področje celovito urediti in zagotoviti 
transparentnost razdeljevanja in porabe sredstev. Strinjali so se tudi, da so 
predlagane spremembe aktov fundacije nujne, čeprav ne zadostne, vendar je hkrati 
večina članov odbora tudi menila, da odbor kljub vsemu spremembe aktov fundacije 
predlaga državnemu zboru v soglasje. 

* * * 

Po razpravi je Odbor sprejel (10 ZA, 0 PROTI) sklep, s katerim predlaga 
Državnemu zboru , da da soglasje k Spremembam in dopolnitvam pravilnika o 
merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. 

Predlog sklepa je sestavni del tega poročila. 

* * * 

Odbor je sprejel tudi s k I e p . ki ga bo posredoval Vladi Republike Slovenije: 

Odbor Državnega zbora RS za delo, družino, socialne zadeve in invalide 
Predlaga Vladi Republike Slovenije, da čimprej pripravi in predloži DZ RS v 
obravnavo in sprejem predlog sprememb in dopolnitev zakona o lastninskem 
Preoblikovanju Loterije Slovenije. 

★ * * 

Poročevalec Odbora na seji Državnega zbora bo predsednik Odbora Stanislav 
Brenčič. 

Sekretarka: 
Tina K. Premik 

Predsednik 
Stanislav Brenčič, l.r. 
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PREDLOG SKLEPA 

Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Ur.list RS št 9/98) ter v 
skladu s 112. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Ur.list RS 35/02 in 60/04) 
je Državni zbor RS na seji dne sprejel 

SKLEP 
o soglasju k spremembam in dopolnitvam Pravilnika o merilih in pogojih za 

uporabo sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji 

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k spremembam in dopolnitvam 
Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji z dne 15.7.2004. 

Številka: 412-01/96-21/040 
Ljubljana, dne  
EPA 1455-111 

Predsednik 
Državnega zbora 

Republike Slovenije 
France Cukjati, l.r. 
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££bor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

ločilo 

U PREDLOGU zakona o spremembi in 

^POLNITVAH ZAKONA 0 DRŽAVNEM SVETU 

(ZDS»e-A) 

' "Nsa obravnava - EPA 36 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

Številka: 004-01 /92-5/34 EPA 36 - IV 
Ljubljana, 14.1.2005 

Na podlagi 42. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko, javno upravo in 
pravosodje kot matično delovno telo naslednje 

U. 

Poročilo 

k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o državnem svetu 
(ZDSve - A) 

- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko, javno upravo in 
pravosodje (v nadaljevanju: odbor) je na 1. redni seji dne 12.1.2005 kot matično 
delovno telo obravnaval predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o 
državnem svetu - druga obravnava (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo predložil Državni svet Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: predlagatelj). 
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Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi poudaril, da je Zakon o 
državnem svetu, sprejet leta 1992, pomanjkljiv, saj nekaterih vprašanj, povezanih 
predvsem s financiranjem Državnega sveta in plačili njegovih funkcionarjev, ne ureja, 
zato bi bila njegova dopolnitev nujna. Razlogi, ki so narekovali pripravo predloga 
zakona, pa so povezani tudi z revizijskim poročilom Računskega sodišča iz leta 
2003, v katerem je to opozorilo, da status in plača predsednika in sekretarja 
Državnega sveta niso zakonsko urejeni. Pri predstavitvi poglavitnih rešitev predloga 
zakona je predstavnik predlagatelja poudaril zlasti naslednje: 
- količina in narava nalog in pristojnosti predsednika Državnega sveta, ki so urejene v 
44. členu veljavnega zakona in 16. členu poslovnika Državnega sveta, zahtevajo, da 
opravlja predsednik Državnega sveta svojo funkcijo poklicno; 
- iz poklicnega opravljanja funkcije predsednika Državnega sveta izhaja tudi njegova 
pravica do plače. Višino njegove plače bo določil Državni svet s svojim aktom 
oziroma z aktom pristojnega delovnega telesa Državnega sveta; 
- predlog zakona predvideva, da ima vodja službe Državnega sveta naziv "generalni 
sekretar", ki bo imel, podobno kot predsednik Državnega sveta, pravico do plače in 
status funkcionarja. Pri tem je opozoril, da Zakonodajno-pravna služba v svojem 
pojasnilu Računskemu sodišču iz leta 2003 v zvezi s statusom sekretarke Državnega 
sveta, ni nasprotovala rešitvi, da se sekretarju Državnega sveta prizna položaj 
funkcionarja; 
- ker je zelo težko sproti ugotavljati nadomestilo izgubljenega zaslužka za vsako 
svetnico ali svetnika posebej, je predlog zakona določil, da ima član Državnega sveta 
pravico do plačila za opravljanje funkcije in pravico do povračila stroškov v zvezi z 
opravljanjem funkcije. Plačilo za opravljanje funkcije člana Državnega sveta bo 
sejnina, ki se bo določila z aktom Državnega sveta oziroma pristojnega delovnega 
telesa Državnega sveta. Vprašanje sejnin namreč Zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju ne ureja, zato bi ga bilo primerno urediti v tem zakonu; 
- predlog zakona ne prinaša dodatnih finančnih posledic za državni proračun. 

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe (ZPS) je uvodoma opozorila, da je bila 
materija, ki jo vsebuje predlagani zakon, doslej že predmet različnih postopkov tako 
zakonodajnega kot tudi postopkov pred Ustavnim sodiščem, ki pa o tej problematiki 
po vsebini doslej še ni presojalo. Navedla je tudi, da se je Sekretariat za zakonodajo 
in pravne zadeve do obravnavane problematike, to je profesionalizacije predsednika 
Državnega sveta kot ga vsebuje 1. člen predloga zakona, že opredelil in sicer v 
svojem mnenju leta 1993, pri tem pa kot podlago za svoje stališče navedel prvi 
odstavek 62. člena Zakona o državnem svetu, ki določa, da je funkcija člana 
Državnega sveta častna. 
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29bor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

V nadaljevanju je v predstavitvi mnenja poudarila, da so člani Državnega sveta po 
ustavi predstavniki nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov, 
zato izhajajoč tudi iz narave Državnega sveta kot organa sui generis, ki prenaša te 
interese na raven zakonodajnega odločanja, ni videti opore za profesionalizacijo iz 
naslova članstva v Državnem svetu. Glede na to, da je funkcija člana Državnega 
sveta častna, predsednik pa je predvsem član tega organa in predstavnik nosilcev 
določenih interesov, predsednik v pogledu materialnega nadomestila ne more biti 
obravnavan po drugačnih osnovnih kriterijih kot veljajo za druge člane Državnega 
sveta. 

Posebej je opozorila tudi na rešitve, predvidene v 2. členu predlaganega zakona, po 
katerih je tudi generalni sekretar Državnega sveta funkcionar. ZPS meni, da bi bilo 
treba pretehtati ali je položaj sekretarja Državnega sveta primerljiv s položajem 
drugih funkcionarjev ali bolj ustreza položajem drugih položajnih javnih uslužbencev 
in v tem zvezi proučiti še vedno veljavni Zakon o funkcionarjih v državnih organih ter 
primerjalno upoštevati tudi zakonske rešitve, ki veljajo za položajne javne uslužbence 
kot tudi za generalne sekretarje drugih državnih organov, ki so po vlogi in 
Pristojnostih primerljivi z Državnim svetom. 

K predlogu zakona je podala pisno mnenje tudi Vlada Republike Slovenije, v 
katerem predlogu zakona nasprotuje. V utemeljitev Vlada navaja, da plač 
funkcionarjev Državnega sveta v obdobju, ko se pripravlja realizacija novega 
plačnega sistema, v okviru katerega bodo urejene tudi plače funkcionarjev, ni 
mogoče urejati z drugim zakonom. Posebej opozarja tudi na določbe Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju, ki določajo, da z dnem uveljavitve tega zakona 
prenehajo veljati določbe vseh zakonov in predpisov, ki urejajo plače zaposlenih v 
javnih zavodih, državnih organih in lokalnih skupnostih. Do pričetka uporabe Zakona 
o sistemu plač v javnem sektorju se plače javnim uslužbencem in funkcionarjem 
izplačujejo po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona, kar je dodaten razlog, 
da Vlada nasprotuje parcialnemu urejanju plač funkcionarjem Državnega sveta. Prav 
tako Vlada nasprotuje spremembam, predlaganim v šestem členu novele zakona z 
vidika, da Državni svet svojim članom določi sejnino z lastnim aktom. 

V razpravi so članice in člani odbora (v nadaljevanju: člani) poudarili, da se strinjajo 
z mnenjema ZPS in Vlade ter da predlogu zakona nasprotujejo predvsem iz ustavno- 
pravnih razlogov. Položaj Državnega sveta in njegovih članov v ustavni ureditvi ni 
Primerljiv s položajem poslancev Državnega zbora, za katere že ustava določa 
rnožnost profesionalizacije. Ker ima Državni svet zelo omejen vpliv v zakonodajnem 
Postopku, funkcija svetnikov pa je častna, tudi ni razloga za drugačno ureditev 
statusa predsednika Državnega sveta kot jo imajo ostali člani. Člani odbora so tudi 
ženili, da je parcialno urejanje plač izven Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
nesprejemljivo. Poudarjeno je bilo tudi, da bi bilo treba v prvi vrsti izpostaviti koristi, ki 
•zhajajo iz opravljanja te funkcije in svetnikom pomagajo na njihovi nadaljnji poklicni 
Poti in ne težave, povezane z ugotavljanjem izgubljenega zaslužka, kot izhaja iz 
uvoda predloga zakona. 
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V razpravi je bilo tudi poudarjeno, da so nekatera vprašanja v zvezi z delovanjem in 
financiranjem Državnega sveta že vrsto let neurejena, zato bi bilo treba razmisliti o 
ureditvi teh vprašanj na sistemski ravni. Poleg stališča, da bi bilo treba ureditev 
Državnega sveta dograditi, pa je bilo izraženo tudi stališče, da bi bilo treba razmisliti 
o morebitni spremembi ustave v smeri ukinitve Državnega sveta in povečanju števila 
poslancev. 

Glede na opravljeno razpravo in mnenji Zakonodajno-pravne službe in Vlade je 
Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje, na podlagi drugega odstavka 
128. člena poslovnika državnega zbora, sprejel sklep, da predlog zakona o 
spremembi in dopolnitvah zakona o državnem svetu (ZDSve - A) ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje na podlagi drugega 
odstavka 134. člena poslovnika državnemu zboru predlaga, da sprejme 
naslednji 

SKLEP: 

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah zakona o državnem svetu (ZDSve - 
A) ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

Svetovalka 
Katja Golob, l.r. 

Predsednica 
Mojca Kucler Dolinar, l.r. 
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Po ročil0 

< PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN dopolnitvah zakona o varnosti 

CESTNEGA PROMETA (ZVCP-1A) 

' "'"9a obravnava - EPA 37 - IV 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

Številka: 326-07/89-0001/0156 EPA 37- IV 
Ljubljana, 14.1.2005 

Na podlagi 42. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko, javno upravo in 
Pravosodje kot matično delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega 
prometa (ZVCP-1A) 
- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko, javno upravo in 
Pravosodje (v nadaljevanju: odbor) je na 1. redni seji dne 12.1.2005 kot matično 
delovno telo obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
varnosti cestnega prometa - druga obravnava (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga 
Je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo predložil Državni svet 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: predlagatelj). 
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Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi predstavil razloge za pripravo 
predloga zakona. Državni svet želi s predlagano rešitvijo urediti problem vožnje 
neregistriranih vozil v Republiki Sloveniji,' saj ta predstavljajo velik problem v 
prometu. Po predlagani dopolnitvi bi moral policist neregistrirano vozilo izločiti iz 
prometa in ga zaseči. Zaseg vozila bi trajal največ 30 dni. Če v tem času lastnik 
vozila ne bi registriral, bi tako vozilo postalo last države. Predstavnik predlagatelja je 
opozoril, da je v nekaterih delih Slovenije ta problem še posebej izražen, rešitve, ki 
so sedaj predvidene v zakonodaji, pa ne zadoščajo in niso dovolj učinkovite, saj v 
praksi do dejanskega umika takih vozil iz prometa večinoma ne pride. 

Glede na pripombe Zakonodajno-pravne službe in Vlade, da bi predlagani ukrep 
temeljito posegel v ustavno zagotovljeno pravico do zasebne lastnine, predstavnik 
predlagatelja meni, da je treba na drugi strani upoštevati tudi pravice in varnost 
drugih udeležencev v prometu. 

K predlogu zakona je podala pisno mnenje Vlada Republike Slovenije, v katerem 
predloga zakona ne podpira. Za to stališče je predstavnik Vlade navedel naslednje 
razloge: 
- policist vozila v cestnem prometu ne more zaseči, ker za tak ukrep v Zakonu o 

varnosti cestnega prometa nima pooblastila, ki ga predvideva tretji odstavek 123. 
člena Zakona o prekrških. Četrta alinea prvega odstavka 239. člena, na katero se 
predlog zakona sklicuje, namreč ne pooblašča policista za zaseg vozila, ampak 
ga pooblašča za odreditev prepovedi vožnje z njim in za njegovo izločitev iz 
prometa. Predlog spremembe zakona tako spregleduje dejstvo, da pri sami 
odreditvi izločitve vozila iz prometa po 239. členu Zakona o varnosti cestnega 
prometa ne gre niti za zaseg niti za odvzem predmetov, pri Čemer je slednje 
stranska sankcija za prekršek po Zakonu o prekrških (tretji odstavek 4. člena). 
Zaseg vozila lahko na podlagi Zakona o prekrških odredi le sodnik v postopku o 
prekršku; 

- sankcija odvzema oziroma zasega je v nasprotju z načelom sorazmernosti, kar 
izhaja tudi iz odločbe Ustavnega sodišča, ko je to presojalo ureditev obveznega 
izrekanja varstvenega ukrepa odvzema motornega vozila po Zakonu o 
prometnem davku; 

- podatki o prometnih nesrečah, nastalih kot posledica tehnično neurejenih vozil, ne 
opravičujejo tako strogega določila za odvzem predmetov; 

- predlagane določbe ne bi bilo mogoče izvajati, saj lastnik nima in ne more imeti 
dostopa do zaseženega vozila v času, ko se ta stranska sankcija izvršuje; 

- prenos lastništva zaseženega vozila v državno last nima podlage v sistemskem 
zakonu o prekrških; 

- predlagane rešitve imajo po mnenju Vlade finančne posledice, predvsem zaradi 
stroškov hrambe zaseženega vozila. 
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Predstavnica Zakonodajno-pravne službe (ZPS) je predstavila pripombe iz 
njihovega pisnega mnenja. Glede predlagane določbe, s katero predlagatelj 
dopolnjuje 240. člen Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1), je podala 
naslednja opozorila in pomisleke: 
- predlagana ureditev je ustavno vprašljiva, zlasti z vidika 33. in 67. člena ustave, 

saj predvideni ukrep temeljito posega v lastninsko pravico, pri tem pa za takšen 
poseg po mnenju ZPS ni zagotovljeno sorazmerje med težo posega in ciljem, ki 
naj bi ga predvideni ukrep v obravnavanem primeru zasledoval; 

- za ureditev problema udeležbe neregistriranih in tehnično neustreznih motornih 
vozil v prometu pravni sistem že predvideva nekatere mehanizme, zato bi bilo 
treba potrebnost predlagane rešitev preveriti tudi v razmerju do obstoječih 
mehanizmov; 

- v povezavi s predlogom, da naj bi stroški morebitnega zasega in hrambe vozil 
bremenili lastnika vozila, ZPS opozarja tudi na težavnost ugotavljanja lastništva 
teh vozil; 

- predlagana določba je vprašljiva tudi iz izvedbenega vidika, saj po mnenju ZPS 
ukrep zasega izključuje nadaljnjo posest nad vozilom, s tem pa vnaprej 
onemogoča tudi morebitno nadaljnje ravnanje lastnika, povezano s tehnično 
usposobitvijo in registracijo vozila, ki mu ga predlagana določba hkrati nalaga; 

- predlagana dopolnitev je glede na veljavni zakon tudi vsebinsko, terminološko in 
nomotehnično nedosledna. 

V razpravi je večina članic in članov odbora (v nadaljevanju: člani) poudarila, da 
predloga zakona ne podpira. Pri tem so izhajali predvsem iz mnenj ZPS in Vlade ter 
izpostavili naslednje razloge za svoje odklonilno stališče do predlaganih rešitev: 
- predlog Državnega sveta predvideva, da že prvostopenjski prekrškovni organ 

zaseže vozilo, kar ni sprejemljivo. Tako velik poseg v ustavno varovano pravico 
do lastnine ne more biti prepuščen diskrecijskemu odločanju pooblaščene uradne 
osebe; 

- Zakon o prekrških že vsebuje določbo o odvzemu predmetov, na podlagi katere je 
mogoče v postopku o prekršku izreči tudi zaseg motornega vozila. V praksi je bil 
tak zaseg in uničenje vozila z odločbo sodnika za prekrške že odrejeno in sicer v 
primeru, ko je kršitelj s tehnično neustreznim in neregistriranim vozilom ponavljal 
prekrške, vozilo pa je bilo zaradi dotrajanosti tudi brez tržne vrednosti; 

- predlog zakona je represiven in neživljenjski, zaradi česar ne more imeti 
dolgoročnih učinkov; 

- predlog zakona je ustavno-pravno vprašljiv, saj predvideni ukrep temeljito posega 
v lastninsko pravico; 

- predlog zakona bi povzročil dodatne finančne posledice' za državni proračun, 
glede na že obstoječe zakonske rešitve, pa tudi ni potreben. 
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Nasproti zgoraj navedenim stališčem pa je bila izražena tudi podpora predlogu 
Državnega sveta, saj daje policistom dodatno možnost ukrepanja. Izhajajoč iz 
podatkov o razmerah v nekaterih delih Slovenije, ukrepanje policistov na tem 
področju, kljub omenjenim že obstoječim zakonskim rešitvam, ni učinkovito. Pri tem 
je bilo poudarjeno, da je ta problem še posebej izražen na območju Bele Krajine, kjer 
so kršitelji predvsem Romi, zoper katere je policija nemočna. Zato so člani odbora 
pozvali Vlado, naj poskrbi za izboljšanje razmer na tem področju. 

Predstavnik Vlade je v odgovoru članom odbora pojasnil, da je policija ob koncu 
lanskega leta že dobila navodila, naj enakovredno obravnava vse državljane ter naj 
poskrbi za izvajanje vseh ukrepov, ki jim jih omogoča in nalaga zakonodaja. 

Predstavnik predlagatelja je v nadaljevanju odgovoril na nekatere očitke iz 
razprave in pri tem poudaril, da želijo s predlagano določbo spodbuditi udeležence v 
cestnem prometu, da s tehnično ustreznim vozilom prispevajo k varnosti na naših 
cestah, za tiste, ki zakona ne spoštujejo, pa predvideti dodatno možnost 
sankcioniranja. 

* * * 

Glede na opravljeno razpravo ter mnenji Vlade in Zakonodajno-pravne službe, v 
katerih navajata razloge za pravno sistemsko nesprejemljivost predlagane 
spremembe ter opozarjata na neskladnost predlagane rešitve z ustavo, je Odbor za 
notranjo politiko, javno upravo in pravosodje, na podlagi drugega odstavka 128. 
člena poslovnika državnega zbora, sprejel sklep, da predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1A) ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje na podlagi drugega 
odstavka 134. člena poslovnika državnemu zboru predlaga, da sprejme 
naslednji 

SKLEP: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega 
prometa (ZVCP-1A) ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

Svetovalka t Predsednica 
Katja Golob, l.r. Mojca Kucler Dolinar, l.r. 
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Uročilo 

K PREDLOGU ZA SPREJEM AVTENTIČNE 

"azlage 125. člena zakona o prisilni 

PORAVNAVI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI 

(0RZPPSL125) 

Na podlagi 42. člena in 150. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije, je Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje kot matično 
delovno telo, pripravil naslednje 

POROČILO 

k predlogu za sprejem avtentične razlage 125. člena Zakona o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ORZPPSL125) 

- enofazni postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko, javno upravo in 
Pravosodje (v nadaljevanju: odbor) je na 1. redni seji dne 12. 01. 2005 obravnaval 
Predlog za sprejem avtentične razlage 125. člena Zakona o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji (v nadaljevanju: predlog za avtentično razlago), ki ga je v enofazni 
Postopek predložil Državni svet Republike Slovenije (v nadaljevanju: predlagatelj). 

■ EPA 1438 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
državni zbor 

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

številka: 710-14/91-1/42 
Ljubljana, 14. 01. 2005 

EPA 1438 - III 
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1. Predstavnik predlagatelja, državni svetnik Rado Krpač je k predlogu za 
avtentično razlago podal dopolnilno obrazložitev, v kateri je navedel, da je namen 
avtentične razlage razrešitev problema slovenskih podjetij, ki poravnavajo svoje 
terjatve oziroma obveznosti v verižnih kompenzacijah, ki so že leta običajen in 
velikokrat tudi pretežen način poravnavanja obveznosti med njimi. 

125. člen zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - ZPPSL določa primere, 
ko imajo upniki in stečajni upravitelji pravico izpodbijati pravna dejanja, ki jih je 
dolžnik storil v zadnjem letu pred dnem pričetka stečajnega postopka. 

In kadar v primerih iz 125. člena ZPPSL stečajni upravitelji oziroma drugi upniki 
zahtevajo, da osebe, ki so prejele izpolnitev svoje terjatve od stečajnega dolžnika v 
verižnih kompenzacijah, v stečajno maso vrnejo znesek terjatev, ki so bile na ta 
način kompenzirane skupaj z zamudnimi obrestmi, slovenska sodišča razsojajo v 
prid takim zahtevam, ker verižne kompenzacije štejejo za neobičajen način izpolnitve 
obveznosti, kar pa je po mnenju predlagatelja, v popolnem nasprotju z gospodarsko 
prakso. 

Po mnenju predlagatelja je zgoraj navedeno stališče sodne prakse sporno predvsem 
zaradi tega, ker ga utemeljuje zgolj s pravnimi argumenti, pri čemer pa ne upošteva, 
kaj je običajno v poslovnem svetu. 

V vsakdanjem poslovanju slovenskih podjetij so namreč verižne kompenzacije zaradi 
likvidnostnih problemov že leta običajen način poravnavanja obveznosti, prav tako pa 
je tudi zaradi finančne nediscipline in nepravočasnega plačila zapadlih terjatev za 
mnoge gospodarske subjekte kompenzacija edini možni način, da se pride do 
poplačila. Tudi gospodarsko in pa zlasti še davčno pravo priznavata kompenzacijo 
kot pravilen način poplačila terjatve, zato po mnenju predlagatelja ni razloga, da 
enakega stališča ne bi zavzela tudi sodna praksa v primeru stečajnih postopkov. 

Poudaril je, da so tudi predstavniki gospodarstva, ki so pobudniki tega predloga za 
avtentično razlago, ki se vsakodnevno srečujejo s to problematiko prepričani, da gre 
za neenako obravnavanje upnikov, saj se, na primer, gotovinsko poplačilo, ki je še 
ugodnejši način poplačila terjatev, ne uvršča med izpodbojna pravna dejanja. Pri 
verižnih kompenzacijah pa gre za način izpolnitve terjatev, ki se že zelo dolgo izvaja 
v praksi, saj ga je uvedla služba družbenega knjigovodstva že leta 1991 in bi se torej 
kot običajno moralo šteti to, kar se dejansko izvaja v praksi. 

Predlagatelj je prav tako povedal, da kompenzacije ni mogoče predhodno dogovoriti, 
ker se ne da vnaprej vedeti, kdo vse bo vstopil vanjo. Sicer se predlagatelj zaveda, 
da so teoretično možne različne oblike zavarovanja obveznosti, vendar pa v praksi 
stvari potekajo čisto drugače. Po mnenju predlagatelja so predstavniki gospodarstva 
prepričani, da gre za razhajanje gospodarske in sodne prakse, pri čemer pa si ni 
enotna tudi pravna praksa, na kar je v svojem pravnem mnenju opozoril tudi prof. dr. 
Lojze Ude, kar je predlagatelj prav tako uporabil v svoji utemeljitvi tega predloga. 
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2&BOR ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN PRAVOSODJE 

2. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe - ZPS, je v predstavitvi pisnega 
mnenja najprej opozorila, da ureditev vprašanja, ali je verižna kompenzacija običajni 
način izpolnitve ali ne, z avtentično razlago ne predstavlja njegove ustrezne rešitve, 
saj avtentična razlaga ne more poseči v samo vsebino zakona na način, da bi 
spreminjala ali dopolnjevala zakonsko besedilo. Avtentična razlaga je namreč 
namenjena temu, da se zakonska določba pojasni, vendar ob upoštevanju njene 
prvotne vsebine, in iz tega razloga tudi učinkuje od sprejema zakona dalje. 
Predlagala pa je razmislek o spremembi in dopolnitvi ZPPSL o tem vprašanju, s 
čimer se je strinjal tudi predlagatelj. 

V nadaljevanju pa je pri svoji opredelitvi do vsebinskega vprašanja poudarila, da je 
sodna praksa glede tega, da verižna kompenzacija ni običajen način izpolnitve 
obveznosti, enotna. Pravno podlago predstavlja 282. člen Obligacijskega zakonika, ki 
določa, kaj je vsebina prvotne obveznosti. Če pride do verižne kompenzacije, to ni 
vsebina prvotne obveznosti, ampak nadomestna izpolnitev. S takšno nadomestno 
izpolnitvijo pa pride eden izmed upnikov v boljši položaj kot vsi ostali upniki. 
Poudarila je še, da do nadomestne izpolnitve pride zato, ker dolžnik nima denarja 
oziroma likvidnih sredstev, kar pa je podlaga za pravno domnevo, da je upnik vedel 
za njegovo slabo finančno ekonomsko stanje. 

Vsebina besedila avtentične razlage pa je po njenem mnenju tudi zelo široka, saj bi 
se na njeni podlagi štele za običajne vse verižne kompenzacije in ne samo tiste, ki bi 
lahko prišle v poštev glede na 12. člen Obligacijskega zakonika. 

3- Predstavnik Vlade Republike Slovenije je povedal, da Vlada Republike 
Slovenije nasprotuje predlogu za avtentično razlago, ker meni, da je problematika 
obravnavanja verižnih kompenzacij v sodni praksi ustrezna in skladna s temeljnim 
načelom enakopravnega obravnavanja vseh upnikov v stečajnem postopku ter 
načelom likvidnega finančnega poslovanja. 

V primeru, da bi verižne kompenzacije vedno veljale za običajni način plačila, bi bili 
uPniki, katerih terjatve so bile poravnane na ta način, privilegirani nasproti tistim, ki 
Pa so ravno tako poskusili na ta način poravnati svojo terjatev, vendar je niso mogli, 
ker v verigi ni bilo nobenega njihovega dolžnika. Le-ti bi tako morali svoje terjatve 
Prijaviti v stečajno maso, iz katere pa bi bili samo delno oziroma sploh ne bi bili 
Poplačani. 

?a razliko od njih pa bi si upniki, ki so naključno, načrtno ali pa z namenom 
'2i9ravanja zakona bili udeleženi v verižni kompenzaciji, zagotovili poplačilo svoje 
terjatve v celoti in to kljub temu, da za obvladovanje svojih tržnih tveganj niso skrbeli 
trezneje od ostalih upnikov. 

p° njegovem mnenju se lahko upniki pod enakimi pogoji izognejo tveganjem, ki 
nastanejo ob insolventnosti dolžnika, z uporabo institutov zavarovanja, ki jih 
omogoča veljavna zakonodaja v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. 
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Opozoril je, da je v določbi četrtega odstavka 125. člena ZPPSL opredeljena zgolj 
zakonska domneva, ki pa jo je vedno mogoče ovreči. To pomeni, da se lahko upniki, 
katerih terjatve so bile poravnane z verižno kompenzacijo, vedno izognejo njenemu 
izpodbijanju, če dokažejo, da v času izpolnitve obveznosti niso vedeli in tudi niso 
mogli vedeti za dolžnikovo slabo finančno stanje. Tega pa niso storili v nobenem od 
številnih sodnih postopkov, ki so navedeni v predlogu za avtentično razlago, zaradi 
česar vlada meni, da pri navajanju razlogov zanjo niso bile ustrezno upoštevane in 
ovrednotene vse relevantne okoliščine. 

Po njegovem mnenju pomeni predlagana avtentična razlaga odstop od načela 
enakopravnega obravnavanja vseh upnikov v stečajnem postopku, kar bi v končni 
fazi pomenilo neutemeljeno zmanjšanje stečajne mase, posledično pa nižje poplačilo 
vseh upnikov v stečajnem postopku. 

4. V razpravi so se članice in člani odbora soglasno strinjali z mnenjema ZPS in 
Vlade in pri svojem nasprotovanju predlogu za avtentično razlago izpostavili 
predvsem naslednje razloge: 

125. člen ZPPSL določa, da je izpolnitev terjatve upniku, če je bila izpolnjena na 
način, ki ni običajen, mogoče izpodbijati. Neobičajen način je pravni standard in v 
pravu je povsem običajno, da se takšni pravni standardi podrobneje ne definirajo v 
zakonu, ker je nemogoče vse življenjske in gospodarske primere eksplicitno navesti, 
saj bi imeli potem vsi zakoni več kot 1000 členov, zaradi česar pravne standarde 
definira sodna praksa. Naša sodna praksa, konkretno praksa vrhovnega sodišča, kjer 
je vrhovni sodnik vodilni strokovnjak na tem področju, dr. Miodrag Đorđevič, pa je že 
večkrat zavzela stališče, da je verižna kompenzacija neobičajen način izpolnitve 
terjatve. Predlagana avtentična razlaga pa bi pomenila tudi poseg v samo vsebino 
zakona, kar pa ne sme in ne more biti namen razlage. Menili so še, da je že 
izoblikovana sodna praksa glede tega vprašanja ustrezna, predlagana avtentična 
razlaga pa bi povzročila neenakopravno obravnavanje vseh upnikov, kar pa je 
nedopustno oziroma neustrezno. 

6. Po končani razpravi je odbor, na podlagi drugega odstavka 150. člena poslovnika, 
sprejel s k I e p, da predloga za sprejem avtentične razlage 125. člena Zakona o 
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ni potrebno sprejeti. 
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Ldbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje 

Odbor za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje na podlagi 151. člena 
poslovnika državnemu zboru predlaga, da sprejme naslednji 

SKLEP: 

Predlog za sprejem avtentične razlage 125. člena Zakona o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji se ne sprejme. 

7. Za poročevalko odbora na seji Državnega zbora je bila določena predsednica 
odbora Mojca Kucler Dolinar. 

Božena Pem l.r. 
Sekretarka Odbora 

Mojca Kucler Dolinar, l.r. 
Predsednica 
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IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Haročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

■uftj* Pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
A 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

2v°da Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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