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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 davk0 n 

dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

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

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo ura«"1 

pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Poročeva|c" 



Predl°g zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

d POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 

zavarovanju (zpiz-if) 

' »f*a obravnava - EPA 27 - IV 

Poii Franc Žnidaršič anec Državnega zbora 

L'Ublianai5.3.2005 
2adeva: Dopis številka 172-01/89-2/322, EPA 27-IV 

Poslanec je dne 8. 3. 2005 v zakonodajni postopek 
poko.predl°g zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

Jonskem in invalidskem zavarovanju, EPA 27-IV. 

V dopisu številka 172-01/89-2/322 z dne 11.3. 2005 je bil 
opozorjen, da predlog zakona ne upošteva pete alinee drugega 
odstavka 115. člena Poslovnika DZ, tj. prikaza ureditve v drugih 
pravnih sistemih in prilagojenost predlagane ureditve pravu 
EU v najmanj treh pravnih sistemih držav članic EU, zato 
pošilja zahtevano dopolnitev predloga zakona. 

Mag. Franc Žnidaršič, l.r. 

Posu Franc Žnidaršič 
nec Državnega zbora RS 

'ubliana, 15,3 2005 

Na p_^. 
Dr£a 

a9' prvega in drugega odstavka 118. člena Poslovnika ne9a zbora RS (Uradni list RS, št. 35/02, 60/04) 

£ai,0n 
es^a že vloženi predlog zakona o spremembah 

J7.|w 0 Pokojninskem in invalidskem zavarovanju - EPA 
' recJni postopek, 

* nOV|m 2ak0na Pologom zakona o spremembah in dopolnitvah 
Post,. 0 Pokojninskem in invalidskem zavarovanju, redni °Pek. 

Obrazložitev: 
Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/ 
92, 15/94, 19/94, 44/94) in 114. člena Poslovnika Državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 35/02, 60/04) 
je dne 15. 11. 2004 v obravnavo vložil predlog zakona o 
spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju - EPA 27-IV, skrajšani postopek. Skrajšani 
postopek je kasneje (dne 25. 1. 2005) spremenil v redni 
postopek. 

Kot predlagatelj zakona bo sodeloval na sejah delovnih teles 
Državnega zbora in na seji Državnega zbora. 

Mag. Franc Žnidaršič, l.r. 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

V javnosti je že kar nekaj časa prisotno nezadovoljstvo zaradi 
neustreznega usklajevanja pokojnin z rastjo plač, zato upokojenci 
zahtevajo spremembo obstoječega načina usklajevanja pokojnin 
s plačami, in sicer tako, da v bodoče pokojnine ne bi več zaostajale 
za plačami. Raven socialne varnosti upokojencev se je v zadnjem 
mandatu pretirano zniževala, zato je nujno potrebno to zniževanje 
ustaviti na doseženi ravni. Zaradi tega je potrebno 150. in 150.a 
člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list, št. 106/99) oblikovati tako, da bosta le-ta omogočala 
usklajevanje pokojnin s celotno rastjo plač. Namreč, vsako 
usklajevanje pokojnin z zamikom pomeni izgubo določenega dela 
razlike med rastjo plač in pokojninami. 

Glede na visoko inflacijo, ki se je v nekaterih obdobjih povzpela 
na 5000 odstotkov letno, je v veljavnem sistemu pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja zelo pomemben element usklajevanje 
pokojnin in nominalnih zneskov plač in osnov, ki se upoštevajo pri 
izračunu pokojnine. Zato je potrebno le-tega spraviti na raven, ki 
bo ustrezala rasti plač oziroma cen. Brez usklajevanja oziroma 
indeksacije bi pokojnine padle daleč pod znosno raven in ne bi 
več odražale realne vrednosti prispevkov, plačanih v času 
aktivnega zavarovanja. 

Prejšnje vlade so inflacijo pogosto uporabljale za spreminjanje 
razmerij med posameznimi prejemki. Izdatke za pokojnine so 
najlažje nižale tako, da so pokojnine držale v nespremenjenih 
nominalnih zneskih, medtem ko so se nominalne plače, od katerih 
so se obračunavali prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, hitro povečevale. To je bilo najlaže izvajati v času 
pospešene inflacije, ko so pokojnine, ki so se usklajevale glede 
na počasnejšo rast plač v prejšnjem obdobju, zaostajale za 
plačami, ki so se hitro povečevale. V zadnjih letih se inflacija 
manjša, zato imamo obraten učinek tega faznega premika. Prejšnja 
vlada je skušala zagotoviti, da pokojnine tudi v času padanja 
inflacije ne bi v nobenem posameznem letu (na račun višjega 
porasta plač v prejšnjem obdobju) porasle bolj kot so v istem letu 
porasle plače. Pri tem pa so našli neuravnotežene rešitve, zaradi 
katerih so pokojnine bistveno zaostale za rastjo plač. Če bi te 
rešitve veljale še naprej, bi se padanje pokojnin še nadaljevalo 
preko znosne mere. Zato je v koalicijski pogodbi določeno, da se 
spremeni način usklajevanja pokojnin tako, da bodo pokojnine 
spet sledile nominalni rasti povprečnih plač. 

S spremembami 150. in 150.a člena Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju želim doseči, da se bodo pokojnine 
povečevale glede na celotno rast plač na zaposlenega v državi. 
Na enak način kot pokojnine se bodo usklajevale tudi druge 
denarne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

V Sloveniji so bile v praksi preizkušene številne različice za 
določitev osnov za usklajevanje pokojnin. Tako se je upoštevalo: 

mesečno povprečje plač v predzadnjem letu pred letom, v 
katerem so se usklajevale pokojnine, 
mesečno povprečje plač za zadnje leto pred letom, za katero 
so se usklajevale pokojnine, 
kumulativno povprečje mesečnih plač za čas od začetka 
leta, v katerem so se usklajevale pokojnine ter 

povprečna plača za zadnji mesec pred uskladitvijo poMn 

za katerega je bil objavljen uradni statistični podatek. 

V dosedanjih spremembah Zakona o pokojninskem in inv®''cljj'<oZ. 
zavarovanju z vsemi novelami, ki spreminjajo 150. c ^ 
modificirajo njegove rešitve, se kaže dilema, kako ustrezno 
način usklajevanja pokojnin z rastjo plač, da bi hkratl 0 ngne 
pričakovano socialno pravičnost in obenem upoštevali j1 0 
zmožnosti države. Podatki namreč kažejo, da je v ob '^nih 
sprejemu veljavnega zakona, tj. od 1. 1. 2000, rast p°vF' j 
starostnih in vseh ostalih pokojnin zaostajala za p°vP ^„je, 
plačami že za več kot 6 %. Vse pogosteje se uveljavlja prep ^e 
da je sedanja upokojenska populacija doslej iz9ubila Z

vanja 
povprečni pokojnini zaradi obstoječih načinov usklai 
pokojnin s plačami. 

V slovenski javnosti se je uveljavilo spoznanje, da upok0!®^^ 
morejo biti edina socialna skupina, ki izgublja na vrecln0S

]ufia za 
pokojnin in da so bile obstoječe rešitve sprejete brez p°s 

upokojence, zlasti tiste z najnižjimi pokojninami. 
: , kot 50.o°° 
Ze zdaj okoli 9 % upokojencev (27.000) dobiva manj tnj|i. 
tolarjev pokojnine, če upoštevamo vse pokojnine, ne |e.s 0 je v 
Razmerje med povprečno plačo in povprečno pokojnino ^fl(n 
zadnjih 12 letih občutno spremenilo oz. poslabšalo (kar za ^ 
odstotnih točk). Tako je povprečna starostna pokojnina is 
znašala 78,4 % povprečne neto plače, predlani pa le se • jnJ 
Če se bo takšno gibanje nadaljevalo, bo povprečna P 
leta 2028 znašala le še 57,5 % neto plače. 

Sedaj vemo, da znaša dejansko odmerjena Polna ^g^o13 

pokojnina 83 % pokojninske osnove posameznika in da jnjnske 

delež v prihodnje še zmanjševal, vse do 72,5 % P° Ljpina 
osnove v letu 2024. Tako že sedaj polna starostna P .^o 
znaša le kakih 65 % plače posameznika. Razmerje med p .^iti 
kot odstotkom pokojninske osnove in pokojnino kot o . 
plače se radikalno spreminja v škodo upravičencev do p 

Zato prevladuje napačen vtis, da je sedanji pokojni"5^1 jtvena 
ugoden, saj bo čez čas, ko bo veljala še nižja nadom ^ipo 
stopnja od še nižje pokojninske osnove, pokojnina 
znašala le 40 do 50 % plače. 

, na denarr" 
Predlog zakona uvaja posebno poglavje, ki se nanaša ^ za 
dodatek za rekreacijo upokojencev. Rekreacijski d° v 
upokojence je že sedaj zakonsko zagotovljena pravica, 
zakonu niso kvantificirani pogoji za njeno pridobitev. 

da za 

Odpravlja se tudi pristojnost odločanja Skupščine ® 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) o denarne 
za rekreacijo. 

Rekreacijski dodatek je "institut", ki ga drugi pokojninsk'^ ^ ^ 
ne poznajo, čeprav le-ta pri nas deluje kot socialni |<ore Qrrienjen' 
pomembno težo pri upokojencih z nižjo pokojnino. ^ je i z 
denarni dodatek za rekreacijo izvira iz leta 1965 1 ^gfiilv 

upravičenja do regresirane vožnje upokojencev SPzaVed3j° 
dodatek za rekreacijo. V upokojenskih krogih se ^ s® 
ponesrečenosti navedenega termina, zato predlag 
navedeni dodatek spremeni v trinajsto pokojnino. 
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Post 2akona zagotavljam, v skladu s koalicijsko pogodbo, 
reqi°')no rast dodatka za rekreacijo, največ do višine 75 % 
j^-n^t^P^lenih v javnem sektorju glede na proračunske 

nana" '?°^ostih in P° mojem mnenju tudi upravičenih kritik, ki se 
Poko' 3,0 na 183' ^len zakona, v katerem se določa znižanje 
i2p0|Jni|n 9lede na dodatne dohodke uživalca pokojnine, ki še ni 
JaVn 

po'ne starosti, predlagam črtanje navedene določbe. 
ci|je ^st mer|i> da takšna rešitev ni posrečena in da bi lahko iste 
jetr ,°

Se9|i z ustreznejšo davčno politiko. V aktivni politiki staranja 
Pred 9 na'(i sP°dbude za starejšo populacijo, ne samo za obdobje up0koUp°k0jitvij°, ampak je potrebno finančno stimulirati 
da Dr

lence' da bi se tudi potem, ko se upokojijo, imeli možnost, 
soder2ameio de' obveznosti družbe nase, in sicer tako, da 
Drirwle'° v delovnem procesu, v katerem bi koristili svoje d°bljene izkušnje. 

C' da mora demografsko starajoča se družba vključevati 
življi,?*' ki bodo omogočali postopen in lažji prehod iz aktivnega 
preko '®kega obdobja v obdobje upokojitve, tako da bo upokojencu 
driiju ođatnih del in zaposlitev omogočila aktivno, delovno in Deno participacijo. 

{|engdel uP°kojenske javnosti ni zadovoljen s 4. odstavkom 123. 
lvnadZ|ak°na' Le",a namreč daje pravico, da vdovec oz. vdova 
Par,ne

a,evaniu: vdovec) dobi del pokojnine po svojem preminulem 
(prem
vendar le ob upoštevanju premoženjskega cenzusa 

PrePrič 2en'sl<' cenzus je bil socialni korektiv). Javnost je Vsaj n 3na' da mora 'met' vdovec po svojem preminulem partnerju 
staro. 

Vlco do dela pokojnine, ki se upravičencu izplača poleg 
Po^jnine a'' 'nva''dske pokojnine, ne glede na višino lastne 
v pre^ 
«*»9u zakona predlagam tudi odpravo premoženjskega 
Pokojn^' se upošteva pri upravičenosti do prejemanja dela 
obstoie-

ne' 9re vdovcu po preminulem partnerju. Zaradi 
Vd°vsk 6^a soc'a|nega cenzusa je bilo letos januarja do dela 
^Pravič6 P°kojnine upravičenih 8.168 oseb, na vsakega enca v povprečnem znesku 8.228 tolarjev. 

najveg?lI,a uvajam pravico do dela vdovske pokojnine v višini 
štirih lofk 23 vse upokojence, in sicer tako, da bo v naslednjih 

°enzus odpravljen. 

9!T1en in cilji zakona 
^ sPrem W.e™bami 150. in 150.a člena Zakona o pokojninskem in 
P°kojnjn

ern zavarovanju želim spremeniti način usklajevanja 
spr6rn z gibanji plač na zaposlenega v državi. Predlagane 
Pokoja ohranjajo obstoječe načelo, po katerem se bodo 
^p0s, e 'udi v prihodnje usklajevale z gibanjem plač na 

e9a v državi. 
^arn6n 

^inin^^'0^3 zakona je ohranitev razmerja med plačami in na doseženi ravni ter izboljšanje položaj vdov in 

inValidik9U sprememb in dopolnitev Zakona o pokojninskem in 
Poko "1 zavarovanju predvidevam naslednje rešitve: 
rnesJI"ne se uskladijo za odstotek porasta povprečnih 
v p)g ifl Plač v podjetjih, družbah in organizacijah, izplačanih 
p0v 

Za obdobje januar - december, v primerjavi z mesečnim 
Pre(jkrec'ern ,eb Plač. izplačanih za enako obdobje v 
Pod°

dnem koledarskem letu, ugotovljenem po uradnih 
'n Statističnega urada RS, 

uskladitve pokojnin se prvič izvedejo v novembru tekočega 
leta ter v februarju naslednjega leta, 
pokojnine se uskladijo od 1. januarja tekočega leta, 
določa se znesek denarnega dodatka za rekreacijo 
upokojencev, in to v dveh različnih višinah - v razmerju 1: 2, 
v odvisnosti od višine pokojnin, ki jih prejemajo upravičenci 
do rekreacijskega dodatka, 
določa se sorazmerni del rekreacijskega dodatka uživalcem 
pokojnin, katerim se pokojnina izplačuje po določbah 
mednarodnih sporazumov, 
opredeljuje se odmera dodatka za rekreacijo uživalcem 
pokojnin oz. nadomestila, ki pravico do dodatka pridobijo v 
tekočem letu; le-tem se dodatek za rekreacijo izplača v 
sorazmernem delu (po dvanajstinah), glede na trajanje pravice 
do pokojnine v tem letu, seveda ob pogoju, da v tem istem 
letu niso prejeli regresa za letni dopust, ali pa so ga prejeli le 
v sorazmernem delu, 
odpravlja se pristojnost Skupščine ZPLZ za odločanje o višini 
vsakoletnega denarnega dodatka za rekreacijo, 
denarni dodatek za rekreacijo se veže na kolektivno pogodbo 
za javni sektor, 
odpravlja se določba, ki je uživalcu pokojnine v primeru, ko je 
imel dodatne dohodke iz različnih delovnih pogodb, znižala 
pokojnino, 
odpravlja se premoženjski cenzus za priznanje pravice do 
dela vdovske pokojnine, ob njenem hkratnem postopnem 
zvišanju, 
postopno višanje zneska vdovske pokojnine se razporedi 
med leto 2005 in 2009, ko se doseže najvišja predvidena 
višina deleža od povprečne pokojnine, ki gre po pokojnem 
zavarovancu. 

Usklajevanje pokojnin moramo čim bolj približati rasti plač, kajti v 
prejšnjem obdobju so pokojnine začele močno zaostajati za 
plačami. Prihodnje generacije bodo z zniževanjem odmerjenega 
odstotka od pokojninske osnove na slabšem (to pomeni, da bodo 
pokojnine po končani pokojninski reformi leta 2014 nižje v 
povprečju za 20 %), zato je potrebno poskrbeti, da se bodo vsaj 
pokojnine kolikor toliko usklajevale z rastjo plač. 

Po mojem mnenju je prejšnja vlada pokojnine zniževala bolj kot bi 
bilo potrebno in je tako znižala njihovo realno raven. Zaradi tega 
želim s predlogom zakona doseči tekoče usklajevanje dvakrat 
letno, zato da bi se letna rast plač ujela z rastjo pokojnin v istem 
letu. 

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

Vdovska pokojnina 

Večina držav EU ima vzpostavljen in urejen sistem zagotavljanja 
socialne varnosti, ki vključuje tudi pravico do vdovske pokojnine 
po pokojnem partnerju. Sistemi se medsebojno razlikujejo glede 
na zahteve, ki jih mora izpolnjevati ovdoveli za pridobitev vdovske 
pokojnine. Tako mora ovdoveli za pridobitev pokojnine doseči 
določeno starost, določena pa je tudi spodnja meja trajanja 
zakonske zveze med ovdovelim in preminulim partnerjem, 
posledica ponovne sklenitve zakonske zveze, čas skupnega 
življenja zakoncev pri razvezanih zakoncih ipd. Vdovske pokojnine 
se še posebej razlikujejo glede deleža plače ali pokojnine umrlega 
zavarovanca, ki ga prejema njegova družina oz. ovdoveli. 

Kot sem že omenil, se ureditev glede vdovske pokojnine in njenega 
pridobivanja loči po posameznih državah, članicah EU. 

^3. 
Itlarec2005 poročevalec, št. 19 



Finska Madžarska 

Na Finskem so vdovske pokojnine del pokojninskega sistema in 
se izplačujejo tako iz državne pokojninske sheme kot pokojninske 
sheme zaposlenih. Finski pokojninski sistem namreč loči dve 
pokojninski shemi, tj. državno pokojninsko shemo in pokojninsko 
shemo zaposlenih. 

Vdovska pokojnina se iz omenjenih sistemov izplačuje v celoti, ali 
pa kot dodatek k obstoječim dohodkom ovdovelega partnerja. 
Družinska pokojnina se ne izplačuje ovdovelemu, ki istočasno 
prejema lastno državno pokojnino ali veteransko pokojnino, 
ovdovelemu pa se vdovska pokojnina ne izplačuje po dopolnjenem 
65. letu starosti. Poudariti velja, da spodnja in zgornja meja vdovske 
pokojnine nista določeni. 

Irska 

V sistemu obveznega socialnega zavarovanja aktivnega 
prebivalstva pozna Irska tudi institut vdovskih pokojnin.Tako pozna 
vdovsko prispevno pokojnino in vdovsko neprispevno pokojnino. 
Pokojnina avtomatično pripada ovdovelemu, če je pokojnik 
prejemal starostno pokojnino, vendar le v primeru, če je le-ta 
vključevala dodatek za preživnino odvisnega zakonca. Ovdoveli 
pa ni upravičen do vdovske pokojnine, če prejema lastno starostno 
pokojnino ali finančna sredstva za oskrbo druge osebe. Sistem 
daje v teh primerih upravičencem do vdovske pokojnine možnost, 
da se sami odločijo za najugodnejšo varianto. 

Irski sistem ne pozna rešitve, ki bi omogočala, da preživeli part- 
ner prejme del pokojnine po preminulem partnerju. 

Zvezna republika Nemčija 

Nemški pokojninski sistem pozna institut vdovske pokojnine. Višina 
le-te je odvisna od višine pokojnine preminulega zakonskega 
partnerja. V nemški zvezi minimalna :n maksimalna vdovska 
pokojnina nista določeni, vendar sistem pozna dve vrsti vdovskih 
pokojnin, tj. t. i. veliko vdovsko pokojnino in t. i. malo vdovsko 
pokojnino. Velika vdovska pokojnina znaša 60 % pokojnine, do 
katere bi bil upravičen preminuli zakonski partner in se izplačuje, 
če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev: 

starost upravičenca najmanj 45 let, 
omejena pridobitna sposobnost vdove oz. vdovca ali 
skrb za otroka, ki še ni dopolnil 18 let oz. otroka brez omejitve 
starosti, ki ne more skrbeti zase zaradi duševne ali telesne 
prizadetosti. 

V vseh drugih primerih se plačuje mala vdovska pokojnina, ki 
znaša 25 % pokojnine, do katere bi bil upravičen preminuli zakonski 
partner. 

Denarni dodatek za rekreacijo 

Denarni dodatek za rekreacijo je institut, ki ga pozna samo 
slovenski pokojninski sistem, zato ni možno narediti ustrezne 
primerjave z drugimi pokojninskimi sistemi držav, članic EU. 
Strokovnjaki iz članic EU naše novitete ne razumejo, zato se jim 
običajno pojasni, da je le-ta neke vrste približek za bodočo trinajsto 
pokojnino. 

Usklajevanje pokojnin s plačami 

Večina držav EU ima vzpostavljen in urejen sistem usklajevanja 
pokojnin s plačami. Ne glede na to, pa se navedeni sistemi 
usklajevanja po državah zelo razlikujejo. 

Država ima javni pokojninski sistem oblikovan tako, ' 
vzpostavljeno celotno strukturo večstebrnega sistema. Prw ® v 
zagotavlja minimalno pokojnino državljanom, ki nimajo drugin 
prihodkov. Pokojnina se iz prvega stebra izplačuje na P° ^ 
preverjanja dohodkovnega in premoženjskega stanja 
financira na podlagi davkov. Samo v prvem stebru se po* 
usklajujejo 50 % z rastjo plač in 50 % z rastjo cen. 

Drugi steber se financira po kapitalskem principu. V tem 
se višina pokojnine ne usklajuje z rastjo cen ali plač, ampa l ^ 
ta odvisna od kapitalskega donosa. Podobno načelo velja 
tretji steber. 

Italija 
. gl<gg3 

Italijanski parlament je sprejel Zakon o reformi pokojni ^ 
sistema avgusta 1995. Določila tega zakona so se pričela iz g 
s 1. 1. 1996. Osnova sistema je trdna povezava P° jnjgi 
prispevki na eni strani in uspešnostjo gospodarstva na 
strani, kar naj bi omogočilo dolgoročno stabilizacijo sistem 

V prejšnjem sistemu so se pokojnine usklajevale z rastj° 
sedanji, novi sistem pa je prejšnji način izračuna P° se|< 
nadomestil s principom "prispevnega obračunavanja • ^ 
pokojnine se določi tako, da se pomnoži vsota zbranih pnSP v 
s pretvorbenim količnikom, ki ustreza starosti zavarov 
trenutku upokojitve. Pretvorbeni količnik se predvidoma 
spremeni vsakih deset let, in sicer na podlagi dern°9 at)a 
sprememb in dejanske rasti družbenega produkta (BDP)- " ^ 
pretvorbenega količnika uveljavlja aktuarsko načelo, 
kasnejša upokojitev pomeni višjo pokojnino. 

Obstoječi reformirani sistem nima več določb, ki bi P0^^!, 
tekoče usklajevale z rastjo plač, ampak, kot sem že P je 
uporablja sistem prispevnega obračunavanja, v kate 
odslikavajo pokojninski prispevki na eni strani ter tlst0, 

uspešnost na drugi strani. Navedena rešitev velja samo 
ki pridobijo pokojnino po novem zakonu. 

Češka 
■ ■ histv®'10 

1.1.1996 je na Češkem stopil v veljavo nov zakon, ki je anja. 
spremenil pravila v sitemu javnega pokojninskega .rv izvajaj 
S tem so hoteli odpraviti posledice, ki so se kazale v ^ bl|g 
pokojninskega zakona zaradi tranzicije. V letih 1990-1 ^ ^ [jiia 
višina pokojnin spremenjena 10-krat. Z usklajevanji, ajj pa 
izvedena na različne načine, bodisi v odstotku pokojni 
kar v določenem znesku, so delno sledili inflaciji, predv ^jn. 
skušali odpravljati anomalije v višini posameznih vrst p 

e raz^ 
Skupni rezultat navedenih prilagajanj je bil v tem, da so strani 
med pokojninami sicer znižale, so se pa zato po dr.-a|a tud' 
znižale pokojnine v odnosu do plač, precej se je zn 
njihova realna vrednost. ^ 

Z novo reformo so skušali doseči tesno povezavo med 9' ^sa|<ič, 
plač, cen in pokojnin. Tako mora vlada povečati pokojni -air)i to 
ko je rast cen višja od 5 %, vendar pa v povezavi s P . p|ac 
povišanje ne sme biti manjše od 1/3 povprečne rasti 
v zadnjih dveh letih. 

Viri: | jdsk0^3 

Bela knjiga o reformi pokojninskega in jnV^nsocia'n0 

zavarovanja, MinistrstvoVlade RS za delo, družino 
zadeve, Ljubljana, november 1997 
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ovske pokojnine (primerjalni pregled), Raziskovalno- 

K mentacijski sektor DZ, avtorji: mag. Andrej Eror, Elizabeta ,|lrn. Janez Blažič, številka naročila: 1/2005 z dne 4. 2. 2005 
nek So upokojenci upravičeni do rekreacijskega dodatka?, 

križnik Ve^er 2 dne 9- 2. 2005, avtor: Damijan Toplak l'9a Pension Reform in Europe: Process and Progress, 
vorji: Robert Holzmann, Mitchell Orenstein, and Michal 

Rutki ■°wski, založba: The World bank, Washington, D. C. 

^flao&0£jn druge posledice zakona 
Oči 
na redne uskladitve pokojnin po predlagani rešitvi prikazujem 
in2o0^eru 9il3ania povprečnih mesečnih plač v letih 2002, 2003 

Če bi v c 
do|0£e'n'

)rfte'<'''1 'e''h že veljal način usklajevanja pokojnin, kot je 
*3 to 
16,0 2003, 

Za toni? V tem Predlogu, bi se v februarju 2004 pokojnine povečale 
0 odstotkov, za kolikor je povprečna mesečna plača za 

Po 
Presegla povprečno mesečno plačo za leto 2002. 

Plača, nitl statističnih podatkih je znašala povprečna mesečna 
Za let« p'et0 2002 228.756,00 tolarjev, povprečna mesečna plača 
bi se 

03 Pa 247.301,00 tolarjev. Glede na navedena podatka 
visok skokn'n6 v *el3ruariu 2004 povečale za 8,1 %. To bi bil zelo 

Prehod 
2a Prah""*' venclar morali upoštevati tudi predlagano rešitev 
členu t na nov na0'n usklajevanja pokojnin, ki je določena v 4. 
bi Se 

e9a predloga, in ta odstotek znižati za 1,9 %. Glede na to 
% na punine povečale za 6,1 %, od česar bi se odštelo še 0,6 
n0Vo 0?CUn.2manjšanja zaradi uskladitve starih pokojnin z na 
veijavn 

merienimi pokojninami. Skupaj bi se torej pokojnine z 
kot 2na°St'° od 1 • 1 • 2004 povečale za 5,5 %, kar je ravno toliko 
^ Sa letošnji porast povprečne plače. 

aiK,i.'uier"' da se bodo finančne posledice predlaganih sprememb 
okviru predvidenih sredstev, ki jih ima na razpolago ZPIZ, 

Oz, 2Q05
Vlru v'šine sredstev, ki jih določa proračun za leto 2004 

obre^g :i ^at0 menim, da predlagane spremembe ne bodo bolj 
okviru h 'avnih sredstev, morda bo prišlo le do sprememb v 
Vsakolet 'narni'<e njihove potrošnje v okviru predvidenega 

p'bale v 
,erv okviru 

9a obdobja. 

(V?&ČNE KUMULATIVNE PLAČE 
an°st! sovsm 

^ieto 
SIT) 

°bdobje: l-l 1997 - l-XI 2004 

'•Kil 
UX| 2004 

2004 

I-VIH' 2004 
2004 

'•V|| 2004 
;'2oo4 l-v 

Mv 
2004 

l-ll, 2004 
'•II ?r?°4 

'2004 

Bruto vrednost 
265 457 
265.457 
262.793 
261.951 
261.138 

260.172 
259.478 
258.826 
258 647 
258.118 
256.486 
258.224 
258.564 

Neto vrednost 
166 664 
166.664 
165.202 

164.72 
164.233 

163.706 
163.378 
163.052 
163.014 
163.032 
162.628 
163.301 

l-XII 2003 
l-XI 2003 
l-X 2003 
l-IX 2003 
l-VIII 2003 

l-VII 2003 
l-VI 2003 
l-V 2003 
l-IV 2003 
l-ill 2003 
l-ll 2003 
l-l 2003 

l-XII 2002 
l-XI 2002 
l-X 2002 
l-IX 2002 
l-VIII 2002 
l-VII 2002 
l-VI 2002 
l-V 2002 
l-IV 2002 
l-lll 2002 
l-ll 2002 
l-l 2002 

l-XII 2001 
l-XI 2001 
l-X 2001 
l-IX 2001 
l-VIII 2001 
l-VII 2001 
l-VI 2001 
l-V 2001 
l-IV 2001 
l-lll 2001 
l-ll 2001 
l-l 2001 

l-XII 2000 
l-XI 2000 
l-X 2000 
l-IX 2000 
l-VIII 2000 
l-VII 2000 
l-VI 2000 
l-V 2000 
l-IV 2000 
l-lll 2000 
l-ll 2000 
l-l 2000 

l-XII 1999 
l-XI 1999 
l-X 1999 
l-IX 1999 
l-VIII 1999 
l-VII 1999 
l-VI 1999 
l-V 1999 
l-IV 1999 
l-lll 1999 
l-ll 1999 
l-l 1999 

253.2 
250.969 
249.02 

248.107 
247.396 

246.812 
246.127 
245.708 
244.805 
244.095 
244.293 

247.08 
247.301 

235.436 
233.004 
231.009 

230.02 
229.244 
228.258 
227.625 
227.315 
226.372 
225.557 
224.834 
226.397 

214.561 
212.766 
210.534 
209.562 
208.989 
207.924 
207.555 
207.193 

206.35 
206.167 
205.905 
207.312 

191.669 
189.717 
187.379 
186.326 
185.543 
184.374 
183.343 
182.441 
181.027 
180.599 
179.219 
178.703 

173.245 
171.216 
170.033 
169.486 
168.881 
168.301 
167.871 
167.141 
166.767 
166.175 
165.014 

165.63 

159.072 
157.782 
156.653 
156.139 
155.722 

155.418 
155.042 
154.831 
154.474 
154.362 
154.729 
155.936 

147.946 
146.498 

145.31 
144.72 

144.262 
143.723 
143.339 

143.19 
142.712 
142.496 
142.297 
143.274 

134.856 
133.809 
132.541 
131.949 
131.619 
131.026 
130.813 
130.677 
130.279 
130.351 
130.362 
131.113 

120.689 
119.524 
118.199 

117.57 
117.094 
116.422 
115.798 
115.346 

114.61 
114.556 
114.039 

113.27 

109.279 
108.105 
107.412 
107.076 
106.718 
106.351 
106.087 
105.665 
105.441 
105.206 
104.651 
104.636 

*3. 
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I-XII 1998 
l-XI 1998 
l-X 1998 
l-IX 1998 
l-VIII 1998 
l-VII 1998 
l-VI 1998 
l-V 1998 
l-IV 1998 
l-lll 1998 
l-ll 1998 
l-l 1998 

l-XII 1997 
l-XI 1997 
l-X 1997 
l-IX 1997 
l-VIII 1997 
l-VII 1997 
l-VI 1997 
l-V 1997 
l-IV 1997 
l-lll 1997 
l-ll 1997 
l-l 1997 

158.069 
156.781 
156.022 
155.713 
155.455 
155.273 
154.762 
154.109 
153.738 
153.269 
152.988 
153.082 

144.251 
143.023 
142.404 
141.762 
141.312 
140.991 
140.374 
139.727 
138.863 
137.997 

137.7 
138.586 

99.919 
99.18 

98.756 
98.576 
98.394 
98.237 
97.913 
97.533 
97.332 
97.111 
96.979 

96.77 

91.199 
90.485 
90.142 
89.774 
89.491 
89.276 
88.878 
88.491 
88.038 
87.639 
87.453 
87.835 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

Rekreacijskega dodatka, kot ga imamo pri nas, v drugih državah 
ne poznajo. Le-ta pri nas deluje kot neke vrste socialni korektiv 
med upokojenskimi prejemki. Predlog predvideva, da se bo denarni 
dodatek za rekreacijo upokojencev določil v dveh različnih višinah. 
Tako prejmejo uživalci pokojnin, katerih pokojnina je enaka ali 
nižja od zneska osnove iz 57. člena zakona, 81.140,00 tolarjev 
višjo pokojnino (v razmerju 1: 2) kot tisti uživalci pokojnin, katerih 
pokojnina presega znesek osnove iz 57. člena zakona, ki dobijo 
le 40.570,00 tolarjev višjo pokojnino. 

Iz pokojninske blagajne je bilo v letu 2004 za rekreacijski dodatek 
porabljenih 25 milijard tolarjev. 

Ocenjujem, da bodo finančne posledice povečanja dodatka za 
rekreacijo leta 2005 znašale 5 mrd tolarjev, leta 2006 pa bodo 
izdatki za proračun znašali 12 mrd tolarjev, in sicer zaradi 
povečanja dodatka za rekreacijo, vdovske pokojnine in 
spremembe indeksacije. Menim, da bodo leta 2007 izdatki iz 
predhodno navedenega naslova znašali 11 mrd tolarjev. V 
naslednjih letih bodo finančne posledice odvisne od nihanja rasti 
plač. 

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se vdovi oz : ^ 
vdovcu ne izplača dela vdovske pokojnine oziroma se delv ke 
pokojnine zmanjša tako, da skupno izplačilo lastne in dela v 
pokojnine ne presega starostne pokojnine moškega, °^m „ 
od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske do 

Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi: 

"(6) Zgornja meja za izplačilo dela vdovske pokojnine, -- ^ 
v četrtem odstavku tega člena, se usklajuje po 150. a cle 

določena 

zakona". 

2. člen 
„nena"1' 

Z VI. poglavjem se doda novo VI. a poglavje z naslovom " ^ 
dodatek za rekreacijo upokojencev« in z novimi členi 136.a, 
136.c, ki se glasijo: 

"VI. poglavje 
Denarni dodatek za rekreacijo upokojence 

136. a člen 
(Določitev zneska denarnega dodatka za-rei 

upokojencev) 

kreacij0 

oh različpih 
Dodatek za rekreacijo upokojencev se določi v dven 
višinah v razmerju 1: 2, in sicer tako: kojnina 

da prejmejo višji znesek uživalci pokojnin, katerih P°akona, 
je enaka ali nižja od zneska osnove iz 57. člena tega .nina 
da prejmejo nižji znesek uživalci pokojnin, katerih P^.^ici 
presega znesek osnove iz 57. člena zakona, 
nadomestil iz invalidskega zavarovanja,priznanih ^ đo 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, vel,av

nrriestila 

31. 12. 1999, ki ne prejemajo plače, ter uživalci na g jn 
za čas poklicne rehabilitacije, začasnega nacl°rn

oZjrorr'a 

nadomestila za invalidnost, ki ne prejemajo p'aće 

niso vključeni v zavarovanje. 

136. b člen 
(Določitev sorazmernega dela dodatka) 

:b *>h 

Uživalcem pokojnin, katerim se pokojnina p° , guje 
mednarodnih sporazumov o socialni varnosti 
sorazmernem delu, uživalcem družinskih oziroma . 0jnipa 
pokojnin, katerim se družinska oziroma vdovska P' ^atK3 

izplačuje ločeno, in uživalcem delnih pokojnin, se znese rnerf 
za rekreacijo, določen v prejšnjem členu, izplača v sor 
delu. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 20/04-uradno prečiščeno besedilo) se četrti odstavek 
123. člena nadomesti z novima četrtim in petim odstavkom, ki se 
glasita: 

"(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, se lahko 
vdovi oziroma vdovcu, če je to zanj ugodneje, poleg starostne ali 
invalidske pokojnine izplačuje tudi 15% zneska vdovske pokojnine, 
ki mu gre po pokojnem zavarovancu, vendar največ do 15% 
povprečne pokojnine, izplačane v državi v predhodnem 
koledarskem letu. 
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136. c člen . jtve ali 
(Odmera dodatka za rekreacijo v letu uveljav 

prenehanja pokojnine) 
e a''1160 

Uživalcem pokojnine oziroma nadomestila iz prve in 
136. a člena tega zakona, ki pravico do dajatve pridobijo ^ ^o 
letu, se dodatek za rekreacijo izplača v sorazmernern 
dvanajstinah) glede na trajanje pravice do pokojnin pfeje" 
nadomestila v tem letu, pod pogojem, da v tem letu ^ 
regresa za letni dopust ali so ga prejeli le v sorazmer 

vičerlCe'71 

Na enak način se izplača dodatek za rekreacijo tudi upra ^ k0n<;3 
ki jim pravica do pokojnine oziroma nadomestila prene ^ za 

meseca, v katerem se upokojencem izplača 
rekreacijo. Kot mesec uživanja dajatve se šteje mesec, 
jo je upravičenec prejemal najmanj 15 dni. 

A 



136. č člen 
(Rok za izplačilo) 

rednih 23 rekreacii° se praviloma izplača skupaj z izplačilom 
Pokojnin za mesec maj. Skupščina zavoda lahko s 

^atek " ministra' Pristojnega za delo, v izjemnih primerih izplača K 2a rekreacijo v dveh obrokih oziroma kasneje. 

p0
P-ru' daie pravica do pokojnine oziroma nadomestila priznana 

skupaj 12 preišnjega odstavka, se dodatek upravičencem izplača z vplačilom prve pokojnine oziroma prvega nadomestila." 

15°- Člen 
3. člen 

se spremeni tako, da se glasi: 

"150. člen 
(Usklajevanje pokojnin) 

^sečn"6 Se usklaiuiei° glede na odstotne spremembe v 
'Zpiaga em 9'banju zneska povprečne plače na zaposlenega, 
Upoštev

ne v državi po podatkih Urada za statistiko RS, ki 
Zavoj if'2 ^'a^e v Podjetjih, družbah in organizacijah (dalje plače). s ladi pokojnine vsakega februarja in novembra." 

150 a člen 
4. člen 

se spremeni tako, da se glasi: 

u150.a člen 
^ (Izvedba uskladitve pokojnin) 

Nek;:
b;uanu se pokojnine uskladijo za odstotno razliko med 

spremembe zneska mesečnega povprečja plač 
Povpr^^ koleclarskem letu nasproti znesku mesečnega 

plač v letu poprej in indeksom iz prejšnje uskladitve. 
(2) V n°"embri 8"1emh puKojnine usKiaaijo v sorazmerju z inaeKsom 
Nh (je 

e višine zneska mesečnega povprečja plač v obdobju 
pla6 v . .mesecev tekočega leta nasproti znesku povprečja 

ru se pokojnine uskladijo v sorazmerju z indeksom 
"lUB v'"' 
3vetih V Dr .v . ionuvoyu ioi 

isnjem koledarskem letu. 

' °sno 
uPravj{en 3 Za uskladitev pokojnin je pokojnina, ki pripada 
Usk'aditev°U 23 rnesec Pr®d mesecem, v katerem se izvede 
Usk'ađitve' oz'roma °b odmeri, če je odmerjena v mesecu 

•aditev pokojnin velja od 1. januarja tekočega leta." 

183. člen se črta. 

6. člen 

7. člen 

184. člen se črta. 

8. člen 

Črta se osma alinea 5. odstavka 266. člena. 

9. člen 

Ne glede na določbo prvega odstavka 1. člena tega zakona se 
vdovi ali vdovcu ne izplača dela vdovske pokojnine oziroma se 
del vdovske pokojnine zmanjša tako, da skupno izplačilo 
starostne ali invalidske pokojnine in dela vdovske pokojnine ne 
presega: 

v letu 2006 zneska 1,5 povprečne mesečne starostne 
pokojnine, izplačane v državi v predhodnem koledarskem 
letu; 
v letu 2007 zneska 2 povprečne mesečne pokojnine, 
izplačane v državi v predhodnem koledarskem letu; 
v letu 2008 zneska 3 povprečnih mesečnih pokojnin, izplačanih 
v državi v predhodnem koledarskem letu; 
od 1.1.2009 zneska starostne pokojnine moškega, odmerjene 
od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe. 

Meja za skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine iz 
prejšnjega odstavka se usklajuje po 150. a členu tega zakona. 

10. člen 
(Določitev zneska denarnega dodatka za rekreacijo 

upokojencev v letu 2005) 

V letu 2005 se letni denarni dodatek: 
uživalcem pokojnin, ki so enake ali nižje od zneska osnove iz 
57. člena tega zakona, določi v znesku 81.140 SIT, 
uživalcem pokojnin, katerih pokojnine presegajo znesek 
osnove iz 57. člena zakona, uživalcem nadomestil iz 
invalidskega zavarovanja, priznanih po Zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, veljavnem do 31. 
12.1999, ki ne prejemajo plače, in uživalcem nadomestila za 
čas poklicne rehabilitacije, začasnega nadomestila in 
nadomestila za invalidnost, ki ne prejemajo plače oziroma 
niso vključeni v zavarovanje, pa se določi v znesku 40.570 
SIT. 

5. člen 
' člen So e spremeni tako, da se glasi: 

(Usk|aj »153. člen 
rvanje dodatka za rekreacijo ali enkratnega 

^ letnega dodatka) 

n6 v v$ake' doc'atek za rekreacijo oziroma enkratni letni dodatek 
k^ditev r° koleclarskem letu uskladi najmanj za toliko, kot je za 
9 'avni *9resa za letni dopust določeno s kolektivno pogodbo ^Ktor 

11. člen 
(Uskladitev pokojnin februarja 2006) 

V februarju 2006 se pokojnine izjemoma uskladijo za odstotno 
razliko med porastom mesečnega povprečja plač, izplačanih za 
obdobje januar - december 2005, v primerjavi z njihovim mesečnim 
povprečjem, izplačanim za obdobje januar - december leta 2004, 
in: 

porastom mesečnega povprečja najnižje pokojninske osnove, 
veljavne za december 2005 in mesečnim povprečjem te 
osnove, veljavne od 1. marca do 31. decembra 2005, če je 
bila v tem letu izvedena tudi tretja uskladitev pokojnin oziroma, 
porastom najnižje pokojninske osnove, veljavne za december 
2005, v primerjavi s to osnovo, veljavno za februar 2005, če 
tretja uskladitev pokojnin ni bila izvedena. 

?3   
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12. člen 

V 445. členu se datum 1.1. 2006 nadomesti z datumom 1.1.2009. 

13. člen 

Te spremembe in dopolnitve zakona začnejo veljati z dnem 
v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začnejo s 1- lan 

2006. 

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

K. 1. členu 

Skladno s koalicijsko pogodbo predlagam postopno višanje in 
končno odpravo premoženjskega cenzusa za priznanje pravice 
do dela vdovske pokojnine, ki se upravičencu lahko izplača poleg 
njegove lastne starostne ali invalidske pokojnine. 

Zgornja meja za izplačilo dela vdovske pokojnine, kot ga določa 
predlog zakona, se usklajuje po 150. a členu tega zakona. 

K 2. členu 

Predlagam, da se denarni dodatek za rekreacijo, ki doslej sploh 
ni bil opredeljen v zakonu, uredi v posebnem poglavju zakona. Pri 
tem se upošteva tudi obljubljeno letošnje povečanje in odpira 
možnost za večje uskladitve v naslednjih letih. Zaradi navedene 
spremembe se črta tudi osma alinea 5. odstavka 266. člena 
zakona, po kateri je za določanje zneska rekreacije pristojna 
Skupščina ZPIZ. 

K 3. členu 

Glede na znižanje inflacije in zaradi uskladitve z načinom 
valorizacije plač, ki se upoštevajo pri odmeri pokojnine, se kot 
merilo določi, da se pokojnine uskladijo za odstotek porasta 
povprečnih mesečnih plač v podjetjih, družbah in organizacijah, 
izplačanih v Sloveniji za obdobje januar - december, v primerjavi 
z mesečnim povprečjem plač, izplačanim za enako obdobje v 
predhodnem koledarskem letu, ugotovljenem po uradnih podatkih 
Statističnega urada RS. 

Navedena uskladitev se zagotovi z uskladitvami, izvedenimi v 
oktobru tekočega leta ter februarja naslednjega leta. 

K 4. členu 

Po 4. členu tega zakona se pokojnine uskladijo oktobra s porastom 
mesečnega povprečja plač, izplačanih za obdobje januar - avgust 
tekočega leta, v primerjavi z njihovim povprečjem, izplačanim za 
obdobje januar - december predhodnega leta. 

Osnova za uskladitev so pokojnine, kakršne so upokojenci prejeli 
za zadnji mesec pred uskladitvijo, torej za januar tekočega leta. 

Pokojnine se februarja uskladijo za odstotno razliko med porastom 
mesečnega povprečja plač, izplačanim za obdobje januar ■ 
december predhodnega koledarskega leta, v primerjavi z njihovim 
povprečjem, izplačanim za obdobje januar - december leto pred 
tem ter njihovim porastom, upoštevanim že pri uskladitvi po 1. 
odstavku predlaganega člena. 

Odstotek uskladitve bi se določil v višini količnika med P^^eio 
mesečno plačo na zaposlenega v državi v prejšnjem ko e ^ ^ 
letu in povprečno mesečno plačo na zaposlenega v 
koledarskem letu pred tem. Kot merilo za usklajevanje s 

uradne podatke o povprečnih mesečnih plačah Sta 
urada Republike Slovenije. ^ 

Pokojnine se uskladijo od 1. januarja tekočega leta. To 
bi upokojenci ob koncu februarja prejeli poleg usklajeni 
za februar še poračun uskladitve za januar tekočega gf ^ 
koncu novembra pa poleg usklajenih pokojnin za 
poračun uskladitve za vse mesece od januarja d 
tekočega leta. 

rilaS0^ 
Pri prvi uskladitvi pokojnin po tem zakonu bo nujno P s$ 
osnovo, od katere se bo začelo usklajevanje na nov na 'g po 
bodo pokojnine v drugi polovici letošnjega leta Pfv. pi$Č1 

sedanjem zakonu se namreč upoštevajo Pove 

preteklih mesecih tekočega leta tako, da se odstotek ^ (tf 
mesečne pokojnine za naprej poveča s količnikom ~a v ka,eK 
meseci tekočega leta) in številom mesecev od meseca, p 
se opravi uskladitev, pa do konca tekočega leta. Na 
lahko pokojnina za december, kije osnova za nadaljnje ^ po 
bistveno višja od povprečja pokojnin v celem tek 

novem se poračuni ne bodo preračunavali v , L// v 
povečanja pokojnin za naprej, temveč se bodo izpja z$to 
poračunov. Pri prvi uskladitvi pokojnin po tem P °-nl ^es^' 
upošteva količnik, ki ga izračunamo tako, da povpre 
znesek najnižje pokojninske osnove v letu 2005 delim0 

najnižje pokojninske osnove za december 2005. 

K 5. členu 

i us* Navedeni člen predvideva, da se denarni dodatek z ^ 
oz. enkratni letni dodatek v vsakem koledarskem 
najmanj za toliko kot je za uskladitev regresa za 
določeno s kolektivno pogodbo za javni sektor. . 

pjaflre' 
Dosedanja ureditev v 153. členu zakona je neiasn

g s 
ZPIZ je po sedanji ureditvi sicer pristojen, da odloCf ,:gno, a" L 
rlsirlatlsi > t o ratraa/*«'//! i/artrinr i/ /'lani i ni ODfOv ' dodatku za rekreacijo, vendar v členu ni opre< 
uskladitev regresa, ki velja po kolektivni pogodbi 
kolektivno pogodbo za gospodarstvo, negospodars } 
drugo kolektivno panožno pogodbo. Da bi se iz°9 fest 
nedorečenosti, predlagam, da se veže uskladitev 
letni dopust na kolektivno pogodbo za javni sektor. ^ 

Navedena predlagana rešitev nadomešča obs^0^\o\^ 
uskladitev regresa za letni dopust na rešitev, podan 
pogodbi za gospodarstvo. 
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ijšg°c*s,avek predvideva, da se bo rekreacijski dodatek 
d0s P°stopoma, tako da bo skladno s koalicijsko pogodbo 
p0nr, J 75 % takratnega regresa, določenega s kolektivno 

za javni sektor. 

7. členu 

Po/fo/Vy Zakona predvideva črtanje 183. in 184. člena Zakona o 
t>esejinfl<em invalidskem zavarovanju (uradno prečiščeno 
uživa* 1(1 d°i°čata znižanje pokojnin glede na dodatne dohodke 
Pokoitv V pokoin'n' ki še niso dopolnili polne starosti in ki poleg 
Všt'ne Pridobivajo tudi dohodke, ki se skladno z zakonom 
zne$e ° 

v osnovo za obračun dohodnine v RS, zaradi česar se 
Pokojnine zmanjša sorazmerno z višino teh dohodkov. 

n*Pod! S° Se uP0števali le dohodki, ki jih je upokojenec pridobil 
"Pravu a3' po9°dt}e o delu, delovršne pogodbe oz. dohodkov od 
kateri nia sl°ritev ali poslov na drugi podlagi v višini osnove, od ,e M obračunan davek od osebnih prejemkov. 
Uvedeno 
cllskrim- resitve so bile zelo vprašljive in na določen način 
k aktivia'0rne' ker niso spodbujale starejše upokojene populacije 
rQdnea s°delovanju v delovnem življenju po prenehanju 
hteren ovne9a statusa. Tudi način izračunavanja zneska, za 
je bi/ , ,sei6 Pokojnina zmanjšala glede na dohodke po upokojitvi, 
°brat<u 0 zaPlsten in je zato prihajalo do dveletnega zamika pri 
davčne " ^P°kojenec je lahko plačal svoje obveznosti 
Pokojnin ° Uraclu v obdobju, ko ni več delal in je imel samo še 

Pl"6m 
(lena ^ 184- člena je vsebinsko vezana na spremembo 183. 
^ot]odke d°l0ča način znižanja pokojnine glede na dodatne Je r6s-.( ^iva/ča pokojnine. Ker pa predlagam črtanje 183. člena, 
Pre<j'aQ^V' Predvidena v 184. členu, brezpredmetna, zato m črtanje navedene določbe. 
Pr6tflQQ 

to Polen m ^anje določbe o zniževanju pokojnine upokojencu, 
sPrejeii ^ in'ne dodatno zasluži še z delom po pogodbi. Če bi 
v okvjn, 

smeritev, da upokojenci ne smejo delati, je to laže doseči 
U Učnega sistema. 

K8-členU: 
0Snia 

&I2 5- odstavka 266. člena zakona določa, da Skupščina 
đo'0č/fev°Ca kro® upravičencev ter pogojev za pridobitev in zneskov denarnega dodatka za rekreacijo. 

đo'°đan/ Ured'tvista DZ in Vlada RS le posredno udeležena pri 
^oian" denarnega dodatka za rekreacijo upokojencem, 

denarnega zneska pa je v izključni pristojnosti ZPIZ. 
P^vijg 

""stojna 
se».obstoječa rešitev, s katero je Skupščina ZPIZ a odločanje o denarnem dodatku za rekreacijo. 

Kst'enu: 

*pla€a d fredhodna določba določa, da se vdovi ali vdovcu ne 
^a°iča 8(3 vdovske pokojnine oz. se del vdovske pokojnine ako, da skupno izplačilo starostne ali invalidske 

pokpjnine in dela vdovske pokojnine ne presega v navedeni določbi 
določenega odstotkovnega zneska v predvidenem letu, kot ga 
določa člen. 

Takšna rešitev "favorizira" upravičence z nižjimi pokojninami; tako 
bodo le-ti prej upravičeni do ustreznega dela pokojnine. 
Upravičenci z najvišjimi pokojninami pa bodo upravičeni do 
navedene pravice ob koncu prehodnega obdobja oziroma, kot 
določa zadnja alinea 9. člena, pravzaprav ne bodo dobili ničesar. 
S takšno rešitvijo je kljub vsemu ohranjen socialni korektiv. 

Usklajevanje po 150.a členu tega predloga velja tudi za določanje 
meje za skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine. 

K 10. členu: 

136.a člen predloga zakona predvideva, da se dodatek za 
rekreacijo upokojencev določi v dveh različnih višinah, v razmerju 
1:2. Določba 10. člena pa konkretno določa višino denarnega 
dodatka za rekreacijo upokojencev v letu 2005, in sicer tako, da 
se letni denarni dodatek za uživalce pokojnin, ki so enake ali nižje 
od zneska osnove 75. člena tega zakona, določi v znesku 81.140 
tolarjev, medtem pa se uživalcem pokojnin, katerih pokojnine 
presegajo znesek osnove iz 75. člena zakona in drugim 
upravičencem, določi v znesku 40.570 tolarjev. 

K 11. členu: 

S členom se določa uskladitev pokojnin v februarju 2006. V 
februarju 2006 se pokojnine izjemoma uskladijo za odstotno 
razliko med porastom mesečnega povprečja plač, izplačanim za 
obdobje januar - december 2005, v primerjavi z mesečnim 
povprečjem, izplačanim za obdobje januar - december 2004 - 
upoštevaje porast mesečnega povprečja najnižje pokojninske 
osnove, veljavne za december 2005, in mesečne povprečne 
osnove, veljavne od 1. marca do 31. decembra 2005 ter porastom 
najnižje pokojninske osnove, veljavne za december 2005, v 
primerjavi s to osnovo, veljavno za februar 2005. 

K 12. členu: 

V 445. členu je določen datum za uporabo določb o posebnih 
prispevkih za invalidsko zavarovanje, ki jih plačujejo zavarovanci 
in delodajalci za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni iz 
tretje, četrte in pete alinee 1. odstavka 203. člena. 

Navedena določba naj bi se začela uporabljati 1. 1. 2003. vendar 
je bil v noveli ZPIZ-1E določen datum, da se začne uporabljati 1. 
1.2006. Zaradi zapletov pri uporabi navedene določbe predlagam, 
da se uporaba določbe preloži na 1. 1. 2009. 

K 13. členu: 

Določa se vacatio legis. Spremembe in dopolnitve zakona začnejo 
veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začnejo 
s 1. januarjem 2006. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

123. člen 
(Odmera vdovske pokojnine) 

(1) Vdovska pokojnina se odmeri v višini 70% od osnove za 
odmero družinske pokojnine. 

(2) Vdova oziroma vdovec, ki ima poleg pravice do vdovske 
pokojnine tudi pravico do starostne aii invalidske pokojnine, lahko 
uživa pokojnino, ki si jo sam izbere. 

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka se vdovska pokojnina odmeri 
najmanj v višini osnove iz 57. člena tega zakona. 

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, se lahko 
vdovi oziroma vdovcu, če je to zanj ugodneje, poleg pokojnine 
izplačuje tudi 15% zneska vdovske pokojnine, pri čemer sme 
skupno izplačilo znašati največ 100% povprečne pokojnine, 
izplačane v državi v predhodnem koledarskem letu. 

150. člen 
(Usklajevanja pokojnin) 

(1) Pokojnine se usklajujejo na podlagi statističnih podatkov o 
gibanju povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji. V 
posameznem koledarskem letu sme stopnja rasti pokojnin doseči 
največ stopnjo rasti povprečnih plač in ne manj kot je bila dosežena 
stopnja rasti cen življenjskih potrebščin, razen v primeru, če je 
bila stopnja rasti povprečnih plač nižja od stopnje rasti cen 
življenjskih potrebščin. 

(2) Uskladitev pokojnin po prejšnjem odstavku se opravi 
praviloma v februarju in septembru. 

(3) Uskladitev pokojnin velja od prvega dne meseca, v katerem 
se opravi uskladitev. 

150.a člen 
(Usklajevanje pokojnin s plačami) 

(1) V februarju zavod določi višino uskladitve tako, da pozitivno 
razliko med stopnjo rasti povprečnih mesečnih plač na 
zaposlenega, izplačanih za obdobje januar-december 
predhodnega leta, v primerjavi s povprečjem teh plač, izplačanih 
za enako obdobje eno leto pred tem in stopnjo rasti izplačanih 
pokojnin za isti obdobji pomnoži z dvanajst ter zmnožek deli z 
enajst. Tej razliki se prišteje še 50% razlike v stopnjah rasti 
povprečnih mesečnih plač in pokojnin, izplačanih za predhodno 
koledarsko leto. 

(2) V primeru, da v februarju niso izpolnjeni pogoji za uskladitev 
pokojnin, oziroma da ta ne preseže 1,5%, se uskladitev izvede 
tudi v marcu. Zavod določi višino uskladitve tako; da pozitivno 
razliko med stopnjo rasti povprečnih mesečnih plač na 
zaposlenega in stopnjo rasti pokojnin, izplačanih za januar 
tekočega leta, v primerjavi s povprečjem januar-december 
predhodnega leta, pomnoži z dvanajst ter zmnožek deli z deset. 

(3) V septembru zavod določi višino uskladitve tako, da pozitivno 
razliko med stopnjo rasti povprečnih mesečnih plač na 
zaposlenega in stopnjo rasti pokojnin, izplačanih za obdobje 
januar-julij tekočega leta, v primerjavi s poprečjem januar- 
december predhodnega leta, pomnoži z dvanajst ter zmnožek 

deli s številom preostalih mesecev od meseca uskladitve p° ^ 
do konca koledarskega leta. Pri tem se tudi pri določ30!^^ 
pokojnin iz prejšnjega koledarskega leta upošteva višino 
iz drugega stavka prvega odstavka tega člena. 

(4) V primeru, če v mesecu septembru niso bili izpolnjeni 
za izvedbo uskladitve pokojnin, se izvede uskladitev pok°J 
način, določen v prejšnjem odstavku: p|ač 

v mesecu oktobru na podlagi podatkov o stopnjah ra ,0ga 
in pokojnin, izplačanih za obdobje januar-avgust te 
leta, v primerjavi s poprečjem januar-december predh 
leta, ali . . ragti 
v mesecu novembru na podlagi podatkov o stopnj® ber 
plač in pokojnin, izplačanih za obdobje januar-sep 
tekočega leta, v primerjavi s poprečjem januar-de 
predhodnega leta, ali . h rasti 
v mesecu decembru na podlagi podatkov o stopni 
plač in pokojnin, izplačanih za obdobje ianuaJ~°e(Tiber 

tekočega leta, v primerjavi s poprečjem januar-de ^ 
predhodnega leta, odvisno od tega, v katerem mesec 
izpolnjeni pogoji za izvedbo uskladitve pokojnin. 

se 

(5) Stopnje rasti pokojnin v obdobjih, določenih v tem čle^ve, 
ugotavljajo na podlagi sprememb najnižje pokojninske 
veljavne v teh obdobjih. 

153. člen ega 
(Usklajevanje dodatka za rekreacijo ali enkra 

letnega dodatka) 

Denarni dodatek za rekreacijo oziroma enkratni letni 
v vsakem koledarskem letu uskladi za toliko, kot je za us 
regresa za letni dopust določeno s kolektivno pogodbo. 

183. člen dke 
(Znižanje pokojnine glede na dodatne d°n° stj) 

uživalca pokojnine, ki še ni dopolnil polne sta 
iet (m°ŽKI' 

(1) Uživalcu pokojnine, ki še ni dopolnil starosti 6d 
oziroma 61 let (ženska) in ki poleg pokojnine pridobiva o£jnjne 
ki se skladno z zakonom vštevajo v osnovo za obračun 2|Tianjša 
v Republiki Sloveniji oziroma v tujini, se znesek pokojnine 
sorazmerno z višino teh dohodkov. 

•„ vsi osesnl 

(2) Kot dohodki iz prejšnjega odstavka se upoštevajo ^ ^o 
prejemki za delo po pogodbah o delu in druga izpla01 

razen dohodkov iz premoženjskih pravic po davčnih P ,g ^la 
dohodki iz kmetijstva in dohodki iz dejavnosti, od ka e ^ je 
obračunana dohodnina za zadnje koledarsko leto, za 
bila obračunana dohodnina. 

(3) Znesek pokojnine se ne zmanjša, če povpoVpr 
dohodek iz prejšnjega odstavka ne presega 55% P j0 # 
mesečne minimalne plače za koledarsko leto, za ka 
obračunana dohodnina. 

(4) Znesek pokojnine v tekočem letu se zmanjša: 
,aVkat«9* 

- za 5%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega oo ^ i 
člena presega 55% povprečne mesečne minimaln^^i^' 
prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračunana 

.i/o 109 
- za 7%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega o s ,0 it 
člena presega 80% povprečne mesečne minimain 
prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračunana 
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* 10°/ x tega '■ 06 povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka 
za n e.na Prese9a 130% povprečne mesečne minimalne plače 
Idhojjj i6 koledarsko leto, za katero je bila obračunana 

" ^113°/ X 
t6ga ai Povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka 
*a Dr e«a prese9a 180% povprečne mesečne minimalne plače 
dohodnih 6 ko'edarsko let0' za katero ie bi,a obračunana 

" za "igo/ - 
tega 

ce povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka 
za pr 

e.na Posega 230% povprečne mesečne minimalne plače 

^oiJnin '8 l<0'ec'arsko 'et0' za katero je bila obračunana 

" Za 1 go/ x 
tega čl Povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka 
Za pre

e.na Posega 280% povprečne mesečne minimalne plače 
d°hodnf;je koledarsko leto, za katero je bila obračunana 

" 22°/ X 
tega čl P°vPrečni mesečni dohodek iz prvega odstavka 
Za pre."

a Presega 330% povprečne mesečne minimalne plače 
dohodrling6 koleclarsko leto, za katero je bila obračunana 

*a 25«/ x 
lega * °' ce Povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka 
Za pre -na. Presega 380% povprečne mesečne minimalne plače 

^odnina'8 '<oleclarsko leto, za katero je bila obračunana 

Za 28°/ x 
lsga g, "• ce povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka 
Za prej.

a. Presega 430% povprečne mesečne minimalne plače 
dohodnin^'0 ^'edarsko leto, za katero je bila obračunana 

za 3iy x 
•figa j|en°' ce Povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka 
*a preis 3 prese9a 480% povprečne mesečne minimalne plače 
^odnina'6 koledarsko leto, za katero je bila obračunana 

'sta pjf^ana Pokojnina se izplačuje od 1. januarja naslednjega 
d°hođkihr0^'tV' ot"°^')e Davčne uprave Republike Slovenije o 
katere Se 12 obd°bja po pričetku izplačevanja pokojnine, glede na 
^stavi^ U90,av'ia odstotek zmanjšanja pokojnine po prejšnjem 
0 °brai*,,0ziroma po predložitvi odločbe tujega davčnega organa acunu dohodnine. 
(6) Po(jrob 
Po P'eišn' h 6'^e do'°čbe 0 postopku za zmanjševanje pokojnine 2 "tinkt J odstavkih določi minister, pristojen za delo, v soglasju ,rom' Pristojnim za finance. 

(Pri<johi . 184. člen lvanje podatkov o dohodkih, ki so pomembni 
. za izplačevanje pokojnin) 
0 ^radi 
d en'je HVaiania prejšnjega člena je Davčna uprava Republike v^nih 7 °'*na obvestiti zavod o dohodkih ter premoženju 
0r9ani. avezancev iz registrov in evidenc, ki jih vodijo davčni 
|j) ^ 

1 ^ru9i P°k°inln8 iz prejšnjega člena, ki je pridobil dohodke 
^nine 3V'' Je do'žan predložiti zavodu odločbo o obračunu v tej državi v roku 15 dni po datumu vročitve. 

(3) Podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki jih pridobi 
zavod, se štejejo za davčno tajnost po predpisih o davčnem 
postopku in se varujejo trajno ter se ne smejo posredovati tretjim 
osebam. 

(4) Osebe, ki so seznanjene s temi podatki, so jih dolžne varovati 
kot davčno tajnost in so odgovorne za kršenje tajnosti po predpisih 
o davčnem postopku in davčni službi ter za ravnanje v nasprotju 
s predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

266. člen 
(Skupščina) 

(1) Zavod upravlja skupščina, ki jo sestavlja 30 članov, od tega: 

- osem predstavnikov sindikatov, reprezentativnih za območje 
države, od tega lahko imenujejo zveze ali konfederacije, ki so po 
registru reprezentativnih sindikatov reprezentativne za območje 
države, najmanj enega predstavnika; 

- osem predstavnikov delodajalskih združenj; 

- sedem predstavnikov Vlade republike Slovenije; 

- sedem predstavnikov upokojencev in delovnih invalidov, od 
tega en predstavnik Zveze delovnih invalidov Slovenije. 

(2) V primeru, da zveza ali konfederacija sindikatov iz prve alinee 
prejšnjega odstavka, v roku, določenem s statutom zavoda, ne 
imenuje svojega predstavnika v skupščino zavoda, v nadaljnjem 
postopku imenovanja oziroma volitev članov ne more več 
sodelovati. 

(3) Skupščina zavoda izmed svojih članov izvoli predsednika in 
namestnika predsednika. 

(4) Mandat članov skupščine traja štiri leta, mandat predsednika 
in namestnika predsednika pa 16 mesecev, pri čemer se na 
funkciji predsednika in namestnika predsednika izmenjavajo 
predstavniki skupin iz posameznih alinej prvega odstavka tega 
člena. 

(5) Skupščina opravlja naslednje naloge: 

- sprejema kriterije za določitev različnih prispevnih stopenj 
prispevka za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni; 

- sprejema kriterije za odpis, delni odpis ter obročno odplačevanje 
prispevkov; 

- spremlja gmotni položaj upokojencev in delovnih invalidov; 

- sprejema programe dejavnosti, finančni načrt, zaključni račun 
ter poslovna poročila zavoda; 

- določa način uporabe sredstev za pokojninsko zavarovanje; 

- določa način uporabe sredstev za invalidsko zavarovanje; 

- odloča o ukrepih, s katerimi se zagotavlja materialna podlaga 
ter možnosti za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje delovnih 
invalidov; 

L 
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- določa krog upravičencev, merila in kriterije za obliko in višino 445. člen alidsk" 
dodatka za rekreacijo ali enkratnega letnega dodatka; (Uporaba določb o posebnih prispevkih za mv 

zavarovanje) 
- sprejema statut zavoda, splošne akte za izvajanje zavarovanja arovanje 

in druge splošne akte zavoda; Prispevki zavarovancev in delodajalcev z^a invalidsko zav |jcne 
ter prispevki delodajalcev za primer poškodbe pri delu in P 

(6) Skupščina zavoda sprejema izvršilne akte, s katerimi ureja bolezni iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka 2 ' njji 
vprašanja obveznega zavarovanja iz tega zakona, za katera ni tega zakona se pričnejo obračunavati po posebnih pn P 
izrecno določena pristojnost državnih organov. stopnjah s 1.1. 2006. 

     c2$ 
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^•"edlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

zakona o davku od dohodkov 

PRAVNIH OSEB (ZODPO-1B) 

»Na obravnava -EPA 102 -IV 

Rfd^VN| zbor 

SKUdP.L'KE SLOVENIJE 
SP

kf
A POSLANCEV 

■ ""'lan M. Cvikl, prvopodpisani 
Liub|iana, 18.03.2005 

^EVA: Predlog zakona 
Na 
33/^'^i ®8- člena Ustave Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 
48/92 'n sprememM. 19- člena Zakona o poslancih (Ur.l. RS, ln spremembe) vlagajo podpisani poslanci 

DOPnPREDLOG ZAK0NA 0 SPREMEMBAH IN POLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD DOHODKOV 
PRAVNIH OSEB 

tQr 

°đstavWPOŠiliai° v obravnavo in sprejem na podlagi prvega 
35/0? ■ 9 114" ^'ena Poslovnika državnega zbora (Ur.l. RS, št. ^ ln sprememba). faye| 

POSLANCI: 

mag. Milan M. Cvikl 

dr. Matej lahovnik, 

dr. Mitja Slavine^ 

Ludo vL t<i!dW 

IHAOA-S? 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 

'• UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Obdavčitev dohodkov pravnih oseb ureja zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur.l. RS, št. 
40/04, 54/04-ZDavP-1, 70/04-popr, 139/04, 17/05; v nadaljevanju: ZDDPO-1-UPB1). Novi zakon o 
davku od dohodkov pravnih oseb velja od 21. aprila 2004, izvaja pa se od 1. januarja 2005 z 
'zjemo določb, ki povzemajo zakonodajo EU in so se začele uporabljati že s 1. majem 2004. S 
Predlogom zakona predlagatelji želimo ponovno omogočiti izvajanje medbančnih poslov in 
V2Postaviti enakopraven davčni in posledično konkurenčen položaj bank ne glede na strukturo 
'astništva. 

četudi bi bilo mogoče s sprejemom predlaganega amandmaja Združenja bank Slovenije na seji 
J^atičnega delovnega telesa v decembru 2004, preprečiti nastanek tega problema, amandma ni 
°'lo sprejet. Predlagatelji zato predlagamo, da se s sprejemom predloga zakona o spremembah in 
d°polnitvah zakona o davku od dohodka pravnih oseb v predlaganem besedilu, popravi to napako 
ln omogoči slovenskim bankam nadaljevanje normalnega medbančnega poslovanja, kot je to bilo 
Pred sprejemom zakona. 

položaj slovenskih bank se je v mednarodnem poslovanju zaradi sedanje ureditve ZDDPO-1- 
UPB1 bistveno poslabšal. Neposreden vzrok je ravno ureditev v 68.členu. Zaradi te določbe, torej 
uvedbe davčnega odtegljaja na obresti, in tipskih pogodb z gross-up klavzulo s strani tujih 
'nančnih institucij in običajne poslovne prakse na področju, kjer tipskih pogodb ni, so za slovenske 
anke postali posli s tujimi finančnimi institucijami nezanimivi. 

^•liavitev davčnega odtegljaja na obresti, ki jih banke plačujejo bankam in drugim 
-^Ožnčnim organizacijam 

^ davčno reformo obdavčenja pravnih oseb je bila na novo uvedena obdavčitev obresti. V 11. 
P°9tavju zakon ureja obdavčitev dohodkov z virom v Sloveniji v katerega je vključen tudi 68.člen, ki 

oloča davčni odtegljaj. Osnova za davčni odtegljaj od dohodkov, navedenih v 68.členu je vsak 
Posamezen dohodek (5,odst. 11.čl.). Tako se po stopnji 25 odstotkov izračuna, odtegne in plača 
avek od dohodkov rezidentov in nerezidentov, ki imajo vir v Sloveniji torej tudi od obresti razen 

ki so izvzete s podtočkami a), b) in c) 2. točke l.odst. 68.člena. 

oh^on 0 davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1), ki je stopil v veljavo 21. aprila 2004 ni iz 
davčitve z davčnim odtegljajem izvzel obresti od kreditov, ki jih najemajo banke, od drugih bank 

/^pak je bila ta določba dodana z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od 
0 od kov pravnih oseb konec meseca decembra lanskega leta (Ur.l. RS, št. 139/04; ZDDPO-1 A). 

ski *e sPremernbe bi bile banke polno obdavčene za vse medbančne posle, ne glede na datume ^ enitve poslov. Z decembersko spremembo zakona pa so se, izvzele obresti na kredite, ki jih 

žak^0 naiemai° °d drugih bank za kreditne pogodbe, ki so bile podpisane pred uveljavitvijo *oria £e kj b|| sprejet predlaganj amandma Združenja bank Slovenije, ki sem ga na seji 

pg
a 'onega delovnega telesa povzel prvodpisani predlagatelj zakona, do problema ne bi prišlo. Žal 

p ognjena določba bistveno, kljub načelnim namenom zakonodajalca, ni preprečila poslabšanja 
°^aja domačih bank tj. tistih, ki so v celotni oz. pretežni slovenski lasti (bodisi državni, bodisi 

23. 
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privatni) nasproti bankam na ozemlju Slovenije s tujim lastništvom. Za slednje velja, da jim ie 

financiranje olajšano preko družbe matere, kar praviloma ni obdavčeno. 
Od 1.1.2005 je torej potrebno na podlagi sprejetega zakona od vseh obresti, ki jih banka nakaže 
nerezidentom, bodisi bankam ali drugim finančnim institucijam, z izjemo obresti iz naslova deviznih 
kreditov bank najetih pri drugih tujih bankah pred 21.4.2004, plačati davčni odtegljaj. Ta se plača v 
višini 25 odstotkov izplačanih obresti oz. po stopnji iz meddržavnih sporazumov o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja, če seveda zagotovijo vso zahtevano dokumentacijo. 

Takšna obdavčitev obresti na medbančne posle v Sloveniji ie izjema v državah EU 

V obdavčitev so v Sloveniji zajete tudi medbančne obresti, kar pa ni praksa v razvitih davčnih 
sistemih. V EU po podatkih PWC (glej primerjalno tabelo v točki 2.Primerjalni pregled) obresti 
obdavčujejo le nekatere države. Vendar pa imajo te države v meddržavnih sporazumih o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja z drugimi državami EU običajno določeno stopnjo 0 odstotkov, 
kar pomeni, da medbančni posli kljub teoretičnemu obstoju davčnega odtegljaja v EU dejansko 
niso obdavčeni. 

Dejanski zavezanec za plačilo davčnega odtegljaja v Slovenij so na podlagi 
zakonodaje in objektivno podrejenega položaj domače - slovenske banke 

Po 1. in 2. odst. 3. člena ZDDPO-1-UPB1 je zavezanec za davek pravna oseba domačega m 
tujega prava. Med zavezance se šteje tudi združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne 
osebnosti in ni zavezanec po zakonu, ki ureja dohodnino. ZDDPO-1-UPB1 v 4.členu ločuje me 
rezidentom (sedež v Sloveniji ali kraj dejanskega upravljanja v Sloveniji) in nerezidentom, ki ne 
izpolnjuje vsaj enega od prej navedenih pogojev. Rezident Slovenije je zavezan za davek od vse 
dohodkov, ki imajo svoj vir v Republiki Sloveniji ter od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir izve 
Slovenije. Nerezident Slovenije je zavezan za davek od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Slovenj 
v skladu z 8. členom tega zakona, in sicer od dohodkov, ki jih dosega z opravljanjem aktivnosti 
poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji in od drugih dohodkov. ZDDPO-1-UPB1 me 
dohodke, ki imajo vir v Sloveniji uvršča tudi dohodke nerezidenta, dosežene v poslovni enoti teg 
nerezidenta ali preko poslovne enote tega nerezidenta, ki se nahaja v Sloveniji ter obresti, ki Jj 
izplača rezident Slovenije ali nerezident preko svoje poslovne enote v Sloveniji ali so mu bi 
zaračunane (4. in 6. točka l.odst. 8. člena). Z davkom so obdavčeni dohodki zavezanca, doloce 
z ZDDPO-1-UPB1, v davčnem obdobju, kije koledarsko leto (l.odst. 10.ČI.). 11.člen nadalje d0'0!^ 
osnovo za davek rezidenta in nerezidenta za aktivnost, ki joopravlja v poslovni enoti ali Pre 

poslovne enote v Sloveniji. Osnova za davek je dobiček, ki se ugotovi v skladu z določbami teg 
zakona. 

ZDDPO-1-UPB1 davčnega odtegljaja ne opredeljuje, pač pa ga Zakon o davčnem postopku (L^- 
RS, št. 54/2004, 57/2004, 109/2004 Odl.US: U-l-356/02-14, 128/2004 Odl.US: U-l-166/03;1^ 
139/2004; v nadaljevanju: ZDavP-1) v 355.členu. Vendar je pri tem potrebno uporabiti logjc 
razlago glede na 264.čl. ZDavP-1. Tako je davčni odtegljaj akontacija dohodkov, ki jo je doiz 
izračunati, odtegniti in plačati plačnik davka, oziroma oseba, ki se v skladu z 19. členom ZDav 
šteje za plačnika davka, za davčnega zavezanca od dohodkov, od katerih se v skladu z zakon° ,a 

ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, davek izračuna, odtegne in plača. Plačnik davka m ^ 
davčni odtegljaj plačati na dan plačila dohodka ter predložiti obračun davčnih odtegljaji 
obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za finance, pristojnemu davčnemu organu in davčne 
zavezancu (356. člen ZDavP-1). 

Načeloma so sicer davčni zavezanci za plačilo davka od obresti, ki jih slovenske banke izplačujejo 
po posameznih poslih tujim finančnim institucijam, tuje pravne osebe - banke nerezidentke, 
imajo svoj vir dohodkov (obresti za dane kredite ali obresti na vložene depozite) v Repu te 

Sloveniji. Problem predstavljajo tipske pogodb sklenjene s tujimi finančnimi institucijami, ki jih 
sklepajo za svojo zaščito saj vsebujejo "gross-up klavzule" oz. t.i. klavzula o obrutenju. Gross- 
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klavzula določa, da morajo biti vse glavnice in obresti, ki so plačljive po instrumentih (najeti krediti, 
(sindicirana posojila, subordinirana posojila), vse vrste izdanih dolžniških inštrumentov ( npr. : 
obveznice, podrejeni in hibridni dolžniški instrumenti), plačane čisto in brez odbitkov. V primeru 
lovo uvedenih davkov mora tako kreditojemalec, v skladu z navedenim, plačati tak dodaten 
znesek, da bodo upravičenci obresti prejeli čisti in obračunani znesek. Ker obdavčitev obresti v EU 
ni običajna, tuje banke tudi niso pripravljene sprejeti obresti, znižane za odbitni davek. 

V kolikor tipska pogodba ni sklenjena npr. na področju kratkoročnega medbančnega trga pa 
nakazilo dogovorjenega zneska obresti nalaga poslovna praksa in zato, obstaja velika verjetnost, 
0,3 tuja finančna institucija izloči domačo, slovensko banko iz trga (npr. depozitno poslovanje). 

Paradi zgoraj navedenega bo strošek novega davka morala prevzeti domača, slovenska banka, ki 
vsled tega dejanski davčni zavezanec. To vpliva na njihovo zmanjšano konkurenčnost in 

Posledično umik iz tovrstnih poslov. Naj poudarimo, da so v malem, odprtem gospodarstvu 
^edbančni posli temelj normalnega, tržnega gospodarstva in vzvod gospodarske rasti. 

^danjševanie ugleda slovenskih bank v tujini in nemožnost uveljavitve nižje davčne 
Stopnje 

!^es je, da se v primeru, če je z državo, katere rezident je prejemnik obresti, sklenjen sporazum o 
^ogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko obresti obdavčijo s stopnjo iz sporazuma, ki je nižja od 

5 odstotkov in običajno znaša 0, 5 ali 10 odstotkov. Vendar pa je postopek pridobivanja dovoljenj 
*a 2r,ižane davčne stopnje zakonsko izredno težko izvedljiv in slovenskim bankam povzroča veliko 

°datnih stroškov. V eni od večjih slovenskih bank so skupni dodatni stroški ocenjeni na preko 100 
mi|ijonov tolarjev. 

^endar pa bolj kot dvig neposrednih stroškov na konkurečnost bank vpliva dejstvo, daj je vsled 
akona dodatno ogrožen tudi ugled slovenskih bank med tujimi bankami, s katerimi poslujejo, 
oločbe zakona namreč zahtevajo, da slovenske oz. domače bank za vsako plačilo obresti 
dobijo preko tujih finančnih institucij potrdilo davčnega organa o rezidenstvu. 

Po u uveljavitvi zakona, so nekatere domače banke posredovale zaprosila tujimi finančnim 
st'tucijami za posredovanje potrdil o rezidentstvu ter za potrditev posredovanih vlog pri njih ter 

J'hovem davčnem organu glede izpolnjenih zahtevkov za zmanjšanje oz. oprostitev plačila davka 
9ede tistih deviznih kreditov, ki so bili odobreni po 21.4.2004. Vendar so bili odzivi tujih bank 

Zakovano slabi. Nekatere so v svojih odgovorih navedle, da podobnih procedur za znižanje 
vcne obveznosti iz naslova izplačanih obresti še niso videle, da trenutno sprejet postopek za njih 
postavlja povečanje števila zaposlenih, dodatne administrativne stroške ter stroške prevajanja 
kumentacije, zaradi česar celo razmišljajo o zmanjšanju oz. prenehanju tovrstnega poslovanja s 

okenskimi bankami, da njihove davčne službe v državah potrjujejo zgolj prevedene dokumente, 
ev°di pa morajo biti pogosto celo notarsko overovljeni. 

slovenskih bank se je v mednarodnem poslovanju zaradi sedanje ureditve ZDDPO-1- 
°1 bistveno poslabšal. Neposreden vzrok je ravno ureditev v 68.členu. Zaradi te določbe, torej 

fin 6 davčnega odtegljaja na obresti, in tipskih pogodb z gross-up klavzulo s strani tujih 
^ a^nih institucij in običajne poslovne prakse na področju, kjer tipskih pogodb ni, so za slovenske 

nke postali posli s tujimi finančnimi institucijami nezanimivi 

^^Inski zapleti so oteženi zaradi formalizmov, hkrati pa neposredna uporaba 
"^Užvljania znižanih davčnih stopenj pri ključnih medbančnih poslih ni mogoča 

rriertH ?aP'etene9a postopka dodatno oviro predstavlja še sam obrazec za uveljavitev stopnje iz 
državnega sporazuma saj je povsem neprimeren, ker ne upošteva običajne bančne prakse 
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(izdan je v slovenskem jeziku, tuje finančne institucije in davčni organi pa lahko potrjujejo obrazce 
zgolj v angleškem jeziku ali pa poleg slovenskega obrazca zahtevajo angleški prevod, ki mora biti 
v večini primerov overovljen - pravilnost prevoda; vnesti je potrebno obresti, ki se bodo izplačale in 
to v tolarjih. 

Pri kratkoročnih poslih zneska obresti toliko časa vnaprej sploh ni možno ugotoviti. Pri dolgoročnih 
poslih, kjer bi to načelno bilo možno, pa v praksi zaradi spremenljivega EURIBOR-ja to spet ni 
izvedljivo tako, kot si predstavlja davčni organ. Poleg tega tuji kreditorji zagotovo ne bodo potrjevali 
obresti v tolarski protivrednosti, ki na dan, ko se odda vloga zaradi spremenljivega tečaja niti ne 
bodo enake tolarski protivrednosti na dan dejanskega izplačila). 

Edini inštrument za razrešitev problematike uveljavljanja znižanih davčnih stopenj iz sklenjenih 
meddržavnih sporazumov bi bilo dovoljenje za njihovo neposredno uporabo. Vendar pa problem 
dodatnih stroškov bank zaradi novega davka pri tem še vedno obstaja. 

Za posle kratkoročnega medbančnega trga bi lahko banke uveljavljale stopnjo iz meddržavnega 
sporazuma le tako, da jim DURS v naprej prizna stopnje iz sporazuma za tiste banke s katerimi 
imajo dogovorjene kratkoročne denarne linije oz. limite. Glede na naravo sklenitve posla (P° 
telefonu, dealingu) in plačilo obresti, ki včasih zapadejo v plačilo že naslednji delovni dan, banke 
ne morejo ustreznemu davčnemu organu poslati dokumentacije v presojo upravičenosti 
uveljavljanja znižanih davčnih stopenj pred izplačilom obresti. 

V primeru kratkoročnega najema denarnih sredstev tudi ni nobenih okvirnih pogodb, ki bi jih banke 
lahko predložile. Kratkoročno zadolževanje v tujini je namenjeno kratkoročnemu financiranju oz. 
premagovanju likvidnostnih vrzeli, ki jih povzročijo nenapovedani ali tudi napovedani finančni 
tokovi. Značilnost kratkoročnih medbančnih poslov je, da se uporabljajo prvenstveno za 
zagotavljanje tekoče, kratkoročne likvidnosti banke. To so posli za katere se banke ne dogovarjajo 
v naprej. Sklenjeni so lahko za zelo kratko časovno obdobje - za čez noč (over night), od jutri na 
pojutrišnjem (tom next), pa vse do enega leta. 

Tuje banke in finančne institucije imajo pri slovenskih bankah odprte tudi loro račune. Večina teh je 
odprtih v valuti SIT, nekaj pa tudi v drugih valutah. Slovenske banke tem institucijam mesečno 
plačujejo obresti na avista sredstva. Zaradi davčnega odtegljaja na obresti se kot možnost ponuja 
neobrestovanje stanj na loro računih tujih bank. Posledica tega bo, da bo račune tujih bank ob 
konkurenci tujih bank iz EU, težko pridobiti. Gre pa za zelo pomembno aktivnost domačih bank. 
Predstavljajo namreč osnovo za prihodke iz naslova plačilnega prometa bank ter pomenijo 
osnovno zavarovanje kreditnih poslov. 

Nadalje se problemi zaradi davčnega odtegljaja na obresti pojavijo pri izdaji vseh vrst dolžniških 
inštrumentov (npr. obveznic, podrejenih in hibridnih instrumentov). Glede na naravo posla se 
plačilo davka na izplačane obresti ne more prenašati na druge subjekte in bremeni slovensko oz- 
domačo banko. Omenjeni instrumenti se lahko prodajajo tudi na sekundarnem trgu, in sicer brez 
vednosti ter soglasja izdajatelja, zato slovenska oz. domača banka v vsakem trenutku ne 
razpolaga z informacijo, kdo je trenutni lastnik izdanih obveznic, temveč zgolj s podatkom 
prinositelja obveznic (custodian). Lastništvo obveznic je evidentirano pri poravnalnih institucijah ko 
sta Euroclear Bank ter Clearstream Banking (obe Luksembourg), slednji pa brez soglas^ 
lastnikov obveznic, ne smeta izdati lastnika obveznice. Ker končni upravičeni prejemnik obres 
torej ni znan, na tem področju sploh ni jasno kako davek obračunati in plačati oz. obstaja bojazen^ 
da slovenska banka izdajateljica teh instrumentov sploh ne bo mogla uporabljati nižjih davčni 
stopenj iz meddržavnih sporazumov o preprečevanju dvojnega obdavčevanja, temveč najvisj 
davčno stopnjo, ki znaša 25 odstotkov. 

V sindiciranem posojilu sodeluje več tujih kreditorjev. Glede na naravo posla se plačilo davka na 
izplačane obresti ne more prenašati ter bremeni slovensko banko. V tem primeru sicer obstaj 
možnost slovenske banke, da obračunavala davek po nižjih davčnih stopnjah iz mednarodni 
pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja, seveda ob predpostavki, da bo davčnemu organ 



Pravočasno posredovana vsa zahtevana dokumentacija, kar pa ob zgoraj navedenih težavah ni 
tako preprosto. 

V primeru nakazil obresti pravnim osebam rezidentom, davčnega odtegljaja ni potrebno plačati, je 
Pa potrebno davčnemu organu mesečno poročati o vseh izplačanih obrestih. Enako, kot v primeru 
Plačila obresti nerezidentom - pravnim osebam, je potrebno ob nakazilu obresti fizični osebi plačati 
davčni odtegljaj. Pomembna razlika pa je ta, da banka v tem primeru davek lahko prevali na 
stranko. S plačilom davka od obresti je možno obremeniti fizične osebe in tuja podjetja. 

Eofmalno ie zakon hotel obdavčiti tuje finančne institucije, vendar to tako kot nikjer 
tudi v Sloveniji ni izvedljivo - nujen je popravek zakona 

^avni problem je torej v tem, da je nerezident Slovenije - tuja finančna institucija sicer po 
^DDP0-1-UPB1 zavezan za davek od vseh dohodkov (obresti), ki imajo svoj vir v Sloveniji v 
skladu z 8. členom in sicer od dohodkov, ki jih dosega z opravljanjem aktivnosti v poslovni enoti ali 
Preko poslovne enote v Sloveniji in od drugih dohodkov. ZDavP-1 pa v 19.členu določa plačnika 
davka davčnega odtegljaja tj. pravna oseba, združenje oseb, ki je brez pravne osebnosti, ter 
'žična oseba, ki opravlja dejavnost, ki izplača dohodek, od katerega se v skladu s tem zakonom ali 

Zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj. Od tega pravila je v 
^ odst. določena izjema, da se prej navedene osebe, ki so nerezidenti Slovenije, kot jih opredeljuje 
^DDPO-1-UPBI, ne štejejo za plačnika davka, če po ZDDPO-1-UPB1 nimajo poslovne enote 
^rezidenta v Sloveniji. Zato nastopi problem pri nerezidentih, ki v Sloveniji nimajo poslovne enote, 
.ar za tuje finančne institucije običajno velja. In ker zakonodaja ne more zavezati tujih finančnih 
""'stitucij, je preko davčnega odtegljaja obresti prevalila davek na domače, slovenske banke in 
druge pravne osebe. 

davčni zavezanec so torej tuje finančne institucije - nerezidenti, ker pa država Slovenija svoje 
avčne jurisdikcije na njih ne more izvajati,je ZOavP-1 elegantno prevalil davčno breme na 
Pmače banke in druge pravne osebe. Le te so plačnik davka za davčnega zavezanca vendar ga 

°d njega ne moreta izterjati. Možna rešitev bi bila novelacija pogodb, ki pa zaradi narave same 
Po9odbe ni možna (tipska pogodba z gross-up klavzulo). Tako so slovenske banke zaradi 
.^ustrezne zakonodaje kaznovane za svojo aktivnost na mednarodnem trgu oz. za svojo 
^Preveliko" uspešnost na njem. Poleg tega pa se le s težavo poslužujejo drugih pravnih institutov 

'• r©šilnih instrumentov npr. uveljavljanje mednarodnih sporazumov o dvojnem obdavčenju. 

j~3z|ogi za zakon so uskladitev z uveljavljeno evropsko prakso in odprava 

-^flgtivnih učinkov zakona na mednarodno poslovanje bank v domači lasti 

Zgoraj navedenih razlogov si predlagatelji prizadevamo za spremembo določb ZDDPO-1-UPB1, 
odstopajo od uveljavljene evropske prakse zlasti, kar se tiče ureditve davčnega odtegljaja na 
resti v 68.členu. Zato predlagamo spremembo z novelo (ZDDPO-A) dodane podtočke c) 2. točke 
°dst. 68.člena in s tem odpravo negativnih učinkov teh določb na mednarodno poslovanje bank. 

bir eri poskusi s strani drugih poslanskih skupin za spremembo ureditve tega vprašanja so že 
'■ vendar neuspešni (amandma na 3. nujni seji Odbora za finance in monetarno politiko z dne, 
■12.2004 ter avtentična razlaga zakona). 

Posedanja dikcija 68.člena ZDDPO-1-UPB1 ne ustreza specifičnosti medbančnih poslov. S 
^^smbo podtočke c), ki jo predlagamo se širi obseg poslov oz. dohodkov (obresti) od katerih 
SQ davek ne izračuna, odtegne oz. plača. Povedano drugače. Iz obdavčitve z davčnim odtegljajem 

l2vzeti medbančni posli in ne samo krediti, ki jih banke najamejo od drugih bank. 
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Uveljavitev predloga zakona bo ponovno omogočilo izvajanje medbančnih posloviP 
vzpostavila enakopraven davčni in posledično konkurenčen položaj bank ne glede 
na strukturo lastništva 

Temeljni razlogi za predlagani zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb je odprava škodljivih posledic. Najprej se namreč želi ponovno omogočiti zanimanje 
za medbančne posle s strani slovenskih oz. domačih bank, saj so jih le-te, zaradi dodatno 
obdavčenih in zato predragih virov iz tujine, prenehale sklepati. S tem želimo vzpostaviti 
enakopraven davčni in posledično konkurenčen položaj bank v Sloveniji ne glede na strukturo 
lastništva. 

Zaradi povišanja stroškov mednarodnega poslovanja je torej sklepanje poslov na tem trgu za 
domače banke postalo poslovno nezanimivo. Omenjeno pa nima škodljivih posledic samo na 
subjekte, ki so sprejeli takšno odločitev. S tem se zmanjšuje pomen slovenskih bank, njihova 
prepoznavnost v tujni in doma je manjša, prav tako možnost sodelovanja v drugih mednarodni 
poslih. Ta pomen se prenaša na celotno gospodarstvo, kateremu se zaradi davčnega odtegljaja o 
obresti povečajo stroški financiranja za 25 odstotkov. To bi pomenilo za 0,8 do 1 odstotno točko 
višje obrestne mere za podjetja v trenutnih razmerah zgodovinsko nizkih obrestnih mer na euro 
tržišču ter 2 do 3 odstotne točke višje obrestne mere v obdobju visokih obrestnih mer. To Pa 

bistveno presega bančne marže na tovrstne posle v konkurenčnem in stabilnem bančnem okolju in 
več kot so celotne bančne marže. 

In nenazadnje, škodljive posledice nastopijo tudi za državni proračun, četudi si je ta iz tega vira 
načeloma obetal 3 mrd letnega prihodka - gledano statično. Vendar se pri tem napačno ni v poln 
meri upoštevala kompleksnost bančnega poslovanja, ki ob dani konkurenci preprečuje bankam 
sklepanje medbančnih poslov. Vsled tega proračunskih prihodkov iz tega naslova ne bo, Kar je 
potencialno še slabše, je da bi se lahko zaradi zmanjšane konkurečnosti bank v lasti države 
posledično zmanjšali njihovi prihodki in vsled tega upadla dobičkovnost teh bank, kar lah* 
negativno vpliva na dividende, ki so načrtovane v državnem proračunu. 

Uveljavljena ureditev je kljub opozorilom bank postavila domače, slovenske banke v 
neenakopraven položaj z bankami na slovenskem ozemlju s tujim lastništvom. Stranski ProclLl 

tega je lahko posledična odvisnost slovenskega gospodarstva od bank v tuji lasti,. Financiranj 
bank s tujim lastništvom preko banke - matere je namreč neobdavčeno, oziroma se mu J 
preprosto mogoče izogniti. 

Ugotavljamo, da banke v domači lasti ne bodo mogle najemati tujih virov od finančnih institucij ter 
financirati gospodarstva in razvojne projekte, ki bi lahko pospešili gospodarsko rast, saj so tuji 
zaradi davčnega odtegljaja predragi. To bo imelo tudi negativne posledice na gospodarsko rast, 
se bo zaradi dražjega financiranja lahko zmanjšala. Tudi vrednost neto domačega premoženj 
(domačih bank) bo manjša. 

Posledično je glavni cilj zakona odprava neenakopravnega položaja domačih banki 
upoštevaje značilnosti bančnega poslovanja 

Posledično je glavni cilj predlaganega zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davk^k^ 
dohodkov pravnih oseb odprava neenakopravnega položaja domačih bank, zmanjšanje stros 
domačim bankam in s tem povečanje njihove konkurenčnosti (gre za izogibanje dodatn 9 
povišanja obresti na posojila in dodatnega obremenjevanja bank kot posojilojemalcev za'' 
obdavčenja) ter odprava retroaktivnega obdavčenja za medbančne posle, ki so bili sklenjeni P 
in po uveljavitvi zakona o davku od dohodkov pravnih oseb tj. 21.04.2004. 
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Država je z obdavčitvijo in razširitvijo instituta davčnega odtegljaja tudi na druge dohodke, med 
katerimi so tudi obresti, močno spremenila pogoje izvajanja pogodb in samega poslovanja bank. 
Država je spremenila pogoje poslovanja za nazaj, saj medbančni posli s tujimi finančnimi 
'nstitucijami običajno vsebujejo klavzulo o obrutenju oz. "gross-up klavzulo", po kateri najemnik 
Prevzame nase stroške zaradi kakršne koli obdavčitve, ki se je ali se bo zgodila. 

Država sicer ima pravico, da obdavčuje dohodke, ki nastanejo na njenem ozemlju oziroma v okviru 
njene davčne jurisdikcije. Pravni predpisi so socialne zapovedi, ki od subjektov na katere se 
°bračajo zahtevajo, nalagajo obvezno družbeno vedenje in ravnanje. Za pravne predpise velja 
načelo, da morajo veljati za naprej. Po svoji naravi so pravne norme, ki jih vsebujejo zakoni oz. 
dru9i predpisi, pravila ravnanja, ki veljajo za naprej in obsegajo tista pravna razmerja, ki obstojajo 
a'i nastanejo potem, ko so norme začele veljati. V izjemnih primerih je retroaktivnost pravnih norm 
'ahko sredstvo za vzpostavitev pravičnosti. Včasih je celo nujna, da se z njo korigirajo nenormalne 
S|tuacije, ki nastajajo zaradi razkoraka med pravom in dejanskim življenjem. Iz tega razloga Ustava 
v drugem odstavku 155.člena izjemoma določa, da imajo posamezne zakonske določbe lahko 
ucinek za nazaj, če to določi zakon in če to zahteva javna korist. S tem pa seveda ni mogoče 
Posegati v pridobljene pravice. 

Mfirašanie retroaktivnosti uveljavitve določb predlaganega zakona 

Pravna teorij razlikuje med pravo in nepravo retroaktivnostjo. Za prvo gre takrat ko zakon 
naknadno in spreminjajoče posega v že nastala dejanska stanja, ki so nastala v preteklosti torej 
Pred objavo zakona. Dejanska stanja se niso v preteklosti samo začela ampak so se začela 
izvijati in pravno učinkovati. Kronološko gledano je relevantno merilo za presojo datum objave 
Zakona. Za nepravo ali dejansko retroaktivnost gre če se pravna norma nanaša na sedanji vendar 
Se ne zaključeni konkretni dejanski stan. Tako učinkuje v prihodnje in s tem naknadno razvrednoti 
zadevne pravne položaje. Zakon ureja konkretni dejanski stan, ki je nastal že pred objavo tega 
2akona, ni pa še bil v celoti zaključen. Pri nepravi retroaktivnosti je kršeno načelo varstva zaupanja 
^ Pravo, ki je bistveni sestavni del pravne države. Vsak je upravičen do ustavnopravnega varstva, 
e se z zakonom, podzakonskim predpisom ali splošnim predpisom, ki učinkuje za nazaj posega v 
atero od njegovih varovanih pravic bodisi ustavnih ali zakonskih npr. v pravico do enakosti pred 

2akonom (14. člen). Zakon predlagamo iz razloga, da bi se preprečila še večja škoda, ki zaradi 
re*roaktivne ureditve nastaja bankam pri njihovem poslovanju. 

^ Prepovedi retroaktivnega urejejanja je že večkrat presojalo tudi Ustavno sodišče. Ustavno 
sodišče je v zadevi U-l-181/94 (OdlUS IV, 31; Ur.l. RS, št. 21/95) odločilo, da se davčna 
? Veznost po določbi 147.člena Ustave lahko predpisuje le z zakonom. Obveznost lahko nastopi 
ele p0 uveljavitvi zakona in njegovi poprejšnji objavi. Določitev davčne obveznosti za nazaj je v 
asprotju s 155.členom Ustave, saj se z davčnimi obveznostmi poseže v obstoječo pridobljeno 
ravico razpolaganja z dohodkom. 

? določitvijo davčne obveznosti za nazaj (drugi odstavek 17.člena Zakona o spremembah in 
°Polnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-A; Ur.l. RS, št. 7/95) je Zakon posegel v obstoječe 

l^r,dobljene pravice davčnih zavezancev do razpolaganja z določenimi prejemki brez plačila davka. 
utemeljitve sprememb v tem delu ni bilo mogoče ugotoviti javne koristi, ki naj bi zahtevala 

^vratno veljavo zakonske določbe. Ustavno sodišče je razveljavilo določbo drugega odstavka 

doh ZDoh"A ker Je v neskladju s 155. členom za nazaj določala davčno obveznost za nodke iz prvega odstavka 2.člena in prvega odstavka 3.člena ZDoh-A. 

P.C/C/S VII, 46, U-l-81/96, Ur.l. RS, št. 27/98 Davčna zaveza je poseg države v premoženjsko sfero 

bo^n^- ose':> krez neposrednega povračila države zavezancu. Zato za davčne predpise še toliko 
n 

J Velja. da ne smejo učinkovati za nazaj, razen ob pogojih, ki ju določa drugi odstavek 155.člena, 
Q mreč če to zahteva javna korist in če se s tem ne posega v pridobljene pravice. V 

ravnavanem primeru so imele banke in hranilnice v času od 1.1.1995 do 8.4.1995 pravico 
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razpolagati s svojim premoženjem tako, kot je izhajalo iz drugega odstavka 23.člena takratnega 
Zakona o davku od dobička pravnih oseb, torej ne da bi za oblikovane splošne rezervacije odvajale 
del sredstev za obdavčenje, ki ga je šele kasneje predpisala novela tega zakona (Ur.l. RS, št- 
20/95). Zgolj to, da je bilo naknadno predpisano obdavčenje treba obračunati šele kasneje, v 
sklopu celoletnega obračuna, ne spreminja in ne opravičuje dejstva, da določba 18.člena novele 
Zakona o davku od dobička pravnih oseb vključuje v davčno osnovo splošne rezervacije tudi za 
čas, ko so bile priznane še kot odhodek, torej naknadno. To pomeni kršitev načela iz 155.člena 
Ustave in je bilo treba določbo prvega odstavka 18.člena novele v tem delu njene povratne veljave 
razveljaviti. Enako je Ustavno sodišče pojasnilo tudi v zadevi U-l-62/95 (OdlUS V, 18, Ur.l. RS, št. 
14/96). 

Po našem mnenju določba 68. člena ZDDPO-1-UPB1 pomeni poseg v obstoječo pridobljeno 
pravico razpolaganja z dohodkom pravnih subjektov, v konkretnem primeru pravnih oseb. Sicer pa 
lahko o skladnosti aktov z ustavo odloči le Ustavno sodišče RS. 

2. Primerjalni pregled 

Ker je Slovenija z vstopom v EU postala del notranjega trga, kar velja tudi za bančni sektor, je 
primerjalni pregled pripravljen predvsem za države EU. 

Katere obresti in po kakšni stopnji jih država vira obdavčuje, je različno od države do države v 
okviru Evropske Unije. Različnost narekujejo različni dejavniki, ki so davčne narave, pa tudi širši- 
Konkretno pri obdavčitvi obresti na medbančne posle na viru je pomembno, ali posamezna država 
sploh obdavčuje obresti na viru za nerezidente. Če država obdavčitve obresti na viru za 
nerezidente nima, potem tudi predmetne obresti niso podvržene davku. Enako je, če država ne 
obdavčuje na viru obresti, plačane bankam - nerezidentom. To pomeni, da pri plačilu obres 
nerezidentom, ki so banke, domačim rezidentom (bankam), ki obresti plačajo, ni potrebno odtegni 
davek pri plačilu. 

Kot je razvidno iz spodnje tabele malo držav na splošno ureja davčni odtegljaj na obresti oz. J® 
dvetretjina le teh iz akontacije v celoti izvzela medbančne posle. Nekatere pa so to storile hkrati 
medbančnimi posli v okviru mednarodnega poslovanja ali pa le za medbančne posle v okvi 
mednarodnega poslovanja. Pet držav ima to urejeno s konvencijami o izogibanju dvojneg 
obdavčevanja. Od teh dve državi ne izvzemata medbančnih poslov iz akontacije ne na splošno 
v okviru mednarodnega poslovanja medtem, ko imata dve hkrati s konvencijsko ureditvijo 
splošno izvzetje medbančnih poslov. 

Splošna ugotovitev je, da ima le malo držav davčni odtegljaj na obresti na splošno oz. 
medbančne posle. Še tiste, ki ga imajo imajo v zvezi s tem relativno nizke stopnje. Nižje stop J 
oziroma ničelne stopnje za obdavčitev obresti ali le določenih vrst obresti so pogosto dogovotje 
v sporazumih o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Najpogostejša izjema v teh sporazumih 
obresti, ki jih prejemajo vlade in centralne banke drugih držav pogodbenic. 

""! 
Tabela 1: Obdavčitev obresti v devetih novih članicah EU ter v Avstrija 

Franciji, Italiji, Nemčiji in Veliki Britaniji 

Država Davčni 
odtegljaj 

na obresti 
na 

splošno 

Izvzetje 
medbančnih 

poslov na 
splošno 

Izvzetje 
medbančnih 
poslov pri 

mednarodnem 
poslovanju 

Urejeno s 
konvencijami 
o izogibanju 

dvojnega 
obdavčevanja 

Stopnja 
davčnega 

odtegljaja v 
razmerjih2 

drugimi 
državami 

članicami:^ 
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-Avstrija NE1 _ 0% 
-CijJer NE2 NE DA - 0% 
Češka DA NE NE DA3 5%4 

-Estonija NE5 - - - 0% 
J^ancija DA6 <

 
O

 - DA 0% -15% 
Jtalija NE - - - 0%' 
Jd?tyija NE . . DA 0% / 5% /10% 

O
 

>
 00 DA _ DA 0% 

-Madžarska NE8 DA DA - 0% 
_Malta_ da DA DA10 - 0% 
-Nemčija ne11 DA _ _ 0% 
~Po|jska DA12 NE NE DA 0% - 20%13 

J?!pvaška NE14 DA15 - . 0% - 15% 
Velika 

-§rjtanija NE16 - - 0% 

Vir: PricevvaterhouseCoopers d.o.o., 2005 

PRIKAZ opomb za posamezne države eu 

Obresti na bančne vloge v avstrijskih šilingih ali tuji valuti na bančnih računih in 
obveznice v tujih valutah (izdane po 31. decembru 1988) in obveznice izkazane v 
avstrijskih šilingih (izdane po 31. decembru 1983) so predmet davčnega odtegljaja v 
višini 25%. Če je prejemnik posameznik, je ta davek dokončen (nobene nadaljnje 

obdavčitve). Družbe, ki prejemajo obresti lahko uveljavljajo izvzetje iz sistema davčnega 
odtegljaja. Predložiti morajo pisno izjavo banki oz. drugemu depositarju, da te obresti 
Predstavljajo del poslovnih dohodkov. Dohodek iz naslova obresti, ki ga prejmejo 
lerezidenti brez stalne poslovne enote v Avstriji, na splošno ni predmet davčnega 
odtegljaja. 

Ciper ne obdavčuje z davčnim odtegljajem izplačila obresti, ki jih izvršijo mednarodna 
Podjetja s Cipra. V ostalih primerih pa je davčni odtegljaj urejen z mednarodnimi 
konvencijami. 

Razen z Belgijo, Ciprom, Estonijo, Grčijo, Latvijo, Litvo, Poljsko, Portugalsko in Slovenijo. 

V primeru najemne pogodbe pri kateri najemnik lahko po izteku obdobja najema kupi 
najeto sredstvo in če gre za najem za določeno minimalno obdobje, je stopnja 0%. 

Pred kratkim je bila v domačo zakonodajo uvedena novela. Z davčnim odtegljajem se na 

splošno ne obdavčuje obresti, razen v primeru izplačil obresti nerezidentom in še to le v 
Primeru, če stopnja izplačanih obresti preseže primerljivo tržno obrestno mero na 
estonskem finančnem trgu. V tem primeru se presežek obdavči s stopnjo 26%. 

instrumente razen posojil. Izplačila obresti rezidenčnim družbam in posameznikom 
niso predmet davčnega odtegljaja, medtem ko so izplačila obresti nerezidenčnim 

družbam in posameznikom predmet davčnega odtegljaja v višini 15%. 

'A . 
je sklenjena pogodba o posojilu je davčni odtegljaj 0%, drugače pa med 15% do 50%, 

razen če ni drugače določeno v konvenciji o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. 
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8 Tuje družbe so subjekt davčnega odtegljaja na obresti nastale pri litovskih družbah ter 
poslovnih enotah tujih družb s stopnjo 10%. Ni davčnega odtegljaja na obresti od posojil, 
ki jih ustvarijo tuje banke in mendarodne finančne institucije. 

9 Plačila rezidenčnim družbam niso subjekt davčnega odtegljaja. Od 1. januarja 2004 
Madžarska z davčnim odtegljajem tudi ne obdavčuje obresti, ki so izplačane 
nepovezanim osebam znotraj EU. 

10 Plačila obresti ne smejo biti efektivno povezana s stalno poslovno enoto prejemnika na 
Malti. 

11 Samo obresti plačane na zamenljive obveznice ali obveznice z udeležbo na dobičku ali 
obresti na hipoteke so obdavčene z davčnim odtegljajem. 

12 Poljska obdavčuje z davčnim odtegljajem izplačila obresti med nepovezanimi osebami- 
Zaprosila je za podaljšanje stanja kakršen je bil pred uvedbo direktive o obrestnih merah 
v nacionalno zakonodajo. Vseeno pa je lahko stopnja davčnega odtegljaja v skladu z 
mednarodno konvencijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju tudi nižja, s številnimi 
državami članicami tudi enaka nič. 

13 Z Belgijo je stopnja določena v konvenciji o izogibanju dvojnemu obdavčevanju enaka 
nič v primeru registriranih posojil, če gre za odnos s tujo banko. Davčni odtegljaj določen 
v konvencijah o izogibanju dvojnemu obdavčevanju v odnosih z Avstrijo, Dansko, Finsko, 
Francijo, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Španijo, Švedsko in Veliko Britanijo je enak 
nič. 

14 Davčni odtegljaj na obresti je samo v primeru depozitov fizičnih in pravnih oseb Prl 

bankah, medtem ko depoziti bank pri drugih bankah niso predmet davčnega odtegljaja, 
kar velja tudi za zavarovalnice. Za osebe iz drugih držav EU situacija ni popolnoma 
jasna, ker njihov Zakon o bančništvu ni popolnoma usklajen z Zakonom o davku od 
dobička. Z osebe, ki niso iz EU se uporablja davčni odtegljaj. 

15 Stopnja za domače družbe in fizične osebe je enaka 19%, takšna je tudi za tuje družbe 
iz držav s katerimi Slovaška nima podpisanih konvencij o izogibanju dvojnemu 
obdavčevanju. Stopnja davčnega odtegljaja z državami s katerimi ima Slovaška 
podpisane konvencije o izogibanju mednarodnemu obdavčevanju se giblje med 0% in 

15%. Od 2. maja 2004 bi naj bila izplačila obresti s strani slovaških oseb osebam 
drugih držav članic EU ne bila več predmet davčnega odtegljaja, vendar zaenkrat še niso 
direktive uvedli v nacionalno zakonodajo. 

16 Z davčnim odtegljajem se obdavčijo samo "letne obresti" in ne obresti dosežene s 
kratkoročnimi posojili. Banke in podobne finančne institucije lahko tako navadno 
izplačajo obresti nerezidentom brez davčnega odtegljaja. 

 ~~reic2$ 
poročevalec, št. 19 26 23. mare 



Cilji in načela predloga zakona 

Cilji predloga zakona o spremembah in dopolnitvahzakona o davku od dohodkov pravnih oseb 
so odprava neenakosti na trgu, izolacije, višjih stroškov financiranja gospodarstva ter druge 
škode. 

pavek po odbitku na medbančne posle daje veliko konkurenčno prednost bankam s tujim 
'astništvom saj financiranje preko bankematere ni obdavčeno. Navedeno pomeni slabo 
Popotnico domačim bankam za nadaljnje poslovanje z domačimi gospodarskimi subjekti, ker 
zaradi tega niso konkurenčne. 

Ta davek pomeni tudi postopno izločitev bank v pretežni slovenski lasti iz mednarodnih trgov, 
ker so viri iz tujine za banke v pretežni slovenski lasti predragi. Posredno se s tem zmanjšuje 
Pomen in ugled slovenskih bank. Njihova možnost sodelovanja v drugih mednarodnih poslih se 
zmanjša, prav tako njihova prepoznavnost. 

Stroški financiranja gospodarstva se zaradi davka po odbitku na medbančne posle zvišajo za 25 
odstotkov. To bi pomenilo glede na aktualne razmere svetovno nizkih obrestnih mer za 0,8 do 1 
odstotno točko višje obrestne mere za kreditojemalce domačih bank. V nasprotnem primeru, 
torej v obdobju visokih obrestnih mer pa za 2 do 3 odstotne točke višje obrestne mere. To pa je 
bistveno več kot so bančne marže na tovrstne posle in več kot so celotne bančne marže, zato 
oanke teh poslov ne bodosklepale. 

4- Ocena finančnih posledic predloga zakona 

Zakon nima neposrednih negatiivnih finančnih posledic na proračun. Nasprotno, zakon ima 
velike neposredne pozitivne učinke na proračun, ker omogoča konkurečnost slovenskih bank in 
nadaljno izplačevanja dividend Republiki Sloveniji, kot pomembni lastnici bank. 

Nesprejem tega zakona ima sicer načeloma potencialne škodljive posledice za državni 
Proračun, ker seje ocenjevalo, da bo iz tega vira načeloma 3 mrd letnega prihodka - gledano 
statično. Vendar se pri tem napačno ni v polni meri upoštevala kompleksnost bančnega 
Poslovanja, ki ob dani konkurenci preprečuje bankam sklepanje medbančnih poslov. 

^ato proračunskih prihodkov iz tega naslova ne bo, Kar je potencialno še slabše, je da bi lahko 
aradi zmanjšane konkurenčnosti bank v lasti države posledično zmanjšajo njihovi prihodki in 
sled tega upade dobičkovnost teh bank, kar lahko negativno vpliva na dividende, ki so 
acrtovane v državnem proračunu. 

Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

J^eljavitev zakonodajnih določb, ki jih razveljavlja predlagani zakon zaradi povišanja stroškov 
ednarodnega poslovanja vpliva na to, da je sklepanje poslov na tem trgu za domače banke 

Postalo poslovno nezanimivo. Omenjeno pa nima škodljivih posledic samo na subjekte, ki so 
Pojeli takšno odločitev. 
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S tem se zmanjšuje pomen slovenskih bank, njihova prepoznavnost v tujni in doma je manjša, 
prav tako možnost sodelovanja v drugih mednarodnih poslih. Ta pomen se prenaša na celotno 
gospodarstvo, kateremu se zaradi davčnega odtegljaja od obresti povečajo stroški financiranja 
za 25 odstotkov. To bi pomenilo za 0,8 do 1 odstotno točko višje obrestne mere za podjetja v 
trenutnih razmerah zgodovinsko nizkih obrestnih mer na euro tržišču ter 2 do 3 odstotne točke 
višje obrestne mere v obdobju visokih obrestnih mer. To pa je bistveno presega bančne marže 
na tovrstne posle v konkurenčnem in stabilnem bančnem okolju in več kot so celotne bančne 
marže. 

Uveljavljena ureditev je kljub opozorilom bank in predlaganemu amandmaju, ki na seji 
matičnega delovnega telesa v decembru 2004 ni bil sprejet, postavilo domače, slovenske banke 
v neenakopraven položaj z bankami na slovenskem ozemlju s tujim lastništvom. Stranski 
produkt tega je lahko posledična odvisnost slovenskega gospodarstva od bank v tuji lasti,- 
Financiranje bank s tujim lastništvom preko banke - matere je namreč neobdavčeno oziroma se 
mu je preprosto mogoče izogniti. 

Ugotavljamo, da banke v domači lasti ne bodo mogle najemati tujih virov od finančnih institucij 
ter financirati gospodarstva in razvojne projekte, ki bi lahko pospešili gospodarsko rast, saj so 
tuji viri zaradi davčnega odtegljaja predragi. To bo imelo tudi negativne posledice na 
gospodarsko rast, ki se bo zaradi dražjega financiranja lahko zmanjšala. Tudi vrednost neto 
domačega premoženja (domačih bank) bo manjša. 

S sprejetjem predlaganega zakona se bo povečala konkurenčnost bank v celotni ali pretežni 
slovenski lasti. Vrednost domačega premoženja (bank) se ne bo zmanjšala. Posledično se bo 
povišala tudi gospodarska rast. 

II. BESEDILO ČLENOV 

l.člen 

V prvem odstavku 68.člena zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Ur.l. RS, št. 40/04; 
54/04-ZDavP-1, 70/04-popr, 139/04, 17/05; v nadaljevanju: ZDDPO-1-UPB1) se v drugi točKi 
spremeni podtočka c) tako, da se glasi: 

"c) ki jih banke plačujejo bankam in drugim finančnim organizacijam;" 

2.člen 

Drugi odstavek 84.člena se črta. 
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j.cien 

1.člena tega zakona se uporablja za pogodbe sklenjene pred in po uveljavitvi Zakona o davku 
od dohodka pravnih oseb (Ur.l. RS, št.40/04) 

4.člen 

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

HI- OBRAZLOŽITEV 

K1., 2., 3 in 4. členu: 

V prvem členu se dosedanje besedilo podtočke c) nadomesti z besedilom " ki jih banka plača 
sankam in drugim finančnim organizacijam«. Tako se spreminja obstoječa ureditev podtočke c). 
£ novo ureditvijo se razširja pravna podlaga glede izvzema davčnega odtegljaja na obresti od 
vseh vrst medbančnih poslov. Položaj slovenskih bank se je v mednarodnem poslovanju zaradi 
sedanje ureditve ZDDPO-1-UPB1 bistveno poslabšal. Neposreden vzrok je ravno ureditev v 
6°.členu. 

Zaradi te določbe, torej uvedbe davčnega odtegljaja na obresti, in tipskih pogodb z gross-up 
klavzulo ter običajne poslovne prakse, da se plača dogovorjeni znesek obresti tudi v primerih 
.tkoročnih poslov, kjer tiskih pogodb ni, so za slovenske banke posli s tujimi finančnimi 
institucijami postali nezanimivi. Ko domača, slovenska banka sklene pogodbo s tujo finančno 
institucij so le-te zaščitene s tipskimi pogodbami, ki vsebujejo "gross-up klavzule". Gross-up 

. vzula določa, da morajo biti vse glavnice in obresti, ki 50 plačljive po instrumentih ( krediti, 
S|ndicirana posojila, subordinirana posojila, obveznice, podrejeni in hibridni dolžniškii 

j^strumenti), plačane čisto in brez odbitkov. V primeru novo uvedenih davkov mora 
Kreditojemalec, v skladu z navedenim, plačati tak dodaten znesek, da bodo upravičenci obresti 
Prejeli čisti in obračunani znesek. Iz tega razloga je praktično nemogoče spremeniti že sklenjene 
Pogodbe. Še manj verjetno pa izpogajati izključitev gross-up klavzula. 

Z drugim členom se omogoči, da izjema uveljavljena v prvem členu ni derogirana, kot je 
Predlagal drugi odstavek 84.člena na posle sklenjene pred uveljavitvijo zakona. 

? tretjim členom se nedvoumno določa uporaba tudi za pogodbe sklenjen pred in po uveljavitvi 
^akona o davku od dohodka pravnih oseb (Ur.l. RS, št. 40/04), torej z dnem 21.4.2004. S tem 
f umom se torej ne uveljavlja obdavčitev obresti, ki jih banke plačujejo bankam in drugim 

nančnim organizacijam. 

^ryi odstavek 155.ČI. Ustave vsebuje splošno prepoved učinkovanja predpisov za nazaj saj je 
mkovanje zakona za nazaj v nasprotju z bistvenimi elementi pravne države - z načelom 

J111 panja v pravo, njegovo vnaprejšnjo predvidljivost ter načelom pravne varnosti. Gre za 
I emente pravne države iz 2.člena Ustave. Ker je pa stalna lastnost pozitivnega prava njegovo 

Popoinjevanje, spreminjanje, dopolnjevanje, izgrajevanje, lahko javna korist terja, da zakon, ob 
rogih ustavnih omejitvah, izjemoma določi učinkovanje posameznih določb zakona za nazaj - 
reaktivnost (drugi odstavek 155.ČI. Ustave). Gre za primere, ko zakon posega v pravna 

„ ^erja, nastala pred njegovo uveljavitvijo in so za pravno urejanje (spreminjanje) še 
°Segljiva", ker so pravno obstoječa ("veljavna"). Ustava torej določa splošno toda ne absolutno 
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prepoved povratne veljave pravnih aktov. Ustavnopravna obravnava neprave retroaktivnosti je 
izenačeno z obravnavo prave retroaktivnosti. V obeh primerih morata biti podana dva pogoja 
tj.,da tako izjemo zahteva javna korist in da se s tem ne posega v javno korist. Seveda osnovni 
pa je, da samo zakon lahko določi, da imajo posamezne njegove določbe učinek za nazaj. 

Osnovni pogoj je izpolnjen saj gre za predlog zakona v okviru katerega posamezna določba 
določa njegovo povratno veljajo. Kar se tiče pogoja javne koristi ga do sedaj še niti Ustavno 
sodišče ni opredelilo niti ni ta pojem definiran ne z ustavo še manj pa v kakšnem posameznem 
zakonu. Zato ga je potrebno presojati glede na konkretne okoliščine v katerih se nahajajo 
prizadeti subjekti tj. banke, ki jim je zaradi zakonske razširitve uporabe instituta davčnega 
odtegljaja tudi na druge odhodke (med drugim na obresti) nastala neposredna več miljardna 
škoda. 

Javna korist vsake države, bodisi razvite ali manj razvite, je stabilen finančni sistem ter v okviru 
njega sam bančni sektor. Nenadne spremembe s strani države so močno spremenila pogoje 
izvajanja pogodb in poslabšala poslovanje bank v slovenski lasti. Zaradi te ureditve grozi 
Sloveniji odvisnost slovenskega gospodarstva od bank v tuji lasti, saj je financiranje bank s tujim 
lastništvom preko banke - matere neobdavčeno, viri iz tujine za slovenske oz. domače banke pa 
predragi. Poleg odvisnosti od tujih bank pa še izolacija slovenskega bančnega sektorja. Banke v 
domači lasti tako ne bodo mogle najemati tujih virov od finančnih institucij ter financirati 
gospodarstva in s tem tudi gospodarsko rast, saj je le-ta zaradi razširitve uporabe instituta 
davčnega odtegljaja predrag. 

Negativne posledice bo imela na gospodarsko rast, ki bo zaradi dragega financiranja manjša- 
Javna korist je, da se vrednost domačega premoženja (domačih bank) ne manjša, kar pa bo 
posledica razširitve uporabe instituta davčnega odtegljaja. S predlagano ureditvijo se v nobenem 
primeru ne posega v že pridobljene pravice. Za preprečitev težko popravljivih posledic za 
delovanje države oz. zaradi javne koristi je potrebna določba predlaganega tretjega člena. 
Močan in trden bančni sektor ima še bolj poudarjen pomen v razmerah razširjenega notranjega 
trga, saj je gospodarska prosperiteta odvisna prav od stabilnosti in tržne moči slovenskega 
bančništva. 

Navajamo še utemeljitev Ustavnega sodišča o dopustnosti povratne veljave zakonov oz. 
posameznih njegovih določb. , 

OdlUS VII, 48, U-l-340/96, Ur.l. RS, št. 31/98 Zakon lahko v skladu z drugim odstavkom 
155.člena za posamezno določbo sicer izjemoma določi, da ima učinek za nazaj, toda le, če sta 
hkrati oz. komulativno podana dva pogoja: prvi je, da tako izjemo zahteva javna korist, drugi pa, 
da se s tem ne posega v pridobljene pravice. Ustavno sodišče se v tej zadevi ni opredelilo ali je 
izpolnjen prvi pogoj. Pripominja pa, da za dokazovanje javnega interesa, ki bi izjemoma terjal 
uveljavljanje zakonske določbe za nazaj, ni mogoče brez pridržkov uporabiti kar argumentov, ki 
nasploh opravičujejo poseben režim. 

Četrti člen določa vacatio legis zakona. Zakon stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

XI. OBDAVČITEV DOHODKOV Z VIROM V SLOVENIJI 

68. člen 

(davčni odtegljaj) 

(1) Davek se izračuna, odtegne in plača po stopnji 25% od dohodkov rezidentov in nerezidentov 
- razen dividend in podobnih dohodkov, razdeljenih preko poslovne enote nerezidenta, ki se 
nahaja v Sloveniji - ki imajo vir v Sloveniji, in sicer od: 

1. dividend in podobnih dohodkov iz 72. člena tega zakona; 

2. obresti, razen obresti: 

a) od kreditov, kijih najema, in vrednostnih papirjev, kijih izdaja Slovenija; 

b) iz najetih kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev s strani pooblaščene institucije v 
skladu z zakonom, ki ureja zavarovanje in financiranje mednarodnih gospodarskih poslov, za 
katera po navedenem zakonu daje poroštvo Slovenija; 

c) od kreditov, ki jih najemajo banke od drugih bank; 

3- plačil za uporabo ali pravico do uporabe avtorskih pravic, patentov, licenc, zaščitnih znakov in 
drugih premoženjskih pravic in drugih podobnih dohodkov; 

plačil za zakup; 

5- plačil za storitve nastopajočih izvajalcev ali športnikov, če ta plačila pripadajo drugi osebi. 

(2) Davek se ne izračuna, odtegne in plača od dohodkov iz prvega odstavka tega člena 
P'ačanih: 

1 • Sloveniji ali samoupravni lokalni skupnosti v Sloveniji; 

2- Banki Slovenije; 

3. zavezancu rezidentu, ki izplačevalcu sporoči svojo davčno številko; 
9 

zavezancu nerezidentu, ki je zavezan za davek od dohodkov, ki jih dosega z aktivnostmi v 
Poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, in izplačevalcu sporoči svojo davčno številko, 
Ce 9re za dohodke, plačane tej poslovni enoti. 

——— 
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XII. PREHODNE DOLOČBE 

84. člen 

(uporaba 68.člena tega zakona) 

(1) Določbe 68.člena tega zakona se ne uporabljajo za plačila iz 2. do 5.točke prvega odstavka 
68.člena tega zakona, ki so obračunana za obdobja pred 1.januarjem 2005. 

(2) Podtočka c) 2.točke prvega odstavka 68.člena tega zakona se ne uporablja za obresti iz 
pogodb , sklenjenih po dnevu uveljavitve Zakona o davku od dohodka pravnih oseb. 
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PrEDLOG zakona o ukrepih za 
zmanjšanje onesnaženja 

okolja s prašnimi delci v , 

ZGORNJI MEŽIŠKI DOLINI 

'UVOD 

i.i Ocen stanja in razlogi za sprejem zakona 
Slovenji- ■ 

ruđarstvu 16 področie rudarstva na splošno urejeno v Zakonu o ® Zapira.
ln pod2ak°nskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi. 

P^8r 
Ju rudnikov pa govorijo posebni zakoni, izdani za vsak 

Varstvu ?7be'' ,er njihovi podzakonski predpisi.'V Zakonu o 
(ZRud) je med drugim v VII. poglavju določeno, kateri 

ukrepi so obvezni v primeru ustavitve izvajanja in trajnega 
prenehanja rudarskih del. Med drugim je v 60. členu, ki govori o 
sanaciji in odpravi posledic, določeno, da mora nosilec rudarske 
pravice (pravna ali fizična oseba, ki je po določbah tega zakona 
s koncesijo pridobila rudarsko pravico), po pridobitvi dovoljenja 
za opustitev izkoriščanja mineralnih surovin izvesti dokončno 
sanacijo okolja in odpraviti posledice, ki so nastale pri izvajanju 
rudarskih del. 

Leta 1987 je bil sprejet Zakon o zapiranju Rudnika Mežica, katerega 
cilji so bili: 

pripraviti jamo na potopitev do višine približno 420 metrov, 
sanirati rudniška jalovišča in ostale posege na površini in 
zagotoviti nadomestna delovna mesta po zaprtju rudnika. 

Omenjeni cilji so bili nadalje razdeljeni v posamezne vsebinske 
sklope, saj je zakon, kot je razvidno iz zgornjih ciljev, urejal tako 
prostorsko-ekološka, kot tudi socialna vprašanja, povezana z 

re, 

L 
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zaprtjem Rudnika Mežica. Zakon ni povsem izpolnil svojega 
namena, kar je bila tudi posledica pomanjkanja izkušenj na 
področju zapiranja rudnikov. 

Tedanja občina Črna pri uresničevanju programa zapiranja rudnika 
in sanacije ni sodelovala, predvsem zaradi zadržkov glede velikih 
finančnih obveznosti, pa tudi iz razloga, ker so bili rudniki vselej v 
republiški oziroma državni lasti. V tem času se je povečal interes 
predvsem lokalne javnosti za okoljska vprašanja, zlasti za 
vprašanje, kakšen in kolikšen je negativni vpliv rudarjenja na 
okolje in na zdravje ljudi. Študije, ki so bile opravljene konec 80. leti 
in tudi kasneje so pokazale onesnaženje s svincem, cinkom in 
kadmijem pri prosto živečih živalih, pri gobah in drugih rastlinah 
ter potrdile njihovo vsebnost tudi v bivalnem okolju. 

V 90. letih sta predvsem ministrstvi za gospodarstvo ter za okolje 
in prostor sprejeli in izvedli vrsto ukrepov, ki so v večjem delu 
uspešno odpravili posledice intenzivnega rudarstva in predelave 
rude, kot so zapiranje rudnika in preusmerjanje proizvodnje v 
predelavo sekundarnih surovin in proizvodnjo gradbenih 
materialov, različne tehnološke izboljšave, izgradnja čistilnih 
naprav za čiščenje voda in zraka, sanacija odlagališč (kot je npr. 
odlagališče na Glančniku), izgradnja legalnega odlagališča 
industrijskih odpadkov v dolini dimnikov, celostna sanacija in 
ozelenitev hald in podobno. 

Strokovna študija z naslovom Predlogi za zmanjšanje onesnaženja 
okolja s prašnimi delci v Zgornji mežiški dolini po opravljeni 
primerjalni študiji leta 2002, ki jo je februarja 2005 pripravil ERTC 
Celje, Elektromediacijski tehnološki center', in je nastala na podlagi 
predhodnih obsežnih študij2 potrjuje, da je zaradi dolgoletne 
rudniške dejavnosti oziroma pridobivanja in predelave svinca in 
cinka lokalno okolje obremenjeno s težkimi kovinami, pri čemer 
opozarja na njihovo vsebnost v različnih vrstah nevarnih 
odpadkov, med katere poleg industrijskih sodijo tudi onesnažena 
tla, rastline in drugi onesnaženi materiali. 

Rudniška in deloma separacijska jalovina (halda) je močno 
razširjena na območju Zgornje mežiške doline - uporabljena je 
bila za zasipanje rudniških udornin, urejanje različnih površin in 
cest, prebivalci pa so jo uporabljali tudi kot primeren gradbeni 
material za gradnjo objektov. Na več haldah so bili izvedeni 
sanacijski ukrepi za preprečevanje drsenja, ozelenitev ali zbiranje 
meteornih vod, zato zgoraj omenjena študija ugotavlja, da je 
sanacija hald nedvomno prispevala k zmanjšanju onesnaženosti 
okolja in s tem k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev. 

Trenutno je v Zgornji mežiški dolini največji problem onesnaženost 
okolja predvsem s cestnim prahom, ki vsebuje visoke 
koncentracije težkih kovin - svinca, cinka in kadmija, kar so 
pokazali rezultati nedavne raziskave ERTC Celje. Raziskave sicer 
od leta 1985 ugotavljajo zmanjšanje relativne onesnaženosti s 
svincem, cinkom in kadmijem (najbolj v Podkraju v Mežici, najmanj 
v Žerjavu), vendar ne v zadostni meri. Problematične so vse 
neasfaltirane površine, predvsem pa ceste, zlasti tiste, ki se 
nahajajo v ožjih urbanih središčih v občinah Mežica in Črna na 
Koroškem ter v naselju Žerjav, kjer so bile izmerjene najvišje 

Avtorji študije so doc. dr. Cvetka Ribarič Lasnik, Leopolda Pačnik. Boštjan 
Grabner, naročnika študije pa sta občini Mežica In Črna na Koroškem. 
Gre za "Primerjalno študijo onesnaženosti okolja v Zgornji mežiški dolini 
med stanji v letih 1989 in 2001, ki je trajala 14 mesecev, naročili pa so jo 
Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, Ministrstvo za okolje In 
prostor - Agencija RS za okolje, Ministrstvo za gospodarstvo in občini 
Mežica in Črna na Koroškem, študijo, ki obsega 6 zvezkov, sta izdelala 
ERICo Velenje in Zavod za zdravstveno varstvo Celje. 

kot tu^i usedline svinca v prašni usedlini, tako cestnega, * 
stanovanjskega prahu, in so bile leta 2002 nad sve ° (er 
povprečjem vsebnosti za težke kovine v neonesnaženih 
v bivalnem in cestnem prahu. 

Kar zadeva vpliv težkih kovin na zdravje ljudi so 
predhodne raziskave potrdile škodljiv vpliv izPostaV eru je 
povišanim vsebnostim svinca na zdravje ljudi. V tem Pr'm ^ 
namreč mogoče pričakovati več infertilnosti, sPontanih.S gnega 
prezgodnjih porodov in negativnega vpliva na razvoj ziv 
sistema pri otrocih. 

Ključni ukrep, ki bi prispeval k zmanjšanju prisotnosti težkih 
v zraku, je omejevanje oziroma zmanjševanje prahu, torej je ^ 
v prihodnje omejiti odprte površine, ki omogočajo prašenj • ^ 
za zatravljanje in zaraščanje (ozelenitve) neporaščenih P ^ 
oziroma za asfaltiranje čim večjega obsega makadam®krajev. 
zlasti tistih, ki so v urbanih središčih posameznih 
Konkretneje to pomeni potrebno izvedbo sanacijskih p°' ^ 
asfaltiranja makadamskih cest in površin ter preplastitve ob ^ ^ 
asfaltiranih cest, ulic in trgov s sodobno asfaltno Prev °'vrjin, 
omogočilo tudi učinkovito strojno pranje in pometanje teh P ^ 
s čimer bi se bistveno zmanjšalo prašenje in raznos težki ^ 
v okolje - v bivalne prostore, vrtce, šole, otroška igrišča ir* 
javne prostore, po poljih, vrtovih, sadovnjakih in drugih po 

Ker občini Mežica in Črna na Koroškem na tako °P'sa"l1|^žja, 
nista sposobni vzdrževati javnega lokalnega cestnega o _a 
in ker zmanjševanja posledic dolgoletnega in in|enZ tret>a 
rudarstva, ni mogoče prepustiti le lokalnim skupnostim, '^un8, 
za ta namen zagotoviti sredstva v okviru državnega Pr0 |.0 jn 
Obema občinama pa prek ministrstva, pristojnega za o ^ 
prostor, ki pripravi konkreten program sanacijskih ukrep ^ 
zmanjšanje onesnaženja okolja s prašnimi delci, ki vsebuje) 
kovine, prepustiti njegovo izvedbo v programskem obdo J 
- 2008. 

1.2 Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

naže"ia 

Namen predloga Zakona o ukrepih za zmanjšanje one® nančna 
okolja s prašnimi delci v Zgornji mežiški dolini je zagotovit1 za 
sredstva iz državnega proračuna za izvedbo "_^,gtnag8 

zmanjšanje okoljske škode kot posledice dolgo10' dolin' 
pridobivanja in predelave svinca in cinka v Zgornje rTieZ'0|(oija i" 
ter s tem izboljšanja kakovosti naravnega in grajenega 
zdravstvenega stanja prebivalstva v regiji. 

l0kainif 
Namen zakona je določiti način in odgovornosti državeQV za 
skupnosti pri pripravi in izvajanju triletnega programa u (ežK« 
zmanjšanje onesnaženja okolja s prašnimi delci, ki vsebuj 
kovine, v občinah Mežica in Črna na Koroškem. 

anjšanie 

Poglavitne rešitve predloga Zakona o ukrepih za z kretni^ 
onesnaženja okolja s prašnimi delci so določitev |qO|etn0 
ukrepov za sanacijo okoljske škode, ki je nastala zaradi 
rudarske dejavnosti v regiji. 

Zakon podrobneje določa, kateri so ukrepi za zm 
onesnaženja okolja s prašnimi delci, in sicer: k'h povr^'n 

- asfaltiranje makadamskih cest in drugih makadams i 
ter ponovna preplastitev že asfaltiranih cest, 
posaditev travišč, 
zasajanje grmovnic in drevja. 

Za*0"3, 

Podlaga izvajanja teh ukrepov je, kot določa predlog ki ..... *n,mi u anju program za zmanjšanje onesnaženja okolja s Pra®nirn
£je|oVi 

ga pripravi ministrstvo, pristojno za okolje in prosto, v s0 .^ojni"1 

z občinama Mežica in Črna na Koroškem, ministrstvom, P 
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za 
vlada"716'' 'n ^avoclom za gozdove Slovenije. Program sprejme 
mjnj ' odgovornost za uresničevanje programa pa je v domeni 

rstva, pristojnega za okolje in prostor. 
Proi 09 ram 
Pripravi 23 2man'®anie onesnaženja okolja s prašnimi delci se 
9ozdnih 

na podlagi seznamov odsekov državnih, občinskih in 
aij Dr ,Cest ,er drugih površin, na katerih se izvede asfaltiranje 
na |<a, as,itev' Povšin, na katerih se posadi travišča, površin, 
izVgj eritl se zaseje ali zasadi grmovnice ali drevje, časovnice 
U5jnk 'a aktivnosti in drugih sestavin, potrebnih za celovito in 
regiji v?'0 sanacijo okoljske škode zaradi posledic rudarjenja v 
2005 ada sPreime program sanacije najkasneje do 31. decembra 

1.3 

Ker 

®c
vena finančnih posledic predloga zakona za 

rzavni proračun in druga javna finančna 
S|,edstva 

dovoiil'^ti občini Mežica in Ravne na Koroškem nimata 
s prain finančnih sredstev za zmanjšanje onesnaženja okolja 
srejjgtv"111 delci' ie treba v državnem proračunu rezervirati finančna 
sloven k hf Udobje 2006 - 2008 v skupnem znesku 650 milijonov 
• tolariev, 'n sicer P° naslednji časovnici: 
• ?nn n°0'000 ,olariev v letu 2006, 
■ 2nn n00'000 ,olariev v letu 2007 ter 00-000 tolarjev v letu 2008. 

1.4 

Na 

JJ« ureditve v drugih pravnih sistemih in p lla9ojenosti predlagane ureditve pravu EU 

ko^isjjj1 0f3s^e unije (v nadaljevanju EU) oziroma v Evropski 
direktol (

S,a 23 Področje rudarstva pristojna dva generalna 
Port in 

a a' 'n. s'cer za podjetništvo (DG Enterprise) in za trans- 
2a pOC|j "er?ii° (DG Transport and Energy). Generalni direktorat 
energije se ukvarja z izkoriščanjem rudnin, ki niso vir 
^sktorat "m'neral ores<< oziroma »kovinske rude«) generalni 
lidriin k' 23 transport in energijo pa se ukvarja z izkoriščanjem 
Plin), ' 1 So Poznane kot virenergije (premog, nafta in zemeljski 

Aktiva 3-37/qc 
Projekt0v govori o ocenjevanju nekaterih zasebnih ali javnih 
°ko|je (a 

na oko|je. P" čemer gre za opredelitev ocene vpliva na 
članics s ^ ^nvironmental Impact Assessment - EIA). Vse države 
do marc 

0 m°rale navedeno direktivo vključiti v svoj pravni red 

*akoi Varstvu 
-nodaio • • ■ 

^konoH ■ ' sa) )e ,0 Področje posredno urejeno v splošni okoljski 
i® takn Odgovornost nacionalnih vlad na področju odpadkov 

in rudarski dejavnosti na ravni EU ni posebne 

16 »ak, področju odpadkov 
° ^PadloTde''ena v okvirni direktivi 442/75, ki govori na splošno 
°rgarie /1 ^ 'n med drugim zahteva, da države članice določijo 
0r9ani2a^ 

as,i). ki bodo odgovorni za področje načrtovanja, 
PdVe^anJ'0' za izdajanje dovoljenj in nadzorovanje dejavnosti, 
'^i^ahte 2 ocl'a9ališči odpadkov (na splošno). Pomembna je niniajo vn|Va' da so °dPadki predelani oziroma shranjeni tako, da 
^°de ry 3 na ^'°veško zdravje oziroma ne povzročajo okoljske 
P°Sebne I[9kt'va velja tudi za rudniške odpadke o sprejema 
^jen riam 'rel<,ive- ^ nevarnih odpadkih govori direktiva 689/91, 
p°dročju 6n '3a 'e uskiajevanje zakonodaje držav članic EU na 

nadzorovanega ravnanja z nevarnimi odpadki. 
®snaže sPušierli 

vanie> povzročeno z določenimi nevarnimi snovmi, 
"'^ktiva 4rV v°dno okolje na območju skupnosti se nanaša 
Pr°9ramov 

76' Slednja predvideva ustanavljanje posebnih 
^Padnih 29 zrnaniševanje emisij in izdajanje dovoljenj za izpuste 

r®ktiva fj
Sn,0v'' ki vsebujejo pomembne onesnaževalce okolja, 

^d ° ^a pomembne onesnaževalce okolja, še zlasti so niimi i; ,2Postavljene prav težke kovine. 

>yiarec2005 

Naslednja direktiva, pomembna tudi za rudniške odpadke, je 
direktiva 31/99 o odlaganju odpadkov (ang. Landfill Directive), ki 
predpisuje številne ukrepe za varno odlaganje odpadkov na 
deponijah. Med drugim je v njej določeno, da se različne vrste 
odpadkov med seboj ne smejo mešati. Direktiva tudi predvideva 
pripravo načrtov za zaprtje deponij in za izvajanje postopkov po 
zaprtju. Posebna pozornost je namenjena nevarnim odpadkom 
(ang. Hazardous Waste), o katerih je na ravni EU pripravljen 
poseben katalog, mednje pa sodijo tudi nekateri rudniški odpadki. 

Pomembna je tudi okvirna direktiva 61/96 o preprečevanju 
onesnaževanja (imenovana tudi IPPC direktiva, ker gre za 
integrirano preprečevanje in nadzor onesnaževanja (ang. Inte- 
grated Pollution Prevention and Control). V njej so ukrepi in postopki 
za zagotavljanje zaščite človekovega zdravja in okolja, in sicer z 
zmanjševanjem emisij iz industrijskih obratov. Med drugim direktiva 
zahteva, da je treba kot pogoj za izdajo obratovalnih dovoljenj 
izpolnjevati okoljske kvalitetne standarde. Posebej je v direktivi 
poudarjeno področje predelave kovinskih rud. Pri omejevanju emisij 
se upoštevajo najboljše razpoložljive tehnologije (ang. Best Avail- 
able Techniques - BAT). Direktiva obravnava vse vrste okoljskih 
vplivov proizvodnih postopkov in se torej nanaša na 
onesnaževanje tal, vode in zraka, na kopičenje ostankov, na 
rabo energije idr. 

Evropski svet je v Goteborgu leta 2001 sprejel Strategijo za 
trajnostni razvoj, ki zahteva, da se morajo vse sektorske politike 
presojati glede na to, kako vplivajo na trajnostni razvoj. Vsi glavni 
zakonodajni predlogi morajo vsebovati oceno potencialnih 
ekonomskih, okoljskih in socialnih koristi ter stroškov. Med 
zakonodajnimi instrumenti na tem področju je pomembna 
dopolnitev direktive 96/82/EC (ang. Seveso II Directive), s katero 
se bodo krila industrijska tveganja, povezana z rabo in 
shranjevanjem nevarnih substanc v industriji izkoriščanja rudnin. 
Vsekakor je direktiva posredno povezana tudi z zapiranjem 
rudnikov, saj se bo v to dopolnjeno direktivo vključilo tudi 
obdelovanje kovinskih rud in ravnanje z odpadki, nastalimi pri 
tem procesu. Dopolnitev direktive zahteva od izvajalcev pripravo 
ocene obvladovanja varnosti (ang. Approved Safety Manage- 
ment System), ki vsebuje natančno oceno tveganja, osnovano 
na možnem scenariju nastanka nesreče. Predviden je notranji in 
zunanji načrt za nujne primere, pa tudi primeren inšpekcijski 
sistem. Pokrivala bo postopke za kemično in termalno predelavo 
v rudarstvu, pa tudi naprave za ravnanje z rudniškimi odpadki, ki 
vsebujejo nevarne substance. 

Pregled pravnih sistemov na področju rudarstva v državah članih 
EU kaže na zelo različne ureditve. Rudniki in posledice rudarstva 
na področju Evropske unije so urejene bodisi z rudarskimi zakoniki 
(ang. Mining Code), s predpisi o ravnanju z odpadnimi snovmi, pa 
tudi s predpisi o varstvu okolja. Številne uredbe, zakoni in standardi 
kažejo, da so rudniki oz. rudarstvo pomembna tema, s katero se 
ukvarjajo nacionalne politike v državah članicah EU. Med 
državami pa obstajajo razlike glede na obseg, ki je namenjen 
okoljevarstvenim vidikom v besedilih posameznih pravnih aktov. 

Irska 

Osnovo za urejanje rudarjenja na Irskem predstavlja zakon o 
pridobivanju rud (Mineral Development Act iz leta 1940). Bolj 
podrobno pa to problematiko urejajo pravila za pridobivanje rud 
("Mineral Development Regulations", 1979). 

Irska je od leta 1974 članica EU, zato mora upoštevati tudi okoljsko 
zakonodajo. To področje ureja zakon o agenciji za varstvo okolja- 
EPA (ang. Environmental Protection Agency Act, 1992) in vrsta 
drugih pravil. Med njimi so tudi pravila za čiščenje urbanih odpadnih 
vod. (glej Urban Waste VVater Treatment Regulations, 1994) 
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Proizvodnja v rudnikih je po sprejetju strožje okoljske zakonodaje 
postala okoljsko bolj sprejemljiva. Posledično se je zmanjšala tudi 
količina rudniških odpadkov, ki jih ni mogoče ponovno uporabiti ali 
reciklirati. Pri zapiranju oziroma sanaciji rudniKa je 
najpomembnejša prostorska zakonodaja. Najprej je treba pridobiti 
osnovno dovoljenje (ang. Planning Permission which relates to 
Land use issues), ki vsebuje dovoljenje za rabo tal, izda pa ga 
lokalna skupnost, ki je pristojna za prostorsko planiranje. Poleg 
tega je treba pridobiti dovoljenje za integriran' nadzor 
onesnaževanja (ang. Intregrated Pollution Control Licence), ki 
določa raven onesnaženja: zraka, vode in hrupa. To dovoljenje 
izdaja Nacionalna agencija za varstvo okolja - EPA. Osnovni cilj je 
omejiti oziroma preprečiti onesnaževanje. To dovoljenje lahko 
pridobi kdorkoli, ki izdela projekt in ga navedena okoljska agencija 
EPA potrdi na osnovi postopka, v katerega je vključena tudi javnost, 
katere mnenje agencija upošteva pri izdaji licence. V primeru 
zapiranja rudnika morajo biti izpolnjeni pogoji iz dovoljenja (IPCL), 
uspešno morajo biti razgrajeni rudniški objekti, vplivi na okolje pa 
morajo biti minimalni. Program, s katerim se dosegajo ti cilji, se 
imenuje načrt zapiranja rudnika (Mine Closure Plan). Uveljavljeno 
je načelo »uporabnik plača« (user s pay principle). Zato mora 
lastnik plačati agenciji za okolje (EPA) najmanj 45 868 funtov na 
leto za monitoring vode in zraka. V načrtu zapiranja rudnika morajo 
biti predvidena tudi sredstva za kritje inflacije in za pokritje 
nepredvidenih stroškov, ki bi lahko nastali na lokaciji zapiranja 
rudnika. 

Rudnike, ki so v državni lasti, oddaja v najem in izdaja potrebna 
dovoljenja Ministrstvo za pomorstvo in naravne vire (ang. De- 
partment of Marine and Natural Resources). Ministrstvo objavi 
razpis, na katerega se prijavijo možni uporabniki. O tem, kdo bo 
pridobil dovoljenje in na kakšen način bo izdano, odloča Rudarska 
uprava, ki je organizirana na podlagi zakona o pridobivanju rud. 
Pri tem mora pridobiti tudi mnenja nekaterih drugih ministrstev, 
predvsem okoljskega. Za pridobitev dovoljenja je treba predhodno 
pridobiti dovoljenje za integriran nadzor onesnaženja (IPCL), 
dovoljenje kmetijskih združenj, pozitivno mnenje prizadete javnosti 
ter naravo in kulturno-varstveno soglasje. 

Na Irskem pristojne oblasti zahtevajo stroge finančne garancije, 
ki so lahko v različnih oblikah za posamezne rudarske aktivnosti. 
Vsota posamezne garancije je odvisna od neodvisne ocene 
stroškov za zapiranje rudnika, ki so navedeni v načrtu, ki ga 
sicer pripravi sama rudniška družba. Če je potrebno, garancija 
pokriva vzdrževanje v daljšem obdobju po zaprtju rudnika, pa 
tudi zavarovanje za okoljske odgovornosti. Novi rudniki morajo 
garancije podati takoj, obstoječim rudnikom pa se je ob prehodu 
na nov sistem omogočilo obdobje prilagajanja v trajanju 2-3 let. 
Garancija se letno preverja in usklajuje z inflacijo. Upravlja jo 
poseben odškodninski sklad (ang. Trust fund). 

Področje ravnanja z rudniškimi odpadki je na Irskem urejeno z 
zakonodajo o rudnikih ter z okoljsko oziroma prostorsko 
zakonodajo, zlasti pa z zakonodajo, ki se nanaša na ravnanje z 
odpadki. Po zakonu o ravnanju z odpadki (ang. VVaste manage- 
ment Act 1996) in po pravilih za izdajanje dovoljenj na področju 
ravnanja z odpadki (ang. VVaste Management Licensing Regula- 
tions, 1998) so rudniški odpadki samo trdni in pol trdni odpadki, ki 
prihajajo iz rudnika ali kopa. 

Na Irskem ureja področje okolja zakon o agenciji za varovanje 
okolja EPA, v okviru katere poteka sistem integriranega nadzora 
onesnaževanja okolja (ang. Integrated Pollution Control - IPC).Ta 
agencija tudi izdaja dovoljenja za posege v okolje na osnovi pravil 
s področja varstva okolja (ang. The Environmental Protection 
Agency Licencing Regulations, 1994). S temi pravili so točno 

določene aktivnosti, ki potencialno lahko onesnažijo o 
Aktivnosti se lahko izvajajo pod pogojem, daje stopnja onesna ^ 
samo tolikšna, kot je določena v dovoljenju, in pod pog°l ' 
se neprestano izvaja predpisan postopek ustreznega momto 
Ti predpisi so zasnovani na osnovi IPPC direktive EU. 

Irska okoljska agencija EPA je izdala posebna navodila, imenP^ z 
BATNEEC - Navodila o ravnanju pri izkopavanju ru ,yaj|. 
najboljšimi tehnologijami ob sprejemljivih cenah (ang. Be® .0je 
able Technology Not Entailing Excessive Costs). EPA °e ^ ^ 
rudnike nadzoruje na podlagi direktive IPC in na tej osnovi ^ne 
predpisane tehnologije za minimalne obremenitve okolja ter 
tehnologije za preprečevanje emisij v zrak, zemljo in ^ 
Predpisane so tudi tehnologije za ponovno uporabo 
snovi v procesu rudarjenja, tehnologije za čiščenje emisij v 
metode in tehnologije za čiščenja rudniških voda kot so: loc ^ 
pretakanje in filtriranje, pa tudi tehnologije za ravnanje z o v 
in za odlaganje odpadkov. Predpisana je priprava in u ^ 
deponije, tehnološka ureditev odlagališča s tehnologija > 
onemogočajo nova onesnaženja in deponiranje snovi, 
mogoče reciklirati. 

ker 
Nemčija 

V Nemčiji je rudarjenje še vedno ekonomsko pomembno, ^ 
zalaga državo z viri energije in s surovinami, ki se uP0.ra.aV|jajo 
proizvodnji in predelovalni industriji. Glavne vire preas 
predvsem rudniki premoga, lignita, kalija in kamene soli- 

Nemška veljavna zakonodaja izhaja iz evropskih direktiv in 
vsa okoljevarstvena področja rudarjenja od pripravljalnih o ■ njg 
proizvodnje, pa vse do obveznih ukrepov za čas z ^ ureja 
rudnikov in za obdobje po njihovem uradnem zaprtju. Vse ^ 
obsežen in natančen zvezni zakon o rudarstvu 
Bundesberggesetz - BbergG, 1990). 

stop0'1 

Zvezni zakon o rudarstvu dokaj natančno določa PoZlf0fl\i 
zapiranja rudnikov in opredeljuje obveznost lastnikov ^ 
uporabnikov, da krijejo stroške oziroma škode. V primeru r0jjti 
mora rudniška uprava obvestiti upravo za rudnike m jranja 
postopek zapiranja. Izdelati je treba podroben načrt 
rudnika, ki vsebuje tri dele. Prvi del ureja fizični del: kop, ^ jg 
tehnične zgradbe, rove, vode in čistilne naprave. DrLJ90|avCe, 
socialni del: urejanje socialnih zadev za rudarske z3 
nadomestila, izplačila odpravnin in različni Pr°9 Tre'j' 
izobraževanje ter gospodarsko prestrukturiranje obmo ^naCjja 
del ureja prostorsko-okoljski del. V tem delu je določena ^ 
prostora in celoten program okoljskega m°ni,or'n^a

datnega 

zapiranja in še določen čas po zaprtju. Ta čas d° n3 
monitoringa, ko je še potrebno spremljanje stanja 
območju delovanja rudnika, ocenijo neodvisni strokovni • pr0. 
toring izvaja pristojni urad za varstvo okolja (Environ zg 
tection Authority - EPA) na osnovi izdanega dovf zakonit0 

pridobivanje rude, ki jo je rudnik moral imeti, da je lahko |nj8ni, 
obratoval. Ko EPA oceni, da so pogoji iz načrta zapiranja i k 
je mogoče rudnik funkcionalno zapreti. 

ki iih 

Zaradi zagotovitve kritja z zakonom priznanih stroško , ^^«3, 
dolžan kriti lastnik oziroma imetnik pravice za izkoriščani i" 
v Nemčiji precejšnjo pozornost posvečajo opredelitvi. ter0sirar" 
zainteresiranih subjektov v rudarskem sektorju. Zain JUStrij0, 

subjekti (ang. stakeholders) se delijo na: rudarsko 1 . oVain« 
rudarske zveze in društva, okoljske uprave, okoljske raz (glej 
centre, največkrat kar univerzitetne centre in mala Pođ' 
ERMITE, Germany, 2002) 
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s0. ^
oli Pr'de do okoljevarstvenih problemov na območju, kjer 

zvez a'e rudarske aktivnosti, stopita v veljavo 58. in 62. člen 
1gg ®9a zakona o rudarstvu (nem. Bundesberggesetz - BbergG, 
Prve na,ančno določa, kdo je za kaj odgovoren in do kdaj - od 
iKJnif Pocl'e,n'ka do zadnjega lastnika pravice do izkoriščanja 
najti ,a'23 območje nekdanjega rudnika. V primeru, da ni mogoče 
Id do| 9°vome osebe, pa prideta v poštev 112. in 114. člen zakona, 
Pravi °Cata' c'a ie treba pokriti škodo in najti odgovornega nosilca 
p0v 

e tiroma lastnika, ki krije nastalo materialno škodo, ali pa 
nrari,

e s,r°ške sanacije prostora, kjer je prišlo do ekološke ali 
teniške škode. 

ne^
anac'ie prostora, kjer je deloval rudnik, je treba v skladu z 

Nnik° ZVezno rudarsko zakonodajo površino, kjer je deloval 
'mela ponovno Povrniti v javno rabo. Nova raba površin naj bi 
Površn1Sl6dni0 Pr'ori,ete: pogozdovanje (55% primerov saniranih 
narav ' kmet'iska raba (predstavlja 35% primerov sanacij), 
p0cjp °vars'v° (le 10%, čeprav je ta zvrst sanacije finančno najbolje 

s strani države). Možna oblika sanacije je tudi preureditev 
zarad' 'h 23 r6kreaciisk0 rabo površin, ki pa ni najbolj priljubljena 
nevarn 'azni oko''ških prebivalcev, da bi v zrak lahko uhajali 
sociai ' P''n' 02'r0ma ostanki težkih kovin. Pomembna je tudi 
ocene

na komPonenta sanacijskega načrta. Predvsem gre za 
°bmoč 

j6manja kvali,ete oko|ja ljudi, kot ga čutijo prebivalci 
raznog9 ^'avni ki i'h ie treba doseči, so: ohranjanje biotske 
ohran' rs!nosti' uveljavljanje načel trajnostnega razvoja in 
kuit,|Jan'a oziroma ponovnega vzpostavljanja kakovostne ne krajine. 

2agotTŠ,ketT1 2ve2nem zakonu o rudarstvu je upravljavec dolžan 
ljudi in 7 da po 2aPrtiu rudnika ni nobene nevarnosti za zdravje 
Sredst3 oko''e-1-13 bi izpolnil to obveznost, mora zagotoviti finančna 
ra{Un 

Va' Njihovo višino morata preveriti tako neodvisna 
zlasti al 0đska organizacija kot tudi pristojna rudarska oblast, 
za iistr8 odl°ć'tve' a|i je potrebno še dodatno finančno jamstvo 
2akona

62n° zaPrt'e rudnika, skladno s 56. členom Rudarskega 

ruđarsL 8m 2ak°nu o rudarstvu so združena pravila za delovanje 
rudnika

e lndustriie s Posebnim ozirom na dinamiko in posebnosti 
fazisk a' k-8r se rudari6nje izvaja. Ta zakon ureja področje 
skrbi 2 an'a (odkrivanja) rude, sam proizvodni proces in področje 
PosrcHa Ureianje področja po opustitvi rudarske dejavnosti, 

redno tudi vode. 

švedska 

^gVaedS,kem rudarska tradicija - še posebej na področju kovin 
kovin i? dale^ v 29°dovino. Povečana koncentracija izpusta 
Posame rudni®kih instalacij je po podatkih iz leta 1998 na ie kar 

Zl?lfl območjih resno ogrozila kvaliteto vode. Na Švedskem 
'aHskih 9 ins,itucij, ki so vključene v urejanje problematike 
Za ok0|,v°d °z. okolja. Na prvem mestu velja omeniti Ministrstvo 

k'. koordinira vladno politiko v zvezi z okoljem. Pod 
vQdi, 0kriliem deluje tudi Agencija za zaščito okolja (SEPA), ki 
'°kaini|-, l?inira 'n analizira dejavnosti nadzora okolja s strani 
'ari9- Co aSti' so obi^aino organi okrožne izvršilne oblasti 
testne T- Admninistration Board), v nekaterih primerih pa tudi 
Irugih D° 

ne> k' skrbijo za izvrševanje zakonika o okolju ter 
^ eP|sov, dovoljenj itd. v zvezi z varovanjem okolja. 

^viroV^' pet regionalnih sodišč za zadeve okolja (Regional 
Courts), ki v skladu z zakonikom o okolju 

na okoijg8'0 Pr°šnje za izvedbo dejavnosti s škodljivim vplivom 
°nesria> npr' °dstranjevanje oz. odlaganje odpadnih snovi, izpust h vod itd. (glej ERMITE, Svveden, 2002) 

Švedsko rudarsko združenje opravlja svetovalno vlogo na 
področju industrijske politike in vzdržuje stike s parlamentarnimi 
delovnimi telesi, ministrstvi itd. Dovoljenja za preiskavo zemljišča 
ter koncesije za izkoriščanje rudnikov, ki jih izdaja inšpektorat za 
rudarstvo (ang. Mining Inspectorate) v skladu z zakonom, morajo 
zadostiti tudi pogojem, navedenim v okoljskem zakoniku. 
Omenjeno telo je pristojno tudi za nadzor nad rudniki, predvsem, 
ko gre za vprašanja, ki niso vezana na okolje. Nadzor nad 
rudarsko dejavnostjo poteka po t.i. švedskem modelu oz. načelu 
samokontrole, za katerega sta značilna transparentnost in 
medsebojno zaupanje med pristojnimi oblastmi ter rudarskimi 
družbami. Te so dolžne preveriti, če je vpliv emisij v skladu z 
določenimi pogoji. 

Zakoni in prepisi, ki urejajo področje rudarstva na Švedskem, so 
predvsem okoljski zakonik (ang. Environmental Code - SFS 
1998:808), ki je stopil v veljavo leta 1999 in zakon o rudarstvu 
(ang. Mineral Act 1991:45), ki je bil dopolnjen leta 1994. Na rudarsko 
dejavnost se nanaša še odlok o rudarstvu (ang. Mineral Ordi- 
.nance 1992:285), ter zakon in pravilnik iz leta 1985, ki zadevata 
odlaganje šote. Relevanten je tudi o zakon o načrtovanju in gradnji 
(ang. Planning and Building Act). Novi okoljski zakonik združuje 
številne starejše zakone o okolju, med drugim zakon o vodah 
(ang. Water Act) in zakon o zaščiti okolja iz leta 1969. Uveljavlja 
večjo odgovornost izvajalcev aktivnosti, ki vplivajo na okolje, tako 
v odnosu do pristojnih oblasti, kot tudi do samega okolja, skozi 
celoten proces načrtovanja oz. opuščanja aktivnosti. Kodeks npr. 
uvaja koncept t.i. standardov kvalitete okolja, ki jih je treba 
upoštevati ter tudi jasno določa odgovornost za povzročeno škodo 
okolju. 

Z uveljavitvijo omenjenega kodeksa o okolju v letu 1999, so bila 
jasno postavljena pravila o odgovornosti za povzročeno škodo 
okolju. Tako so npr. osebe, ki so izvajale dejavnosti in ukrepe, ki 
so povzročili škodljive vplive v okolju odgovorne za njihovo 
saniranje, ki naj odpravi nastalo škodo. Če izvajalec dejavnosti ni 
zmožen izvesti saniranja ali plačati za postopke saniranja posledic, 
ki iz dejavnosti izhajajo, se tovrstna odgovornost prenese na 
lastnika zemljišča, ki je bil ob pridobitvi zemljišča seznanjen z 
onesnaževanjem. Če vršilec omenjenih aktivnosti lahko dokaže, 
da je bilo onesnaževanje okolice samo deloma povzročeno z 
njegove strani, se to upošteva pri določanju obsega odgovornosti 
(glej Mine Closures, The Svvedish Parliament, 2004) 

Če gre za več vršilcev dejavnosti, ki škodljivo vplivajo na okolje, 
je odgovornost za saniranje ustrezno deljena. V skladu z 
kodeksom in ne glede na to, ali je bilo zemljišče že prej ocenjeno 
kot onesnaženo, je lastnik ali uporabnik zemljišča dolžan obvestiti 
pristojne nadzorne organe o odkritem onesnaževanju na 
zemljišču, ki lahko resno ogrozi človeško zdravje ali okolje. Lokalni 
nadzorni organi lahko razglasijo določeno zemljišče ali vode za 
ogroženo območje (ang. Environmental hazard zone), če je to 
onesnaženo do te mere, da je potrebno zaradi ogrožanja zdravja 
in okolja uvesti omejitve pri njegovi uporabi ali predpisati dodatne 
pogoje (gl. "Mine Closures", The Svvedish Parliament, 2004). V 
zvezi z dejavnostmi, ki se izvajajo dandanes, mora saniranje 
potekati v skladu z omenjenim načrtom, ki ga odobrijo pristojne 
nadzorne oblasti. 

Na Švedskem je v uporabi več pristopov oz tehnologij pri saniranju 
rudniških odpadnih snovi, ki se na splošno delijo na aktivne in 
pasivne ukrepe. Aktivni ukrepi vključujejo obdelavo odpadkov s 
kemičnimi dodatki, pasivni ukrepi pa so bodisi prekrivanje 
odpadnih snovi s plastmi geološkega materiala, bodisi z vodo. 
Pomembno je, da so omenjeni ukrepi saniranja obstojni za daljše 
časovno obdobje, saj nadzor nekaterih saniranih območij kaže, 
da prihaja do erozije nanosov geoloških plasti ipd. (gl. "Mine Clo- 
sures", The Svvedish parliament, 2004). 

L 

3' ^rec 2005 37 poročevalec, št. 19 



Na Švedskem poznajo od leta 1999 zahtevo za finančno garancijo 
za nove rudarske aktivnosti oziroma ko se obnavlja okoljsko 
dovoljenje za obstoječe aktivnosti (npr. če se dejavnost širi). Z 
implementiranjem "Landfill" direktive v švedsko zakonodajo (1. 
julij 2002) pa so postale finančne garancije obvezne za deponije. 
Okoljska sodišča so do sedaj obravnavala nekaj primerov s tem 
v zvezi, vendar pa sodna praksa še ni enotna. V nekaterih primerih 
je bilo po odločitvi sodišča dovolj, če so se postopoma ustanovili 
ustrezni skladi, druga sodišča pa so izrecno zahtevala, da mora 
biti garancija za zaprtje rudnika določena že pred začetkom 
obratovanja rudnika. Finančni instrumenti, ki se uporabljajo, so: 
bančne garancije, denarni skladi in zastava premoženja. 

1.5 Druge posledice predloga zakona 

Ugodne posledica sprejetja Zakona o ukrepih za zmanjšanje 
onesnaženja okolja s prašnimi delci v Zgornji mežiški dolini bi bila 
sanacija še nesanirane okoljske škode, ki je nastala kot posledica 
dolgotrajnega rudarstva oziroma pridobivanja in predelave svinca 
v občinah Mežica in Črna na Koroškem. S tem bi se dolgoročno 
zmanjšala tveganja za zdravje prebivalstva in zagotovila višja 
kakovost naravnega in grajenega okolja. S tem bi se povečala 
privlačnost lokalnega okolja in širše regije za prebivalce, poslovna 
vlaganja v regijo in razvoj novih, okoljsko sprejemljivih 
gospodarskih dejavnosti, s čimer bi se povečale možnosti za 
nadaljnji razvoj regije v skladu z načeli trajnostnega razvoja. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

S tem zakonom se določijo ukrepi za zmanjšanje onesnaženja 
okolja s prašnimi delci, ki vsebujejo svinec, cink in kadmij, v 
Zgornji mežiški dolini ter način njihove izvedbe in financiranja. 

2. člen 

Zgornje Mežiška dolina iz prejšnjega člena obsega območje občin 
Mežica in Črna na Koroškem. 

3. člen 

Ukrepi iz 1. člena tega zakona so: 
- asfaltiranje makadamskih cest in drugih makadamskih površin 

ter ponovna preplastitev že asfaltiranih cest, ulic in trgov, 
posaditev travišč, 

- zasajanje grmovnic ali drevja. 

4. člen 

(1) Osnova za izvajanje ukrepov iz prejšnjega člena je Program 
za zmanjšanje onesnaženja okolja s prašnimi delci, ki vsebujejo 
svinec, cink in kadmij, v Zgornji mežiški dolini (v nadaljnjem 
besedilu: program). 

(2) Program se pripravi za dobo treh let. 

(3) Program pripravi ministrstvo, pristojno za okolje in Pros'°^ 
sodelovanju z občinama Mežica in Črna na ^oroSjoVe 
ministrstvom, pristojnim za promet, in Zavodom za g°z 

Slovenije. 

(4) Program sprejme Vlada Republike Slovenije 

5. člen 

Program vsebuje zlasti: .^gjh 
seznam odsekov državnih, občinskih in gozdnih cest ter 
površin, na katerih se izvede asfaltiranje ali preplasti » 

- seznam površin, na katerih se poseje travišča, ovnjce 
seznam površin, na katerih se zaseje ali zasadi grm 
a|i drevje, glena 
podrobnejše tehnične ukrepe za izvajanje ukrepov k vi- 
tega zakona, 
terminski plan aktivnosti, , jn 
višino finančnih sredstev za izvajanje aktivnosti po 
letih, 
opredelitev posameznih del za pridobitev izvajalcev v 
z zakonom, ki ureja javna naročila, -gaPje 
način sprotnega spremljanja izvajanja programa in obve 
Vlade Republike Slovenije o izvajanju programa. 

6. člen 

(1) Sredstva za izvajanje programa se zagotavljajo iz Prora^ 
Republike Slovenije 

(2) V državnih proračunih se na proračunski postavki 
pristojnega za okolje, zagotovijo sredstva za izvajanje Prog 

v višini: 
- 250.000.000 tolarjev v letu 2006, 
- 200.000.000 tolarjev v letu 2007 in 
- 200.000.000 tolarjev v letu 2008. 

7. člen 
• nržavn09a 

Za izvajanje programa in namensko porabo sredstev iz u jstojpo 
proračuna iz prejšnjega člena je odgovorno ministrstvo, P 
za okolje in prostor. 

8. člen 

Vlada Republike Slovenije sprejme program najkasn0i 
31.12.2005. 

9. člen ^ 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v UradnerT1 

Republike Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

Kl-členu: 

kon^Hf^010^3, kai ie P^dmet zakona, in sicer gre za določitev 
°koli ukrepov, ki bi prispevali k zmanjšanju onesnaženosti 
dni[g 

s Prašnimi delci, v katerem so povišane usedline svinca, 
doiočkadmija v Zgornji mežiški dolini. Obenem zakon tudi 

načinfinanciranja in način izvedbe teh sanacijskih ukrepov. 

Kl ČLENU: 

°brr\o-Za><0na °Predeljuje območje Zgornje mežiške doline, to je Je občin Mežice in Črne na Koroškem. 

*3- ČLENU: 

zakon Zal<ona natančno navaja, kateri so ukrepi, ki so predmet 
Prašni '■m Peterih cilj je zmanjšanje onesnaženosti okolja s i delci, v katerem so težke kovine (svinec, cink in kadmij). 

" ukrepi so: 
®'Saltiranjg makadamskih cest in drugih makadamskih površin 

• /v, ponovra preplastitev že asfaltiranih cest, ulic in trgov, 
. p°s*ditev travišč, 

asejanje grmovnic ali drevja. 

U-ČLENU: 

l<0r>kre!StaVel< 4' ^ena določa, da je osnova za izvajanje 
Prašnim" ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti okolja s 
Pr°g' đe'c'' v katerem so težke kovine (svinec, cink in kadmij) 
Vs8(, . .za zmanjšanje onesnaženja okolja s prašnimi delci, ki 

svinec, cink in kadmij, v Zgornji mežiški dolini (v 
Jem besedilu: program). 

btUgj Od 
in Slc 

sta vek 4. člena določa časovni okvir izvajanja programa, 
9re za dobo treh let. 

Tretj, Qcj 
Pr°9ram vel( 4- Mena določa, kdo so pristojni organi za pripravo 
Prostor 3 pro9ram pripravi ministrstvo, pristojno za okolje in 
"a Korali iemer sodelujeta obe prizadeti občini Mežica in Črna 
9°z<lov o m ter ministrstvo, pristojno za promet, in Zavod za 

Slovenije 
6*trti 
Priprg\^Stavel( 4- Mena določa, da program, ki je podlaga za 
Prašnimj"]izvedbo ukrepov za zmanjšanje onesnaženja okolja s 
^Pubiil Ci' ki vsebujejo svinec, cink in kadmij sprejme Vlada Ke Slovenije. 

KS- ČLENU: 

*a C *al(ona določa, katere so obvezne sestavine Programa sW'oec ' an/e onesnaženja okolja s prašnimi delci, ki vsebujejo 
/n kadmij, v Zgornji mežiški dolini, ki so: 

seznam odsekov državnih, občinskih in gozdnih cest ter drugih 
površin, na katerih se izvede asfaltiranje ali preplastitev, 
seznam površin, na katerih se pose je travišča, 
seznam površin, na katerih se zaseje ali zasadi grmovnice 
aH drevje, 

- podrobnejše tehnične ukrepe za izvajanje ukrepov iz 3. člena 
tega zakona, 
terminski plan aktivnosti, 
višino finančnih sredstev za izvajanje aktivnosti po delih in 
letih, 
opredelitev posameznih del za pridobitev izvajalcev v skladu 
z zakonom, ki ureja javna naročila, 

- način sprotnega spremljanja izvajanja programa in obveščanje 
Vlade Republike Slovenije o izvajanju programa. 

K 6. ČLENU: 

Prvi odstavek 6. člena zakona določa vir finančnih sredstev, ki 
so potrebna za izvedbo Programa za zmanjšanje onesnaženja 
okolja s prašnimi delci, ki vsebujejo svinec, cink in kadmij, v 
Zgornji mežiški dolini - gre za državni proračun. 

Drugi odstavek 6. člena zakona navaja konkreten časovni potek 
razporeditve proračunskih sredstev, potrebnih za izvedbo 
programa, v triletnem obdobju v skupni višini 650 milijonov 
slovenskih tolarjev, kot sledi: 
- 250.000.000 tolarjev v letu 2006, 
- 200.000.000 tolarjev v letu 2007 in 
■ 200.000.000 tolarjev v letu 2008. " 

K 7. ČLENU: 

Sedmi člen ureja odgovornost za izvajanje Programa za 
zmanjšanje onesnaženja okolja s prašnimi delci, ki vsebujejo 
svinec, cink in kadmij, v Zgornji mežiški dolini, in sicer je za 
izvedbo ter namenskost porabe proračunskih sredstev 
odgovorno ministrstvo, pristojno za okolje in prostor. 

K 8. ČLENU: 

Osmi člen zakona nalaga Vladi Republike Slovenije, da sprejme 
program za zmanjšanje onesnaženja okolja s prašnimi delci, ki 
vsebujejo svinec, cink in kadmij, v Zgornji mežiški dolini najkasneje 
do 31.12.2005. 

K 9. ČLENU: 

Deveti člen zakona določa pričetek veljave zakona, to je naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

*3. 
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^dlog zakona o 

Ratifikaciji sporazuma med vlado 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE 

Republike o urejanju vojnih grorišč 

IRCZUVG) 

■epa 164 -iv 

VLA°A REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVa- 
6,, 2005-1811-0056 
Linhi 00724-19/2005/5 LIUbljana, 17.03.2005 

F,ePublike Slovenije je na 15. redni seji dne 17.03.2005 0C|la besedilo: 

PREDLOGA zakona o ratifikaciji sporazuma 
™ED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE 
H£PUBLIKE O UREJANJU VOJNIH GROBIŠČ, 

ki 
p0s?a P°šilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
0clst°

v"ika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
a 75- člena zakona o zunanjih zadevah. 

V|gjja j?ePublike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
0 °ePublike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
mag. Janez Drobnič, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 
Andrej Logar, v.d. generalni direktor v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Marjeta Cotman, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadevo, 

- Meta Bole, pooblaščena ministrica, vodja Sektorja za 
mednarodno pravo v Ministrstvu za zunanje zadeve, 
Drago Smole, pooblaščeni minister v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

n zakon 
Rcb, IKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 

RPdm E SLOVENIJE IN VLADO ČEŠKE 
"PUBLIKE O UREJANJU VOJNIH GROBIŠČ 

Češke republike o urejanju vojnih grobišč, podpisan v Ljubljani 
27. novembra 2003. 

2. člen 

Ratifici 

1. člen 
ira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 

Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in češkem jeziku 
glasi: 

—______ 
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Vlado Republike Slovenije 

in 

Vlado Češke republike 
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vnart3, Repub'lke Slovenije in Vlada Češke republike, aaa'jevanju "pogodbenici", sta se, 

obSf* se na načela mednarodnega humanitarnega prava o 
žrtev n?van'u umr|ih, ki jih vsebujejo Ženevske konvencije o zaščiti oboroženih spopadov, 

S|0
V®da.ioč s.e obstoja vojnih grobišč na ozemlju Republike niie in Češke republike, 

urei'i6rn p°dpreti njihovo iskanje, evidentiranje, vzdrževanje in 
p0smJe tudi reševanje vprašanj, povezanih z izkopom n'n ostankov, prevozom in ponovnim pokopom, 
d°9°vorili o naslednjem: 

1. člen 
Opredelitev izrazov 

e,T1 sporazumu izraz: 
а) . 

jna grobišča" pomeni prostore, kjer so pokopane osebe 

ob ron?a so "ameščeni ostanki oseb, ki so umrle zaradi 
ui °ro5enitl spopadov, katerih so se aktivno udeležile, ali v J nistvu, vključno s posameznimi ali skupinskimi grobovi, 

s nicami in spomeniki oz. gomilami ter spominskimi obeležji, 
9raienimi na teh prostorih; 

Re^h-V°'na 9robišča" pomeni vojna grobišča na ozemlju Publike Slovenije, v katerih so pokopani češki državljani 
(*. ?,av'iani nekdanje Avstro-Ogrske in nekdanje 

eskoslovaške); 

^'ovenska vojna grobišča" pomeni vojna grobišča na ozemlju 

(dr? r0publike, v katerih so pokopani slovenski državljani av|jani nekdanje Avstro-Ogrske in nekdanje Jugoslavije); 

nam1''67 V0'n'^ 9r°bišč" pomeni določitev meja grobišča in 
dru 6

h
Stitev al' obnovo spominskih simbolov, spomenikov in 

qrarih spom'ns,<'h objektov ter druge ukrepe, ki predvidevajo bene posege na vojnih grobiščih; 
б) M 

v,^
r/evanie vojnih grobišč" pomeni zagotavljanje njihovega 
Rvanja in ohranjanja v prepoznavnem stanju; 

f) . 
Voi f?02navno stanje vojnih grobišč" pomeni takšno stanje 
gro '. J9/obišč, ki omogoča takoj prepoznati, da gre za vojno 
drža 'r^6, PreP°2nat' imena in čine pokopanih oseb, 
'ako nStV0' rois,ni da{um ter datum in kraj smrti, če so za prepoznavnost na voljo verodostojni podatki. 

2. člen 
Dolžnost obveščanja 

voin°h ben'Ci dru9a drugo obveščata o obstoju, lokaciji in stanju 
02 ' 9r°bišč države druge pogodbenice, ki so na njunem 

)u. in si izmenjavata ustrezne listine in njihove dopolnitve. 
<ž) 

^enici dmga drugo takoj obvestita, če odkrijeta novo 
v |js(. 9robišče države druge pogodbenice, ki še ni vpisano 
v0jn'?at1, ^ot 'o določa prejšnji odstavek. Dodatni vpisi odkritih 
DnrJ-j,. 9r°bišč v listine se opravijo po dogovoru med HU90dbenicama. 
Po 
prQt°

dt)Gn'ci druga drugo takoj obvestita o njima znanih 
p0g0^

avn'b dejanjih na vojnih grobiščih države druge 

3. člen 
Zaščita, vzdrževanje in urejanje vojnih grobišč 

1) Pogodbenici zagotavljata zaščito vojnih grobišč na ozemljih 
svojih držav, njihovo vzdrževanje in spoštljivo ravnanje 
z njimi. 

2) Pogodbenici pri zaščiti, vzdrževanju in urejanju novih vojnih 
grobišč ravnata v skladu s pravnimi predpisi svoje države 
kot tudi narodnimi, verskimi in drugimi izročili držav 
pogodbenic. 

3) V primerih, o katerih je govor v tretjem odstavku 2. člena 
tega sporazuma, pogodbenici zagotavljata vzpostavitev 
prejšnjega stanja poškodovanih vojnih grobišč in si prizadevata, 
da do takih dejanj v prihodnje ne bi prišlo. 

4. člen 
Dostop do vojnih grobišč 

» 
1) Vsaka pogodbenica v skladu s pravnimi predpisi svoje 

države zagotavlja drugi pogodbenici dostop do vojnih grobišč, 
da tako omogoča njihovo vzdrževanje in urejanje. 

2) Vsaka pogodbenica v skladu s pravnimi predpisi svoje 
države državljanom države druge pogodbenice omogoča 
dostop do vojnih grobišč na ozemlju svoje države zaradi 
poklonitve padlim. 

3) Pogodbenici zagotavljata pravico do nadzora nad stanjem 
vojnih grobišč, ki ležijo na ozemlju njunih držav, prek 
diplomatskih predstavništev in konzulatov ter pooblaščenih 
agencij, ki bodo določene v skladu z 9. členom tega 
sporazuma. 

5. člen 
Lociranje vojnih grobišč 

1) Pogodbenici se zavezujeta, da bosta brezplačno in časovno 
neomejeno zagotavljali uporabo zemljišč na ozemlju svojih 
držav, na katerih ležijo vojna grobišča druge države 
pogodbenice, v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi. 

2) Če pogodbenica potrebuje ta zemljišča za druge namene, 
zagotovi nadomestna zemljišča in krije vse stroške, povezane 
s prekopom posmrtnih ostankov, premestitvijo nagrobnikov 
in spomenikov ter ureditvijo novih vojnih grobišč. 

3) Izbira nadomestnega zemljišča in prekop posmrtnih ostankov 
se lahko opravita le s soglasjem druge pogodbenice. Pogoj 
za soglasje je lahko predložitev načrta nove ureditve vojnega 
grobišča. 

4) Na novo odkrita vojna grobišča se navadno uredijo na 
prostoru, kjer so bili posmrtni ostanki najdeni, ali če to ni 
mogoče, na drugem primernem mestu v skladu z veljavnimi 
pravnimi predpisi. 

6. člen 
Izkopi 

1) Izkop posmrtnih ostankov iz čeških ali slovenskih vojnih 
grobov zaradi njihovega prevoza in pokopa v domovini se 
opravi samo na zahtevo zainteresirane pogodbenice in 
s soglasjem druge pogodbenice. Pogoj za soglasje je lahko 
predhodna privolitev v načrt ureditvenih del. 

2 o ——^  
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2) Pogodbenica, ki želi opraviti izkop posmrtnih ostankov iz vojnih 
grobišč, kjer so tudi posmrtni ostanki oseb tretjih držav, si 
pridobi soglasje teh držav za izkop in ureditev teh grobov. 

3) Predstavniki zainteresirane pogodbenice in člani komisije, 
določene z 10. členom tega sporazuma, imajo pravico biti 
navzoči pri izkopu posmrtnih ostankov zaradi njihovega 
prekopa. 

4) V skladu s tem sporazumom se sestavi zapisnik o izkopu 
posmrtnih ostankov, ki navaja podatke o uri, datumu in kraju 
izkopa, o osebah, katerih posmrtni ostanki so bili izkopani, in 
tudi morebitne razpoznavne znake, besedilo nagrobnih ploščic 
in lokacijo novega vojnega grobišča, v katero so bili posmrtni 
ostanki preneseni. 

patronat prevzela. Pogodbenica, ki želi prevzeti Pa,rol^oSeb 
vojnimi grobišči, kjer so pokopani tudi posmrtni ostan 
tretjih držav, pridobi njihovo soglasje. 

Pooblaščeni agenciji in dodatni protokoli 

1) Pogodbenici imenujeta vsaka svojo agencijo, PooblaŠpjsno 
za izvajanje tega sporazuma, in o tem druga drugo p 
obvestita. 

2) Pooblaščeni agenciji lahko po potrebi skleneta 
protokole k temu sporazumu, v katerih podrobno op' 
ukrepe za lociranje, vzdrževanje in urejanje vojnih 9r0 

7. člen 
Pooblaščene osebe 

1) Vsaka pogodbenica lahko pooblasti fizične ali pravne osebe 
za vzdrževanje, urejanje in izkope iz vojnih grobišč, pri čemer 
to sporoči drugi pogodbenici. 

2) Pogodbenici pooblaščenim osebam zagotavljata pomoč pri 
njihovem delu v skladu s tem sporazumom. 

3) Pogodbenici zagotavljata, da bodo pooblaščene osebe pri 
svojem delu v skladu s tem sporazumom spoštovale pravne 
predpise države, na ozemlju katere opravljajo svoje delo. 

8. člen 
Kritje stroškov 

1) Stroške za redno vzdrževanje čeških vojnih grobišč na 
ozemlju Republike Slovenije krije slovenska stran. 

2) Stroške za redno vzdrževanje slovenskih vojnih grobišč na 
ozemlju Češke republike krije češka stran. 

3) Vsaka pogodbenica lahko po svoji presoji s soglasjem druge 
pogodbenice na svoje stroške vzdržuje vojna grobišča svoje 
države, ki ležijo na ozemlju države druge pogodbenice. 

4) Stroške za izkop, prevoz in ponovni pokop posmrtnih ostankov 
krije pogodbenica, ki je to zahtevala. 

5) Stroške za ureditev na novo odkritih vojnih grobišč krije 
pogodbenica, na ozemlju katere grobovi ležijo. 

6) Stroške za dodatno ureditev vojnega grobišča, nad katerim 
pogodbenica prevzame patronat, krije pogodbenica, ki je 

1) 

2) 

2) 

10. člen 
Komisija 

0dbe«icl 

Za usklajevanje izvajanja tega sporazuma pog° 
ustanovita skupno medvladno Komisijo za urejanje _^e 
grobišč. Vsaka od pogodbenic ima v komisiji P° r

gzurria. 
Imenujeta jih v šestdesetih dneh po uveljavitvi spor ^ 
Komisija v šestih mesecih od svojega imenovanja P 
pogodbenicama pravilnik o delu komisije v odobritev. 

raZ|ago 
Vsi spori, ki utegnejo nastati v zvezi z izvajanjem in ,.g 
sporazuma, se rešujejo z dogovarjanjem v okviru 

11. člen 
Končne določbe 

jdržav 
1) Ta sporazum se odobri v skladu z notranjo zakonodaj ^ g 

pogodbenic in začne veljati z dnem prejema zadnje 
odobritvi. 

, datum3' od Sporazum je sklenjen za nedoločen čas in velja do 
dokler ne preteče šest mesecev od datuma, ko J® "'^gi 
pogodbenic po diplomatski poti pisno sporoči 

likih 
pogodbenici, da odpoveduje sporazum 

Sestavljeno v Ljubljani dne 27. novembra 2003 v 
v slovenskem in češkem jeziku, pri čemer sta besed 
veljavni. 

Za Vlado Repi 
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3. člen 4. člen 

Socialna'an'e sP°razuma skrbi Ministrstvo za delo, družino in Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu e 2adeve. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

0 ureia m mSd Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike 
"ePubrlU voinih 9r°bišč sta podpisala ministra za obrambo 
Mirosta t ^loven'ie in češke republike dr. Anton Grizold in v K°stelka v Ljubljani 27. novembra 2003. 

vPraša'ka Sloveni'a ie zainteresirana za medsebojno ureditev 
so „a 

n/ v_°in'h grobišč vojakov češke narodnosti v Sloveniji, saj 
v°jskenasem ozemlju številna vojaška grobišča avstro ogrske 
Pom0Q '5 P™6 syetovne vojne in je za njihovo obnovo vsaka 
Slovenj- od°šla- V skladu z mednarodnim pravom Republika 
s,etov<* redno vzdržuje skoraj 80 vojaških pokopališč iz prve 
?a rijihr,6 v°ine, vendar pa redno vzdrževanje ne zadošča tudi 
kuiturnj^0 of)ran'tevkotzgodovinskih, arhitekturnih, spomeniških, 
burne > p'e,e,n'h obeležij nekega časovnega izseka iz naše 
s® sicen0ClOV'ne' Za investicijsko prenovo vojaških pokopališč 
Za obn0

etn° namenia nekaj sredstev, ki pa zadoščajo kvečjemu 
p°rnoč J°h enea.a Pokopališča letno. Iz teh razlogov je vsaka 
gotovo odošla in podpis meddržavnega sporazuma je prav 

Primerna oblika za reševanje tudi te problematike. 

SlovenH°V Pro'ekta 0 urejanju vojaških pokopališč v Republiki 
vojašJ so vojaki češke narodnosti pokopani še vsaj na petnajstih 
^PosiP°k°Pališeih na območju in v zaledju Soške fronte. Češko 
v avstrQ

ar"^tV0 razP°laga s podatki, da je bil delež čeških vojakov 
Soško ,;°9rski voiski kar 14 %> vendar pa to ni veljalo za vso 
vojagke°

nl°' bodo pridobljeni še dodatni podatki iz dunajskega 
^ePubijf a*>,va> katere bo pomagalo pridobiti tudi Veleposlaništvo ^ e Češke na Dunaju, bo stanje bolj pregledno. 

*a9otal'iS,Ven'h elementov predlaganega sporazuma je 
sp0rninsi?h'e tra'ne zaščite grobišč, posameznih grobov ter 
Slovenj; obelezii avstro-ogrske vojske na območju Republike 
Poleg te' 

v ka,erih so pokopani tudi vojaki češke narodnosti, 
t^avo j?3 V ^esed'lu sporazuma vključena tudi obveza obeh 
Ujakov .meniav' Podatkov o lokaciji, številu in identiteti pokopanih 
Pa sodef

r dru9'h vprašanj v zvezi s to problematiko. Pri zbiranju 
s°deiUjg 

UJp° vsi pristojni organi obeh držav. Na češki strani ^ Ministrstvo za obrambo s svojimi službami. 

krije stroiL?eVania voin'h grobišč je v sporazumu določeno, da 
s"°/a vojn B vzdrzevania vojnih grobišč vsaka pogodbenica za a grobišča. Pogodbenici nista dolžni plačevati najemnine 

za vojna grobišča, stroške obratovanja pa krije tista pogodbenica, 
ki vojna grobišča vzdržuje. 

Podrobneje je razčlenjen izkop oziroma prekop in ureditev vojnega 
grobišča ter stroški v zvezi s tem. Pri tem so predvidene različne 
situacije, ko gre za oviro zaradi morebitnih infrastrukturnih ureditev 
ali sprememb oziroma, ko se posamezno pokopališče opusti ali 
prekoplje na novo lokacijo. 

Izkop in prekop posmrtnih ostankov vodi in nadzira komisija, v 
kateri imata pogodbenici po tri člane, vodi pa jo eden od članov, ki 
ga je imenovala pogodbenica, na ozemlju katere se izkop ali 
prekop izvaja. 

Predvideno je, da lahko pogodbenici pooblastita fizično ali pravno 
osebo za izkope, prekope in za ureditev ali vzdrževanje vojnih 
grobišč, tej osebi pa bosta zagotavljali vso možno podporo pri 
opravljanju dejavnosti na podlagi tega sporazuma. Za delo naj bi 
se po možnosti zaposlilo predvsem krajevno osebje in uporabljal 
domač material pod pogoji, ki so običajni za svobodno konkurenco. 

V sporazumu je zagotovljen tudi prost dostop do vojnih grobišč in 
s tem omogočanje njihovega normalnega vzdrževanja ali obnove. 
Za specializirane strokovnjake, ki bodo opravljali ta dela, pa ni 
potrebno izdati delovnih dovoljenj. Predvideni so tudi začasni uvozi 
blaga in opreme ter uvoza blaga brez plačila carine. 

V skladu z veljavno zakonodajo je za urejanje in vzdrževanje 
vojaških pokopališč, grobišč in grobov predstavnikov tujih armad 
na slovenskih tleh pristojno Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, Področje vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojne, 
Sektor za vojna grobišča. 

Izvajanje tega sporazuma ne zahteva dodatnih proračunskih 
sredstev. 

Sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Sklenitev sporazuma ne zahteva izdaje novih ali spremembe 
veljavnih predpisov. 

Sporazum ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske 
unije. 
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Predi °9 zakona o 

Ratifikaciji sporazuma med vlado 

o ^PUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ROMUNIJE 

D SODELOVANJU V ZDRAVSTVU IN MEDICINI 

(BROZM) 

' EpA 165 - IV 

vUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVa- 
Števili, 2005-1811-0009 
Liuhl °0724-24/2005/4 L|ub|iana, 17.03.2005 

dolnji Slovenije je na 15. redni seji dne 17.03.2005 c"a besedilo: 

predloga zakona o ratifikaciji sporazuma 

RnP VLAD0 REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ^UMUNUE O SODELOVANJU V ZDRAVSTVU IN 
MEDICINI, 

ki 
p0s

9|aoPoži'ia v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
odsta^'1*3 ^r^avne9a zbora Republike Slovenije in tretjega 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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 pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med., minister za zdravje, 
dr. Božo Cerar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, . 
Dorjan Marušič, dr. med., univ. dipl. inž., državni sekretar v 
Ministrstvu za zdravje, 
Meta Bole, pooblaščena ministrica v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Drago Smole, pooblaščeni minister v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

ZAKON Romunije o sodelovanju v zdravstvu in medicini, podpisan v 
O RATIFIKACIJI Ljubljani 6. julija 2004. 
SPORAZUMA 

""cD VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN , 
0Snr._ VLADO ROMUNIJE 

LOVANJU V ZDRAVSTVU IN MEDICINI Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 

1. člen 
if'cira se ° sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 

23. rn —-  arec 2005 47 poročevalec, št. 19 



SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADO ROMUNIJE 

O SODELOVANJU V 

ZDRAVSTVU IN MEDICINI 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADA ROMUNIJE (v nadaljnjem besedilu 
pogodbenici) sta se 

GLEDE NA prijateljske odnose med državama, 

V ŽELJI, da bi na tej podlagi razvijali sodelovanje v zdravstvu in medicini ter tako 
spodbujali in varovali zdravje svojih ljudi, 

KER PONOVNO POTRJUJETA, da so načela enakosti, vzajemnosti in medsebojne koristi 
pomembna za razvoj plodnega sodelovanja, 

SPORAZUMELI, kot sledi: 

1. ČLEN 

Pogodbenici sprejmeta ukrepe za spodbujanje razvoja sodelovanja v zdravstvu in medicini. 0 
posebnih področjih skupnega pomena se bosta dogovorili v okviru programov sodelovanja, o 
katerih je govor v 5. členu tega sporazuma. 

2. ČLEN 

Da bi uresničili ta cilj, pogodbenici omogočata: 

- izmenjavo informacij na področju zdravstva, ki zanimajo obe državi; 

- izmenjavo strokovnjakov za študijske namene in zaradi posvetovanja, kot je to določeno v 
programu sodelovanja, navedenem v 5. členu tega sporazuma; 

- neposredne stike med ustanovami in organizacijami v eni in drugi državi; 

- izmenjavo informacij o novi opremi in tehnološkem razvoju v medicini in zdravstvu; 

in 
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~ druge oblike sodelovanja na področju medicine in zdravstva, o katerih se pogodbenici 
dogovorita sporazumno. 

3. ČLEN 

Pogodbenici druga drugo obveščata o konvencijah, simpozijih, okroglih mizah in drugih 
podobnih dogodkih z mednarodno udeležbo, ki obravnavajo teme s področja zdravstva in 
medicine, organiziranih v eni in drugi državi. Na zahtevo ene pogodbenice druga pogodbenica 
pošlje gradivo, povezano s takimi dogodki. 

4. ČLEN 

Pristojni organi pogodbenic si na zahtevo izmenjavajo sezname medicinske literature in 
filmov o zdravstveni oskrbi, pa tudi drugo pisno, vizualno ali avdiovizualno informativno 
gradivo s področja zdravstva in medicine. 

5. ČLEN 

Izvajanje tega sporazuma bo v imenu Vlade Republike Slovenije spremljalo in nadzorovalo 
Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, v imenu Vlade Romunije pa Ministrstvo za 
zdravje Romunije. 

Ministrstvi vsako drugo leto skleneta programe sodelovanja, ki opredeljujejo področja 
sodelovanja, načine in pogoje dvostranskega sodelovanja ter finančne določbe za opravljanje 
skupnih dejavnosti. 

6. ČLEN 

Morebitni spori, nastali zaradi razlage ali izvajanja tega sporazuma, se rešujejo s 
Posvetovanjem med pogodbenicama. 

Ta sporazum se lahko spremeni s pisnim soglasjem pogodbenic. Spremembe začnejo veljati v 
skladu s postopkom, določenim v 7. členu tega sporazuma. 

7. ČLEN 

Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnje diplomatske note, s katero pogodbenici 
d^ga drugo uradno obvestita, da so bili izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji za začetek 
Ve'javnosti tega sporazuma. 

^a sporazum velja pet (5) let. Po poteku tega obdobja se njegova veljavnost vsakokrat 
samodejno podaljša za nadaljnjih pet (5) let, če ga ena od pogodbenic pisno ne odpove po 
diplomatski poti vsaj 6 mesecev pred potekom njegove veljavnosti. 
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Sestavljeno v Ljubljani dne 6. julija 2004 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku. 

dr. Dušan Keber, l.r. 
ZA VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ovidiu Branzan, l.r. 
ZA VLADO 
ROMUNIJE 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. 

4. člen 

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

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o sodelovanju na področju 
zdravstva in medicine je bil podpisan dne 6. julija 2004 v Ljubljani. 

S podpisom Sporazuma so podani tudi formalni pogoji za razvoj in spodbujanje obojestransko 
koristnega in vzajemnega sodelovanja na področju zdravstva in medicine med državama. 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Romunije bosta preko pristojnih organov za izvajanje 
sporazuma (Ministrstva za zdravje Republike Slovenije ter Ministrstva za zdravje Romunije) 
spodbujali izmenjavo informacij na področju zdravstva, ki so v interesu obeh držav, 
izmenjavo strokovnjakov za študijske namene in zaradi posvetovanja, razvoj neposrednih 
stikov med ustanovami in organizacijami s področja zdravstva in medicine, izmenjavo 
informacij o novi opremi in tehnološkem razvoju v medicini in zdravstvu ter druge oblike 
sodelovanja na področju zdravstva in medicine, o katerih se bosta strani sporazumno 
dogovorili. 

Za izvajanje sporazuma bosta ministrstvi vsako drugo leto sklepali programe sodelovanja, ki 
bodo opredeljevali področja sodelovanja ter načine in pogoje dvostranskega sodelovanja ter 
finančne določbe za opravljanje skupnih dejavnosti. 

Sporazum v skladu s petim odstavkom 75. člena Zakona o zunanjih zadevah ratificira Vlada 
Republike Slovenije. 

Za uresničitev sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali spremeniti veljavnih predpisov. 

Za izvajanje sporazuma bo potrebno zagotoviti sredstva za pokritje stroškov za sklepanje in 
izvedbo Programov sodelovanja na področju zdravstva in medicine ter uresničevanje 
dogovorjenih konkretnih oblik sodelovanja, ki bodo definirane v Programih sodelovanja. 
Sredstva bodo letno zagotovljena v okviru proračuna Ministrstva za zdravje. 
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Predi °g zakona o 

RATIFIKACIJI sporazuma med vlado republike 

Slovenije in vlado republike turčije o 

^delovanju v boju proti organiziranemu 

KRIMINALU, nezakoniti trgovini s prepovedanimi 

JROGAMI, mednarodnemu terorizmu in drugim 

UlM KAZNIVIM DEJANJEM (BTUBOK) 

" 166 - IV 

VUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVa- 
Števfe. 2005-1811-0054 
Liuhlia ' 00724-22/2005/5 L|ub||ana, 17.03.2005 

dolnft|Ft^PU')'i'<e Slovenije je na 15. redni seji dne 17.03.2005 Clla besedilo: 

£DL°GA zakona o ratifikaciji sporazuma tD VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

ORr- tURČIJE O SODELOVANJU V BOJU PROTI T^AN'2'RANEmu KRIMINALU, NEZAKONITI 

MPn?V'NI S PREPOVEDANIMI DROGAMI, 
^NARODNEMU TERORIZMU IN DRUGIM HUJŠIM 

kaznivim dejanjem, 
9a 

P°slovn°k "i3 v. obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
odstavi 7 Državn®ga zbora Republike Slovenije in tretjega a '5- člena zakona o zunanjih zadevah. 

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 pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
Dragutin Mate, minister za notranje zadeve, 
Andrej Logar, v.d. generalni direktor v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
dr. Vinko Gorenak, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve, 
Meta Bole, pooblaščena ministrica, vodja Sektorja za 
mednarodno pravo v Ministrstvu za zunanje zadeve, 
Drago Smole, pooblaščeni minister v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

O dat. 1- ZAKON 
*EPUri £IKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 

TUdSi i SL0VENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
ORGam« 0 SODELOVANJU V BOJU PROTI 

TRfv!rIRANEMU KRIMINALU, NEZAKONITI 
MEDNar °yiNl S PREPOVEDANIMI DROGAMI, 

GODNEMU TERORIZMU IN DRUGIM HUJŠIM 
KAZNIVIM DEJANJEM 

Oficira 
1. člen 

lpiJblikge-p^P°ra2urTi med Vlado Republike Slovenije in Vlado rClie o sodelovanju v boju proti organiziranemu 

kriminalu, nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, 
mednarodnemu terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem, 
podpisan v Ankari 8. aprila 2004. 

2. člen 

Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem 
jeziku glasi:' 

Besedilo sporazuma v turškem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednfifodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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SPORAZUM 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN VLADO REPUBLIKE TURČIJE 

O SODELOVANJU V BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, 

NEZAKONITI TRGOVINI S PREPOVEDANIMI DROGAMI, MEDNARODNEMU 

TERORIZMU IN DRUGIM HUJŠIM KAZNIVIM DEJANJEM 

Vlada Republike Slovenije In 
Vlada Republike Turčije, 

v nadaljevanju pogodbenici, 

sta se v želji, da prispevata k razvoju dvostranskih odnosov, da 
sodelujeta v boju proti kriminalu, še zlasti organiziranemu kriminalu, 
nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, mednarodnemu 
terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem, 

da okrepita skupna prizadevanja za preprečevanje 
mednarodnega terorizma in zlorabe prepovedanih drog, 

da uskladita skupno delovanje proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu, 

sporazumeli: 

1. člen 

(1) Pogodbenici v skladu s svojim notranjim pravom sodelujeta 
pri preprečevanju mednarodnega terorizma, nezakonite trgovine 
s prepovedanimi drogami in organiziranega kriminala; odkrivanju, 
zatiranju in pregonu takšnih kaznivih dejanj ter pri preprečevanju, 
odkrivanju, zatiranju in pregonu drugih hujših kaznivih dejanj. 

(2) Pogodbenici zlasti sodelujeta v primerih, ko so kazniva dejanja 
storjena ali priprave nanje potekajo na območju ene od 
pogodbenic, podatki pa kažejo na možnost, da bi se ta kazniva 
dejanja pripravljala ali izvajala na območju druge pogodbenice. 

2. člen 

Pogodbenici sodelujeta pri odkrivanju in zatiranju kriminala, še 
zlasti organiziranega kriminala, in: 

a. se obveščata o vseh podatkih o osebah, ki se ukvarjajo z 
organiziranim kriminalom, in njihovih povezavah; kriminalnih 
organizacijah in skupinah; značilnem vedenju storilcev in 
skupin; dejstvih s posebnim poudarkom na času, kraju in 
načinu storitve kaznivih dejanj; žrtvah napadov; posebnih 
okoliščinah in o določbah kazenske zakonodaje, ki so bile 
kršene, ter o sprejetih ukrepih, če je to v določenih primerih 
potrebno za preprečitev hujših kaznivih dejanj; 

b. na zaprosilo izvajata določene policijske dejavnosti v skladu 
z notranjim pravom zaprošene pogodbenice; 

c. sodelujeta pri preiskavah v skladu s tem sporazumom in s 
svojim notranjim pravom z usklajenimi policijskimi ukrepi, 
vključno z vzajemno pomočjo v osebju, tehnični opremi in 
organizaciji; 

d. izmenjavata informacije in izkušnje o novih oblikah in metodah, 
ki jih uporablja mednarodni organizirani kriminal; 

e. izmenjavata izsledke forenzičnih in kriminalističnih P a|a 
ter izvedenskih mnenj, kriminoloških in drugih študij jP 
ter se obveščata o svoji preiskovalni praksi, me 
sredstvih, ki jih uporabljata pri svojem delu; 

t. na zaprosilo izmenjavata pisno gradivo, vzorce ^^gpj ali 
in predmete, ki so bili uporabljeni pri storitvi kaznivih 
iz njih izvirajo; 

g. izmenjavata strokovnjake za izboljšanje kakovosti 
omogočata njihovo nadaljnje usposabljanje, da bi dos |nerI,u 
raven strokovnega znanja za boj proti organizi 
kriminalu: 

h. organizirata delovna srečanja za razgovore o pripra 

izvedbi potrebnih ukrepov. 

3. člen 
roi 7V0dni8! Za preprečevanje nezakonitega pridelovanja, Plu s(l0vi 

izvoza, uvoza in prevoza prepovedanih drog, psihotrop ter 
in predhodnih sestavin (v nadaljevanju prepovedane .b0njci 
boj proti temu kot tudi nezakoniti trgovini s temi snovmi pog 
v skladu s svojim notranjim pravom: 

az akt"1'''"1 

a. sporočata informacije o osebah, ki se ukvarjajo z n voCjnjo in 

pridelovanjem prepovedanih drog, njihovo ProlZ in 
trgovino z njimi, skrivališčih prepovedanih drog, s ^gju 
načinih prevoza, kraju izvora in namembne akjnih 
prepovedanih drog, vključno z drugimi podrobnostm ^jpgia 
kaznivih dejanjih, če je to potrebno za preprečevanja kaznivih 
ali v določenih primerih za preprečevanje drugih hujši 
dejanj; ^ 

b. izmenjavata informacije o ustaljenih in novih načinih jJJ^gmi 
nezakonite mednarodne trgovine s prepovedanimi 
ter vse druge pomembne informacije; 

- ihpreiskaV 

c. izmenjavata izsledke forenzičnih in kriminalistih njjh0ve 
nezakonite trgovine s prepovedanimi drogami 
zlorabe; 

d. izmenjavata vzorce novih prepovedanih drog; ^ 

e. izmenjavata svoje izkušnje pri nadzoru nad zakolJit°0
t
zakOni,i 

s prepovedanimi drogami glede možnosti boja pr°" 
trgovini s temi snovmi; 

„otranF 
f. usklajujeta policijske dejavnosti v skladu s svojim 

pravom; 
nQV giede 

g. poskrbita za sodelovanje svojih pristojnih orga 5 

kontrolirane pošiljke prepovedanih drog v 

predhodnimi dogovori za njeno izvedbo. 
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4. člen 

P'ePrečit^en'C' v svoi'h državah sprejmeta učinkovite ukrepe za 
in državi'97 fir'Prave in izvedbe terorističnih dejanj zoper varnost 

lane druge pogodbenice. 
(2) 
Po9odbrePreŽeVan'e mednarodnega terorizma in boj proti njemu v skladu s svojim notranjim pravom in po tem 

<Ca
6nitVata in'or"macije o načrtovanih ali storjenih terorističnih 

sred"«'' vP'e,en'h osebah in skupinah, načinih storitve in s v'h, uporabljenih pri teh dejanjih; 

njiho"'^3'3 in,ormaciie o terorističnih skupinah, vodjih, 
na 

ćlan'h, ki načrtujejo, izvajajo ali so izvedli svoja dejanja 
in(6re

mo^u
v
ene od pogodbenic na njeno škodo, proti njenim 

jn . 
som' so te informacije koristne za zatiranje terorizma 

°pre .eP.re^evanje drugih nasilnih kaznivih dejanj, kot jih 
boum '6 ^vroPsl<a konvencija o zatiranju terorizma (Stras- 9' 27. januar 1977). 

b°ju «« V s^'a^u s svojim notranjim pravom sodelujeta v 
zlasti n

VSerTI oblikam in metodam mednarodnega terorizma, a naslednjih področjih: 

dry^''iz'ranie ali rušenje politične, ustavne, gospodarske ali 
t6rori2^

ne ureditve države s pomočjo mednarodnega 

b- Pr 
evanje in zatiranje financiranja terorističnih dejanj; 

c. 
0r9an'V8 171001 mednarodnim terorizmom in transnacionalnim pr8p lz'ranim kriminalom, nezakonito trgovino s 
z0roj. edanirrii drogami, pranjem denarja, nezakonito trgovino 
in dn.'0^1' nezakonitim premikom jedrskih, kemičnih, bioloških 

9'h Potencialno smrtonosnih snovi; 

rnater°,|',a tr90v'na 2 orožjem, razstrelivom ali občutljivim 
teroric.J0"1' uP°raba komunikacijskih tehnologij s strani 
unić 

skupin in grožnja, ki jo pomeni orožje za množično anie v rokah terorističnih skupin; 
6' zavm t 

s°del0
eV Sta,usa begunca prosilcem za azil, ki načrtujejo Vanie ali pomoč pri izvedbi terorističnih dejanj. 

v 5. člen 
sk|adu s <su 
9°dben' ■ 'lm notranjim pravom in tem sporazumom 

?at'r®riju (jr ' sodeluieta tudi pri preprečevanju, odkrivanju in 9'h hujših kaznivih dejanj, vključno s pranjem denarja. 

)s°delov anie med pogodbenicama vključuje tudi: 
i^fTi 
ka2nj|,aV0 'nformacij o zakonodaji, ki se nanaša na boj proti 

je predmet sodelovanja po tem 
b. ^ mU: 

đ6iavnost°0'
n'ormac'' 0 koristih, pridobljenih s kriminalno 

c, j 

boju pJ-Q^? informacij, pomembnih za katero od pogodbenic v 
9'etjfi t, ,■ r9°vini z ljudmi, ter izmenjavo zakonodaje in izkušenj 6 ,uicev aH migracije. 

) Sodei 
2v6z0 

Van'6 P0 tem sporazumu lahko poteka prek uradnikov 

7. člen 

(1) Za izvajanje določb tega sporazuma pogodbenici določita 
organe in kontaktne točke ter jih pravilno pooblastita za 
neposredno in operativno sodelovanje v skladu z njihovimi 
pristojnostmi, kar se lahko podrobneje določi po diplomatski poti. 

(2) Izmenjava informacij med pristojnimi organi poteka v 
angleškem jeziku, če ni dogovorjeno drugače. 

8. člen 

Pristojni organi pogodbenic v skladu z notranjim pravom in ob 
upoštevanju Konvencije o varstvu posameznikov glede na 
avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (Strasbourg, 28. januar 
1981) in Priporočila št. R 87-(15) Odbora ministrov Sveta Evrope 
državam članicam, ki ureja uporabo osebnih podatkov v 
policijskem sektorju (Strasbourg, 17. september 1987), uporabljajo 
naslednja določila in pogoje za varstvo osebnih podatkov, 
izmenjanih pri njihovem sodelovanju: 

a. pristojni organi, ki prejmejo takšne podatke, jih smejo 
obdelovati samo za namene in pod pogoji, ki jih določijo pristojni 
organi, ki so jih poslali; 

b. pristojni organ, ki prejme podatke, na zaprosilo pristojnega 
organa, ki pošlje podatke, slednjega obvesti o obdelavi teh 
podatkov in o njenih rezultatih; 

c. osebni podatki se smejo posredovati samo organom ali 
organizacijam, pristojnim za zatiranje kriminala, boj proti 
mednarodnemu terorizmu, kaznivim dejanjem, povezanim s 
prepovedanimi drogami, in organiziranemu kriminalu. Takšni 
podatki se smejo posredovati drugim organom le ob 
predhodnem pisnem soglasju pristojnega organa, ki pošlje 
podatke; 

d. pristojni organ, ki pošlje zaprošene podatke, mora zagotoviti, 
da so podatki točni, da je posredovanje podatkov nujno 
potrebno in da je v skladu z namenom. Če bi se izkazalo, da 
so bili posredovani neresnični podatki ali podatki, ki ne bi 
smeli biti razkriti, se o tem nemudoma obvesti pristojni organ, 
ki je podatke prejel, in ta takoj uniči podatke, posredovane 
pomotoma ali brez dovoljenja, ali popravi neresnične podatke; 

e. upravičeni osebi se na njeno zahtevo razložijo vsi o njej 
obstoječi podatki in njihova načrtovana obdelava. Glede 
dajanja informacij o osebnih podatkih prevlada veljavno 
notranje pravo v državi pristojnega organa, ki je podatke 
posredoval; 

f. pristojni organ, ki zagotovi podatke v skladu s svojim notranjim 
pravom, ob posredovanju tudi določi veljavne roke za izbris 
takšnih podatkov. Ne glede na to pa je treba vse podatke o 
določeni osebi izbrisati, ko niso več potrebni. Pristojni organ, 
ki je podatke poslal, mora biti obveščen o izbrisu in razlogih 
zanj. Vsi prejeti osebni podatki se ob prenehanju veljavnosti 
tega sporazuma uničijo; 

g. pristojni organi so dolžni voditi evidenco o posredovanju, 
prejemu in izbrisu osebnih podatkov; 

h. pristojni organi zagotovijo učinkovito varstvo osebnih 
podatkov, da bi nepooblaščenim osebam preprečili dostop 
do njih, in jih ne smejo spreminjati ali objavljati. 
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9. člen 

(1) Pogodbenici jamčita za zaupnost vseh posredovanih 
podatkov, ki jih katera od pogodbenic označi kot zaupne v skladu 
s svojim notranjim pravom. 

(2) Pošiljanje gradiva, podatkov in tehnične opreme, posredovanih 
v skladu s tem sporazumom, tretji državi je mogoče samo s 
pisnim soglasjem pristojnega organa pogodbenice, ki jih je 
posredovala. 

10. člen 

(1) Pogodbenici oblikujeta skupni odbor za izvajanje in ocenjevanje 
sodelovanja po tem sporazumu. O sestavi skupnega odbora, v 
katerem so vsaj trije člani vsake pogodbenice, se pogodbenici 
obvestita po diplomatski poti. 

(2) Skupni odbor se sestaja, kadar je to potrebno. Sestanke 
skupnega odbora lahko po potrebi predlaga vsaka pogodbenica. 
Skupni odbor se sestaja izmenično v Republiki Sloveniji in 
Republiki Turčiji ali kje drugje ob predhodnem dogovoru. 

12. člen 

Določbe tega sporazuma ne vplivajo na mednarodne pogoc)b 

zavezujejo pogodbenici. 

13. člen 
od 

(1) Ta sporazum začne veljati na datum prejema zadn'ejjg so 
uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici obvesti • ^ 
izpolnjene notranjepravne zahteve, potrebne za začete 
veljavnosti. 

jopica 
(2) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pog° . p0 
ga lahko odpove po diplomatski poti. Odpoved začne v e(ji. 
šestih mesecih od dneva prejema uradnega obvestila o o 

h izvirniki!1" 
Sestavljeno v Ankari dne 8. aprila 2004 v dven ^ ^ vsa 
slovenskem, turškem in angleškem jeziku, pri ®e,TieLevla<fa 

besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi P 
angleško besedilo. 

11. člen 

(1) Vsaka pogodbenica lahko v celoti ali delno odkloni sodelovanje 
in podporo ali postavi določene pogoje zanju, če to njeno notranje 
pravo omejuje, če je s tem ogrožena njena varnost ali drugi 
pomembni interesi države ali če se tem krši njeno notranje pravo. 

(2) Pristojni organi pogodbenic se o takšni odklonitvi sodelovanja 
nemudoma pisno obvestijo. 

3. člen 4. člen 
• uradne"'' Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v 

Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

0 sodelo med 'l/lado ^Publike Slovenije in Vlado Republike Turčije 
trgovin 8njU V boiu Prot' organiziranemu kriminalu, nezakoniti 
drugj^ h P.repovedanimi drogami, mednarodnemu terorizmu in 
iadeve t/ kazn'v'm dejanjem sta podpisala minister za notranje 
?adeve ^

put}like Slovenije dr. Rado Bohinc in minister za notranje 
Ankarj epublike Turčije Abdulkadir Aksu dne 8. aprila 2004 v 

Sodeloi/Sf0razuma Predstavlja potrditev skupnih prizadevanj za 
^zakonit'6 Vprotikr'm'nalu'zlasti organiziranemu kriminalu, 

'■ tr9°v'n' s prepovedanimi drogami, mednarodnemu m drugim hujšim kaznivim dejanjem. 
Spo 
ssvoj-^ bo tako podlaga za sodelovanje pogodbenic v skladu 
in preg0n 

ran['m pravom pri preprečevanju, odkrivanju, zatiranju 
>er podj

u akšnih kaznivih dejanj in drugih hujših kaznivih dejanj 
0r9snizira 

za skupno delovanje proti mednarodnemu 
aliPriprav

nemu kr'm'nalu, zlasti ko so kazniva dejanja storjena 
Pa kažejo° nan^epotekaJo na območju ene od pogodbenic, podatki 
druqe "težnost, da bi se pripravljala ali izvajala na območju 

pogodbenice. 
^ ta nam 
°sobah k^ Se bos,a pogodbenici obveščali o vseh podatkih o 

formacija S& ukvariai° s takšnimi kaznivimi dejanji, izmenjavali 
0 metodah° POteh nezakonite trgovine s prepovedanimi drogami, 
ločene ' °.^l!kat]- načinih izvajanja kaznivih dejanj, izvajali s'adivin D

P°\ c'iske dejavnosti, izmenjavali izsledke preiskav, 
n3daljnje iJ 

etov' izmenjavali strokovnjake in omogočili njihovo 

Sporazum širi sodelovanje na področje izmenjave informacij in 
zakonodaje na področju ilegalnih migracij. Predstavljal bo osnovo 
tudi za morebitno preganjanje organizatorjev ilegalnih prebegov. 
Pogodbenici bosta sodelovali tudi pri ostalih hudih kaznivih dejanjih, 
predvsem pri pranju denarja. 

Obvezno sestavino sporazuma predstavljajo določbe o varstvu 
osebnih podatkov. V skladu z notranjim pravom in ob upoštevanju 
Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko 
obdelavo podatkov in Priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope 
državam članicam sta pogodbenici določili pogoje za varstvo 
osebnih podatkov, izmenjanih pri njihovem sodelovanju. 

Prav tako pa sporazum predvideva ustanovitev mešane komisije 
oziroma skupnega odbora za izvajanje in ocenjevanje 
sodelovanja po tem sporazumu. 

Sklenitev mednarodne pogodbe ne zahteva izdaje novih ali 
spremembe veljavnih predpisov. 

Za izpolnitev mednarodne pogodbe ni potrebno zagotoviti dodatnih 
finančnih sredstev, ker sporazum le podrobneje določa področje 
sodelovanja pogodbenic znotraj okvirov redne dejavnosti Policije. 
Tako bodo sredstva za izvedbo sporazuma zagotovljena v okviru 
sredstev za redno dejavnost Policije. 
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Predi °9 zakona o 

Ratifikaciji sporazuma ihied vlado 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

SLOVAŠKE REPUBLIKE O VZAJEMNEM 

VAROVANJU TAJNIH PODATKOV (BSKVTP) 

' epa 167 -IV 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVA- 
Številka- ^°5-1811-0016 

LIUhi,:a' 00724-20/2005/6 ,ub|Jana, 17.03.2005 

dc^o^|F'?PUb''kG Sl°venije je na 15. redni seji dne 17.03.2005 Clla besedilo: 

Predloga ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 

Sln\ V-LAD0 REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
SKE REPUBLIKE O VZAJEMNEM VAROVANJU tajnih podatkov, 

po£*f<a v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
°dstavk '">r*avne9a zbora Republike Slovenije in tretjega a 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Božo Cerar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Ludvik Čarni direktor Urada Vlade Republike Slovenije za 
varovanje tajnih podatkov, 
Andrej Logar, v.d. direktorja Direktorata za evropske 
zadeve in politično bilateralo v Ministrstvu za zunanje 
zadeve 
Meta Bole, pooblaščena ministrica v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

O Dat £AKUN 
REPiidT ACIJ' SPORAZUMA MED VLADO 

REPmr, ,UKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE UBLIKE O VZAJEMNEM VAROVANJU TAJNIH 
PODATKOV 

l.člen 
ati,'cira se 

sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 

Slovaške republike o vzajemnem varovanju tajnih podatkov, ki je 
bil podpisan 8. decembra 2004 v Bratislavi. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi': 

Besedilo sporazuma v slovaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve 
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Sporazum 

med Vlado Republike Slovenije in 

Vlado Slovaške republike o vzajemnem varovanju tajnih 
podatkov 

Vlada Republike Slovenije 

in 

Vlada Slovaške republike 

(v nadaljevanju pogodbenici) sta se 

ob zavedanju potrebe, da se določijo pravila za vzajemno 
varovanje izmenjanih tajnih podatkov, 

z namenom, da se varujejo tajni podatki, ki jih kot tajne določa 
zakonodaja države ene pogodbenice in so jih državi druge 
pogodbenice poslali pristojni organi ali subjekti v skladu s potrebo 
po izpolnitvi zahtev državne uprave in lokalne samouprave, ali 
tajni podatki v sporazumih o sodelovanju, poslovnih pogodbah in 
naročilih, ki so jih sklenili organi državne uprave in lokalne 
samouprave, gospodarski subjekti in posamezniki obeh držav, 

dogovorili o tem: 

nepooblaščenim ravnanjem v skladu z zakonodajo ^ 
pogodbenic in so bili ustrezno označeni s stopnjo tajnosti v 
s to zakonodajo; 

b) "ustrezna organa" pomenita organa držav pog0^® za 
navedena v 13. členu tega sporazuma, ki sta °dg°v0 ,u z 
varovanje in medsebojno sporočanje tajnih podatkov v 
zakonodajo držav pogodbenic; 

lokalne 
c) "pooblaščeni organi" pomenijo organe državne uprave "V^ov 
samouprave, ki zagotavljajo varovanje sporočenih tajni' £ *g0nih 
v skladu z zakonodajo držav pogodbenic. Dejavnosti PooD 

organov nadzorujejo pristojni organi; 
_ <j|j 

d) "pogodba s tajnimi podatki" pomeni sporazum med dv ^ 
več pogodbeniki, ki opredeljuje njihove pravice in obvez 
katerega so ali bi lahko bili tajni podatki; 

ravno 
e) "pogodbenik" je fizična ali pravna oseba, ki ima v 
sposobnost za sklepanje pogodb. 

1. člen 
Pomen izrazov 

V tem sporazumu: 

a) "tajni podatki" pomenijo podatke, ne glede na to, na kakšnem 
nosilcu ali v kakšni obliki so shranjeni, ki se varujejo pred 

2. člen 
Primerljivost stopenj tajnosti 

e taj"05'' Pogodbenici sta se strinjali, da so navedene stopn] 
primerljive, kot sledi: 

REPUBLIKA 
SLOVENIJA ' 

SLOVAŠKA REl>.U BLIK Af ^ENAKOVREDNI.^ 
^NGLEŠKI IZR^Ž :' 

STROGO TAJNO PRISNE TAJNE TOP SECRET 
TAJNO TAJNE SECRET 
ZAUPNO DO VERNE CONFIDENTIAL _ 
INTERNO VYHRADENE RESTRICTED   

3. člen 
Varnostna potrdila 

Pogodbenici priznavata potrdilo o varnostnem preverjanju oseb 
druge države, izdano v skladu z njeno zakonodajo. Pogodbenici 
lahko priznata potrdilo o industrijski varnosti gospodarskih 
subjektov druge države, izdano v skladu z njeno zakonodajo na 
podlagi zaprosila druge pogodbenice. Ustrezna organa držav 
pogodbenic se morata vzajemno obveščati o kakršnih koli 
spremembah v potrdilih o varnostnem preverjanju in potrdilih o 
industrijski varnosti, povezanih z dejavnostmi, ki se opravljajo v 
skladu s tem sporazumom, še posebej če so bila preklicana ali je 
bila znižana stopnja tajnosti. 

4. člen 
Označevanje tajnih podatkov ^ 

(1) Ustrezni organ države prejemnice označi prejete ta'n® ^u"18 

s primerljivo stopnjo tajnosti skladno z 2. členom ,e9a. na njen° 
v skladu z njeno zakonodajo ali pa se tako označijo 
pobudo. ^ 

(2) Ustrezni organ države prejemnice spremeni ali odpra'^ p0dia9' 
tajnosti ali zagotovi njeno spremembo ali odpravo sarT1° g države 

pisnega sporočila ali zaprosila ustreznega °r9a [TlUdo'lia 

pogodbenice izvora podatkov. Ustrezna organa n 
sporočita spremembo ali odpravo stopnje tajnosti. 
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5. člen 
Notranji ukrepi 

Pogodh'0'™ 'n P°°blaščeni organi v skladu z zakonodajo držav 
Podatk en'csPreimei° vse potrebne ukrepe za zavarovanje tajnih 
tainihn°V ^ S0 poročeni skladno s tem sporazumom, ali 
s tain

P°datkov..ki so bili pogodben'ku sporočeni v zvezi s pogodbo |nirT" podatki. 
(2) Ta' 
bil) $no POclatki se uporabljajo izrecno za namene, za katere so 
varnosti, ni' razkriiei° Pa se lahko samo osebam, ki so bile 
svojih preveriene in morajo podatke poznati pri izpolnjevanju 
Seznanit n'h nalo9- Nobena druga oseba ni pooblaščena za 
po|ož' ev.s sporočenimi tajnimi podatki zgolj na podlagi naziva, ali potrdila o varnostnem preverjanju. 

Ptedhod^60' ta'ni P°da,ki se tretji strani ne razkrijejo brez ne pisne odobritve ustreznega organa pogodbenice. 

6. člen 
Pogodbe 

izvori Sklenitv'i° pogodbe s tajnimi podatki ustrezni organ države 
Po9odb Poda,kov zaprosi ustrezni organ države druge 
'^ustri'8^06 Za P'sno obvestilo, da ima pogodbenik potrdilo o ls 1 varnosti ustrezne stopnje. 

°rga^
tr®2ni organ države izvora podatkov pošlje ustreznemu 

p°godba
r2ave Prejemnice seznam tajnih podatkov, ki jih vsebuje s tajnimi podatki, in stopnjo njihove tajnosti. 

(3) Ustre7ni 
spomA- -Z or9an države prejemnice pisno potrdi prejem 

h ^jnih podatkov. 

Tajni 

7. člen 
Sporočanje tajnih podatkov 

Pogodb«POdatki se 'z države ene pogodbenice v državo druge nice Pošiljajo po diplomatski poti. 
(2) Elektro 
^'Ptooraj 7na9netni prenos tajnih podatkov se izvaja s potrjenimi a a,skimi sredstvi. 

^ Ustrezna sPoro*~„- or9ana se lahko dogovorita o drugih načinih canla tajnih podatkov. 

(1)T; 

8. člen 
Prevajanje in razmnoževanje 

Preverja Poc^a"<e lahko prevajajo samo osebe, ki so bile varnostno 
Se 0*načj6 sk'adno s stopnjo tajnosti izvirnega dokumenta. Prevod 1 z isto stopnjo tajnosti kot izvirni dokument. 
(2) Pn ra 
s'°Pnja t evaniu tajnih podatkov se kopira tudi njihova izvirna 
^°t ie m,3 Nsirediti se sme samo toliko kopij tajnih podatkov, "Ujno ■ 1 Potrebno. 

^JNo g ,k'' označeni s stopnjo tajnosti STROGO TAJNO in 
Pisne 0C|Oh .'allko Prevajajo in razmnožujejo samo na podlagi r'tve ustreznega organa države izvora podatkov. 

9. člen 
Uničevanje 

^ Prepre°datk' 'n njihovi nosilci se uničijo ali spremenijo na način, 
I® vsako možnost za njihovo obnovitev. 

(2) Prejemnik ne uniči tajnih podatkov, označenih s stopnjo tajnosti 
STROGO TAJNO in TAJNO, brez pisnega soglasja ustreznega 
organa države izvora podatkov. Kopija poročila o uničenju teh 
tajnih podatkov se pošlje ustreznemu organu države izvora 
podatkov. 

10. člen 
Obiski 

(1) Za obiske, ki zahtevajo dostop do tajnih podatkov države 
druge pogodbenice, je potrebno dovoljenje, ki ga izda ustrezni 
organ. Tako dovoljenje lahko izda pooblaščeni organ, če ima za to 
pooblastilo. 

(2) Zaprosilo za obisk se pošlje ustreznemu ali pooblaščenemu 
organu države gostiteljice praviloma deset delovnih dni pred 
načrtovanim obiskom. 

(3) Zaprosilo za obisk vsebuje: 

a) 

b) 
o) 

d) 

e) 
f) 

ime in priimek obiskovalca, datum in kraj rojstva, številko 
potnega lista, 
državljanstvo, 
položaj obiskovalca in ime ustanove ali podjetja, ki ga 
predstavlja, ali naslov in podrobnejšo opredelitev pogodbe s 
tajnimi podatki, pri kateri sodeluje, 
podatke o stopnji dovoljenja za dostop do tajnih podatkov 
obiskovalca, 
namen obiska in predvideni datum prihoda in odhoda, 
ime ustanove ali podjetja, ki ga bo obiskal. 

(4) Ob več obiskih so ustrezni ali pooblaščeni organi pristojni, da 
odobrijo sezname rednih obiskov. Ti seznami so veljavni največ 
dvanajst mesecev. 

11. člen 
Kršitev varovanja tajnih podatkov 

(1) Ob nepooblaščenem dostopu do tajnih podatkov, ki jih je 
sporočila država druge pogodbenice, ali če takega dostopa ni 
mogoče izključiti, se o tem obvesti ustrezni organ države izvora 
podatkov. 

(2) Kršitev varovanja tajnih podatkov iz prvega odstavka raziščejo 
organi države, v kateri je do kršitve prišlo. O ugotovitvah se 
obvesti ustrezni organ države druge pogodbenice. 

12. člen 
Stroški 

Stroške, ki nastanejo pri izvajanju tega sporazuma, krije 
pogodbenica za storitve, ki jih zagotavlja. 

13. člen 
Ustrezna organa 

(1) Ustrezna organa držav pogodbenic sta: 

v Republiki Sloveniji: 
Urad Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, 

v Slovaški republiki: 
Državni varnostni urad 
(Nšrodny bežpečnostny urad). 

(2) Pogodbenici se po diplomatski poti obvestita o kakršnih koli 
spremembah ustreznih organov. Ustrezna organa lahko skleneta 
izvedbene protokole za izvajanje tega sporazuma. 
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14. člen 
Razmerje do drugih sporazumov 

Ta sporazum ne vpliva na obveznosti na področju varovanja 
tajnih podatkov, ki izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov, ki 
zavezujejo državi obeh pogodbenic. 

15. člen 
Posvetovanja in pregledi 

(1) Ustrezna organa se obveščata o veljavni zakonodaji o 
varovanju tajnih podatkov in o vseh njenih spremembah ali 
dopolnitvah. 

(2) Ustrezna organa se na zaprosilo enega od njiju posvetujeta o 
sodelovanju pri izvajanju tega sporazuma. 

(3) Ustrezna organa sodelujeta pri preverjanju primernega 
varovanja sporočenih tajnih podatkov in izvajanju pregledov. 

16. člen 
Reševanje sporov 

Spori zaradi razlage ali izvajanja tega sporazuma se rešujejo z 
neposrednim posvetovanjem ustreznih organov. 

17. člen 
Končne določbe 

^jpgVU 
(1) Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca p° 
prejema zadnjega obvestila, s katerim se pogodbe za 
diplomatski poti obvestita o končanju notranjih postop 
začetek veljavnosti tega sporazuma. 

(2) Ta sporazum se lahko spremeni na podlagi dogovor® j|0fn 
pogodbenicama. Spremeni se s pisnim uradnim obv 
Spremembe tega sporazuma začnejo veljati v skladu s p 
za začetek veljavnosti iz prvega odstavka tega člena. 

•m uradni"1 

(3) Pogodbenica lahko odpove ta sporazum s pisnim |<o 
obvestilom. Odpoved začne veljati šest mesecev po da . ^ 
je druga pogodbenica prejela uradno obvestilo. Vsi tajni P se 
so bili izmenjani ali so nastali v skladu s tem sporazu anjU 
varujejo v skladu z določbami tega sporazuma tudi po Pr ^raV8 
veljavnosti sporazuma, dokler je to potrebno zaradi njihov 
in stopnje tajnosti. 

Sestavljeno v Bratislavi dne 8.decembra 2004 v dveh 'j^^iagi 
slovenskem, slovaškem in angleškem jeziku. Ob razlikah 

7 a Vlado 
.vaške rep"blilV-/ 

velja angleško besedilo. 

. Za Vlado 
Republike Slovenije 

3. člen 4. člen 
• • i iradne^ ''sW 

Za izvajanje sporazuma skrbi Urad Vlade Republike Slovenije za Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v u 
varovanje tajnih podatkov. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

varnoJt™ °Prec*eliuie tajne podatke in stopnjo njihove tajnosti in 
PodaHco"699 preveriania- Določa tudi organ prejemnice tajnih 
tajnosti \

ozna^tev prejetih tajnih podatkov s primerljivo stopnjo 
njihove a'-'e vsebuje tudi določbe o dajanju tajnih podatkov, m prevajanju in razmnoževanju kot tudi uničenju. 
Skl 
na pod

vPredl°ženega sporazuma ne bo vplivala na obveznosti 
rriecjna r°^U. varovanja tajnih podatkov, ki izhajajo iz drugih 
Do/oće 

sPorazumov, ki zavezujejo državi pogodbenici, 
sporom 116 tUdl nač,n morebitnega medsebojnega reševanja 01 tud' spremembe ali dopolnitve mednarodnega akta. 

Sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Slovaške republike o vzajemnem varovanju tajnih podatkov ne 
zahteva izdaje novih ali spremembe veljavnih predpisov. 

Sporazum ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropske 
unije. 

Izvajanje mednarodne pogodbe ne zahteva dodatnih sredstev iz 
proračuna. 

s, 

*3' marec2005 

L. 
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DELOVNO TELO 

KOMISIJA ZA POSLOVNIK 

J OBRAVNAVI NAČINA UPORABE 

'2. (LENA POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA 

Misija za poslovnik 

02°-02/92-25/236 ,UDIlana, 17.3.2005 

Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije: 

- poročilo o obravnavi načina uporabe 72. člena poslovnika 
državnega zbora. 

a> 17.3.2005 
Komisija 

*a Poslovnik pošilja v prilogi na podlagi 37. in 42. člena 
Predsednik 

Bojan Kontič, l.r. 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR • 

i\oinisijn zti poslom //.* 

Številka: 020-02/92-25/236 
Ljubljana, 17. 3. 2005 

Na podlagi tretje alineje 37., 42. in drugega odstavka 282. člena poslovnika 
državnega zbora (PoDZ-1, Ur. list RS, št. 35/02 in drugi, v nadaljevanju: poslovnik) je 
Pripravila Komisija za poslovnik kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 

o obravnavi načina uporabe 72. člena poslovnika državnega zbora 

Komisija za poslovnik je na prvem nadaljevanju 2. seje, ki je bila v četrtek, 17. 3. 
2005 ob 9. uri, obravnavala dopis predsednika državnega zbora Franceta Cukjatija, 
dr. med., z vprašanjem o poslovniški ustreznosti načina vodenja sej državnega zbora 
glede prijave obrazložitev glasu pred končnim glasovanjem o predlogu odločitve, kot 
ga uveljavlja predsedstvo državnega zbora. 
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DELOVNO TELO 

KOMISIJA ZA POSLOVNIK 

Prisotni člani komisije so na seji brez razprave v zvezi s postavljenim vprašanjem 
soglasno sprejeli (5 ZA in 0 PROTI) naslednji 

skiep: 

Komisija meni, da razlaga 72. člena poslovnika ni potrebna, ker je določba 
navedenega člena jasna in nedvoumna. 

Obrazložitev: 

Komisija za poslovnik je prejela dopis predsednika državnega zbora z dne 2. 2. 2005 
z vprašanjem, ali je način vodenja sej državnega zbora glede prijave obrazložitev 
glasu pred končnim glasovanjem o predlogu odločitve, kot ga uveljavlja predsedstvo 
državnega zbora, v nasprotju z določbami poslovnika. 

Predsedstvo uveljavlja postopek prijav za obrazložitev glasu na način, da 
predsedujoči najprej pozove predstavnike poslanskih skupin, če želijo obrazložiti glas 
v imenu poslanskih skupin, nato pa pozove poslance k prijavi obrazložitve glasu. Ko 
je vrstni red prijavljenih poslancev izčrpan, predsedujoči še enkrat pozove poslance, 
ki še niso obrazložili svojega glasu, naj se prijavijo k obrazložitvi, če to želijo. 
Nekatere poslanske skupine takemu načinu vodenja seje nasprotujejo. 

Poslovnik v določbi 72. člena opredeljuje institut obrazložitve glasu pred končnim 
glasovanjem o predlogu odločitve. To lahko stori predstavnik poslanske skupine, ki 
obrazloži glasovanje poslanske skupine. Pred končnim glasovanjem o predlogu 
odločitve pa svoj glas lahko obrazloži tudi poslanec v svojem imenu. Poslovnik 
določa še časovno omejitev trajanja obrazložitve glasu in sicer govor predstavnika 
poslanske skupine, ki obrazloži glasovanje poslanske skupine, lahko traja največ tri 
minute, govor poslanca, ki obrazloži svoj glas, pa največ dve minuti. Poslovnik določa 
še, da se navedeni institut ne uporablja le v primerih odločanja s tajnim glasovanjem 
in v primeru odločanja o postopkovnih vprašanjih. Drugih določb, ki bi podrobneje 
urejale predmetno materijo, poslovnik ne vsebuje. 

Komisija je prejela pisno mnenje Zakonodajno-pravne službe iz katerega izhaja, da je 
zastavljeno vprašanje povsem izvedbene narave, zlasti pa je povezano z 
organizacijskimi in časovnimi vidiki načrtovanja poteka seje. Pri tem opozarja, da 
izvedba poslovniških določb, ki urejajo obrazložitev glasu, v nobenem primeru ne 
sme biti izvršena na način, ki bi omogočal, da se pravica predstavnika poslanske 
skupine oziroma poslanca do javne obrazložitve svojega stališča glede 
posameznega predloga odločitve na seji državnega zbora omeji ali celo obide. 
Morebitne zlorabe tega instituta v praksi bi bilo mogoče reševati v okviru 
mehanizmov, ki jih ima pri vodenju seje na razpolago predsedujoči v okviru 
vzdrževanja reda na seji državnega zbora. 
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DELOVNO TELO 

KOMISIJA ZA POSLOVNIK 

Komisija tako meni, da ima na podlagi določb 72. člena poslovnika predstavnik 
poslanske skupine pred končnim glasovanjem o predlogu odločitve nesporno 
pravico, da obrazloži glasovanje poslanske skupine, pri čemer je čas trajanja govora 
omejen na tri minute. Prav tako ima na podlagi iste določbe tudi poslanec pravico, 
da pred končnim glasovanjem o predlogu odločitve obrazloži svoj glas, pri čemer je 
čas trajanja govora omejen na največ dve minuti. 

Kako uresničiti v praksi izvedbo citiranih poslovniških določb v smislu zagotovitve 
navedene pravice predstavnikov poslanskih skupin oziroma poslancev do javne 
obrazložitve glasovanja o posameznem predlogu odločitve, predstavlja način vodenja 
seje, ki ga poslovnik ne ureja, vsekakor pa mora biti način izvedbe pravice, ki jo daje 
poslovnik, urejen tako, da se ta pravica nikomur ne omeji ali celo obide. 

Sekretarka Predsednik 
Maja Briški, I. r. Bojan Kontič, l.r. 
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°sm 0 Poročilo o 

izvajanju zakona o ugotavljanju 

3 "AJENINUSTI IN SEZNAM IZDANIH 

00LOČB 

" 159 - IV 

VLADA REpUBLIKE SLOVENIJE 
^teviika; 
4'ubljana 00700-13/2005/4 

15.03.2005 
a ^©publike Slovenije je dne 15.03.2005 sprejela: 

UGn-rL POR°člLO O IZVAJANJU ZAKONA O 
0dLOČBUANJU VZAJEMN0STI IN seznam IZDANIH 

Ugo|au|°f''!a na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o ovijanju vzajemnosti. 

Vlade RePUb'.il<e Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Publike 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. Lovro Šturm, minister za pravosodje, 
Robert Marolt, državni sekretar v Ministrstvu za 
pravosodje, 
Biserka Javoršek, v. d. generalnega direktorja Direktorata 
za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno 
pomoč, Ministrstvo za pravosodje. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

*3-">arec 2005 
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OSMO POROČILO 

O IZVAJANJU ZAKONA O UGOTAVLJANJU 

VZAJEMNOSTI IN SEZNAM IZDANIH ODLOČB 

marec 2005 



1' uvod 

(UradnU'0^''° ° izvaianiu Zakona o ugotavljanju vzajemnosti 
pridobi 'St ' v "ada'jHj6111 besedilu: ZUVza) na področju 
R6pUb|Vk

an'a las,ninske pravice tujcev na nepremičninah v 
V2ajemr! ' ®'oveniji vsebuje podatke o vlogah za ugotovitev 
O1.01 2nr>St'' S° PrisPele na Ministrstvo za pravosodje od dne 
novo pcj do dne 31-12.2004. Podatki se nanašajo na stanje 
vseh v|0

SPelih vlo9 za ugotovitev vzajemnosti, prikazujejo stanje 
knjigo V ,em Udobju, nove vpise lastninske pravice v zemljiško 
v omQn'

f seznam odločb, ki jih je Ministrstvo za pravosodje izdalo nenJenem obdobju. 

2 
V7?fJKI 0 POSTOPKIH UGOTAVLJANJA 4AJEMN0STI OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 

Ministrstvo 
(31.12 2orvjZa pravosodje Je v obdobju od sedmega poročila 
v2ajemn ■ d° dne 31-12.2004 prejelo deset vlog za ugotovitev 
vlogi m °,Sti.'. ki so iih vložili državljani držav članic EU in dve s a jih vložila državljana držav, ki niso članice EU. 

^lan?cEU V'°®ah'ki so državljani držav 

deset 'Jo2004 31-12-2004 je Ministrstvo za pravosodje prejelo 
držav čla ^ 23 u90,0vitev vzajemnosti, ki so jih vložili državljani 
Italija 1 "c ^ '3 * Nemčija, 3 - Avstrija, 1 - Velika Britanija, 1 - 

' " Francija, 1 - irska). 

V16 Prim ci?4 d° 01 -05.2004 je bilo izdanih 27 meritornih odločb, 
u9otovijenr '8 " Nemčija, 8 - Velika Britanija) je bila vzajemnost 
u9otov|jena V 11 primerih (11 " Avstrija) pa vzajemnost ni bila 

'o^biloTn Ve'iavnosti ZUVza (14.02.1999) do 01.05.2004 je 
^" Ostril 93 meritornih odločb, v 64 primerih (50 - Nemčija, 
Najemno .2 " Nizozemska, 1 - |rska, 8 - Velika Britanija), je bila 
u9°tovlie

S u^0,ov|iena. v 1 primeru je bila vzajemnost delno u9otoviiPn V1 " l,aliia). v 28 primerih pa vzajemnost ni bila 1 na (27 - Avstrija, 1 - Italija). 
Od ! m ■ 
Unij® na o?'3 2004 da|Je lallko državljani držav članic Evropske na nepren!'T'|u F,ePublike Slovenije pridobivajo lastninsko pravico 
nakuPom) na Podlagi vseh pravnih temeljev (ne le z 
^r*avljane "p* ena'<'m' zakonskimi pogoji kot veljajo za slovenske 
^Vr°pske 1' ma'u 2004 ,ore' državljanom držav članic ni več p0tr

U"li9 za P^obitev lastninske pravice na nepremičninah 
ebno pridobiti upravne odločbe o ugotovitvi vzajemnosti. 

r' Ministrstva 
u9otav|jan- za Pravosodje trenutno ne teče noben postopek unij6, sgj 'a vzajemnosti za državljane držav članic Evropske 
31.12.2o04° bHe !se narešene vloge po 1. 5. 2004 (49 vlog) do 
!Ne tQ,, Zak|jučene z izdajo sklepa o zavrženju vloge na podlagi 
^ona o 6 .pr.ve9a odstavka ter drugega odstavka 129. člena 

splošnem upravnem postopku.' 
31 

^jemnos.00,4 bi'° od skuPno 180 prejetih vlog za ugotovitev 
b " Nemen S° 'ih vlozili državljani držav članic Evropske unije 
& anija ?'a' *2" Avs,riia' " "a'iia' 6 - Nizozemska, 9 - Velika 

^9alška^Q 1 " Gr^'ia' 3 " Francija, 2 - Irska, 1 - V|°9 Pa ie h'i V'°^ zakliučenih z izdajo meritorne odločbe, 87 
'0 zaključenih z izdajo sklepa. 

'^dnhišTno    st- 80/99,70/2000,52/2002; v nadaljnjem besedilu: ZUP) 

*3' mafec 2005 

Na podlagi vseh izdanih odločb o ugotovitvi vzajemnosti je bil po 
podatkih Ministrstva za pravosodje v obdobju od 01.01.2004 do 
31.12.2004 vložen en predlog za vknjižbo lastninske pravice v 
zemljiško knjigo, v zvezi s katerim je sodišče že izdalo sklep o 
vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo. 

2.2. Podatki o vlogah, ki so jih vložili državljani držav, 
ki niso članice EU 

V obdobju od 01.01.2004 do 31.12.2003 sta bili vloženi dve novi 
vlogi državljanov držav, ki niso članice Evropske unije. Pri 
Ministrstvu za pravosodje trenutno ne teče noben postopek 
ugotavljanja vzajemnosti. Dva postopka v zvezi z vlogama 
državljanov Srbije in Črne Gore za ugotovitev vzajemnosti za 
pridobitev lastninske pravice na podlagi dedovanja nepremičnin 
sta bila zaključena z izdajo meritorne odločbe o ugotovitvi 
vzajemnosti, trije postopki v zvezi z vlogami ameriških državljanov 
pa so bili po 01.05.2004 zaključeni z izdajo sklepa o zavrženju 
vloge na podlagi druge točke prvega odstavka ter drugega 
odstavka 129. člena Zakona o splošnem upravnem postopku. 
Izdana je bila ena odločba o ugotovitvi vzajemnosti za državljanko 
Združenih držav Amerike. 

2.3. Podatki o nepremičninah, glede katerih se 
ugotavlja vzajemnost 

Nove vloge za ugotovitev vzajemnosti v obdobju od 01.01.2004 
do 01.05.2004 so bile podane glede nepremičnin, ki ležijo na 
območjih gradbenih parcel, kmetijskih zemljišč, gozdnih zemljišč, 
območjih posebnega pomena za obrambo, območjih zavarovane 
kulturne dediščine in območjih varstva vodnih virov. 

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

Nove vloge za ugotovitev vzajemnosti v obdobju od 01.01.2004 
do 01.05.2004 so bile podane glede nepremičnin, ki se pridobivajo 
zaradi namena bivanja in sekundarnega bivanja. 

3. SEZNAM IZDANIH ODLOČB TER SEZNAM 
KATASTRSKIH OBČIN, V KATERIH LEŽIJO 
NEPREMIČNINE, ZA KATERE SO BILE V 
POSTOPKU UGOTAVLJANJA VZAJEMNOSTI 
IZDANE ODLOČBE 

3.1. Seznam izdanih odločb v postopku ugotavljanja 
vzajemnosti od 01.01.2004 do 01.05.2004 za 
državljane držav članic Evropske unije 

Ministrstvo za pravosodje je izdalo 8 odločb, s katerimi je bil 
ugotovljen obstoj vzajemnosti za državljane Zvezne republike 
Nemčije, in sicer: 

1. odločba opr. št. 782-78/00 z dne 27.01.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na gradbeni parceli, zaradi sekundarnega 
bivanja; 
2. odločba opr. št. 782-30/03 z dne 27.01.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na gradbeni parceli, kmetijskem zemljišču in 
gozdnem zemljišču, zaradi lastnega bivanja; 
3. odločba opr. št. 782-33/03 z dne 17.03.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na gradbeni parceli, zaradi sekundarnega 
bivanja; 
4. odločba opr št. 782-42/03 z dne 27.01.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na kmetijskem zemljišču, zaradi sekundarnega 
bivanja; 
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5. odločba opr. št. 782-82/03 z dne 17.03.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na kmetijskem zemljišču, zaradi lastnega 
bivanja; 
6. odločba opr. št. 782-68/03 z dne 18.02.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na kmetijskem zemljišču in gozdnem zemljišču, 
zaradi lastnega bivanja; 
7. odločba opr. št. 782-93/03 z dne 18.02.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na gradbeni parceli, zaradi sekundarnega 
bivanja; 
8. odločba opr. št. 782-96/03 z dne 19.02.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na gradbeni parceli, kmetijskem zemljišču in 
gozdnem zemljišču, zaradi lastnega bivanja. 

Ministrstvo za pravosodje je izdalo 8 odločb, s katerimi je bil 
ugotovljen obstoj vzajemnosti za državljane Velike Britanije, in 
sicer: 

1. odločba opr. št. 782-31/03 z dne 06.02.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na gradbeni parceli, zaradi lastnega bivanja; 
2. odločba opr. št. 782-35/03 z dne 09.01.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na gradbeni parceli in kmetijskem zemljišču, 
zaradi lastnega bivanja; 
3. odločba opr. št. 782-37/03 z dne 23.03.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na gradbeni parceli, zaradi lastnega bivanja; 
4. odločba opr. št. 782-41/03 z dne 06.02.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na gradbeni parceli, zaradi sekundarnega 
bivanja; 
5. odločba opr. št. 782-79/03 z dne 19.02.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na gradbeni parceli, zaradi sekundarnega 
bivanja; 
6. odločba opr. št. 782-5/03 z dne 18.02.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na gradbeni parceli, zaradi lastnega bivanja; 
7. odločba opr. št. 782-98/03 z dne 18.03.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na gradbeni parceli, kmetijskem zemljišču in 
gozdnem zemljišču, zaradi lastnega bivanja; 
8. odločba opr. št. 782-103/03 z dne 06.04.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na gradbeni parceli, na območju varstva 
naselbinske dediščine, zaradi lastnega bivanja. 

Ministrstvo za pravosodje je izdalo 11 odločb, s katerimi je bilo 
ugotovljeno, da vzajemnost ne obstaja za državljane Republike 
Avstrije, in sicer: 

1. odločba opr. št. 782-16/03 z dne 26.01.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na gradbeni parceli na območju, ki je posebnega 
pomena za obrambo in območje varstva kulturne dediščine, 
zaradi sekundarnega bivanja; 
2. odločba opr. št. 782-34/03 z dne 24.02.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na gradbeni parceli, kmetijskem zemljišču in 
gozdnem zemljišču, zaradi lastnega bivanja; 
3. odločba opr. št. 782-45/03 z dne 26.01.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na gradbeni parceli in na kmetijskem zemljišču, 
zaradi sekundarnega bivanja; 
4. odločba opr. št. 782-62/03 z dne 26.01.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na gradbeni parceli na območju, ki je posebnega 
pomena za obrambo in območje varstva kulturne dediščine, 
zaradi sekundarnega bivanja; 
5. odločba opr. št. 782-64/03 z dne 16.03.2004 - pridobivanje 
lastninske pravice na gradbeni parceli, kmetijskem zemljišču in 
gozdnem zemljišču na območju, ki je posebnega pomena za 
obrambo, zaradi lastnega bivanja; 

6. odločba opr. št. 782-70/03 z dne 26.01.2004 - 
lastninske pravice na gradbeni parceli in kmetijskem ze 
na območju, ki je posebnega pomena za obrambo, 
sekundarnega bivanja; h'vanje 
7. odločba opr. št. 782-76/03 z dne 26.01.2004 - Pnd0 Lžu, 
lastninske pravice na gradbeni parceli in kmetijskem ze 
zaradi sekundarnega bivanja; hivanje 
8. odločba opr. št. 782-84/03 z dne' 18.03.2004 -. Pr'd°r,Jdb8ni 
lastninske pravice na nepremičnini v etažni lastnini na g 
parceli, zaradi lastnega bivanja; hivanje 
9. odločba opr. št. 782-88/03 z dne 01.04.2004 - Prld0° išču, 
lastninske pravice na gradbeni parceli in kmetijskem ze 
zaradi sekundarnega bivanja; bivanj® 
10. odločba opr. št. 782-104/03 z dne 07.04.2004 - Prl °grjenja 
lastninske pravice na gozdnem zemljišču, zaradi gospo 

119 odločba opr. št. 782-74/03 z dne 06.04.2004 - Prid°.^1n 
lastninske pravice na gradbeni parceli, kmetijskem zemi 
gozdnem zemljišču, zaradi sekundarnega bivanja. 

3.2. Seznam izdanih odločb v postopku u9ot^v''f.n
adi 

vzajemnosti od 01.01.2004 do 31.12.2004 z 
pridobitve lastninske pravice na podlagi 
dedovanja nepremičnin za državljane drza > 
niso članice Evropske unije 

mi je bil° Ministrstvo za pravosodje je izdalo 2 odločbi, s kateri ^s(aja 
ugotovljeno, da vzajemnost pri dedovanju nepremičnin 
za državljane Republike Srbije in Črne Gore, in sicer. 

1. odločba opr. št. 782-9/01 z dne 22.12.2004 - pridobival 
lastninske pravice na podlagi dedovanja nepremičnine. nje 
2. odločba opr. št. 782-4/04 z dne 22.12.2004 - pnd0 

lastninske pravice na podlagi dedovanja nepremičnine- 

3.3. Seznam katastrskih občin, v katerih 
nepremičnine, za katere so bile v postopk 
ugotavljanja vzajemnosti od 01.07.2003 a° 
31.12.2003 izdane odločbe 

nOtaVljaP'a 

Nepremičnine, za katere so bile v postopku u» . ježijo 
vzajemnosti od 01.01.2004 do 31.12.2004 izdane odl° nieno,k* 
v k. o. Želeče, k. o. Piran, k. o. Spodnje dobrenje, k. o. Se ^ 0 
o. Podkum, k. o. Zbelovska gora, k. o. Studor, k. o. ^° ° polg3 

Bele vode, k. o. Dobrovnik, k. o. Ciringa, k. o. Lendava, k '^ače, 
vas, k. o. Kranjska Gora, k. o. Gačnik, k. o. Portorož, k- ^0§aki. 
k. o. Štanjel, k. o. Potov Vrh, k. o. Koritno, k. o. Lužarje, k- °_ £rnjče- 
k. o. Dutovlje, k. o. Vuzenica, k. o. Kukava, k. o. Kranj in k- 

4. PODATKI O POSTOPKIH UGOTAVLJANJA 
VZAJEMNOSTI, KI POTEKAJO NA ZAHTc* 
DRŽAVLJANOV DRŽAV ČLANIC EU OD q03 
ZAČETKA VELJAVNOSTI ZUVza DO 31-1^ 

odročiu 

Za nazornejši pregled nad celotnim stanjem na .Potj^'0 

ugotavljanja vzajemnosti so v obliki tabele predstavljeni P^gvo 
postopkih ugotavljanja vzajemnosti, ki so potekali na , vnos,i 

državljanov držav članic Evropske unije od začetka v 
ZUVza (14.02.1999) pa do dne 01.05.2004. 
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Tabela: Podatki o postopkih ugotavljanja vzajemnosti 
na zahtevo državljanov držav članic EU 

8111818 
ll®gj 

ievideoGafpb^posameznih ^bražldžitev^^^-v^^^ 
."O - a- • 

prejete vioge 
državljanov držav 
članic EU 

180 vlog /8 - ZR Nemčija 
52 - Republika Avstrija 
26 - Republika Italija 

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

Od začetka veljavnosti ZUVza 
do dne 01.05.2004 je 
Ministrstvo za pravosodje 
prejelo 180 vlog za ugotovitev 
vzajemnosti, ki so jih vložili 
državljani držav članic EU. 

izdane odločbe 93 vlog 50 - ZR Nemčija 
30 - Republika Avstrija 

8 - Velika Britanija 
2 - Republika Italija 
2 - Nizozemska 
1 - Republika Irska 

Na podlagi prejetih informacij o 
tujih pravnih redih je 
Ministrstvo za pravosodje 
izdalo 93 odločb, s katerimi je 
ugotovilo (ne)obstoj 
vzajemnosti. 

vzajemnost 64 vlog 50 - ZR Nemčija 
3 - Republika Avstrija 
8 - Velika Britanija 
2 - Nizozemska 
1 - Republika Irska 

delna vzajemnost 1 vloga 1 - Republika Italija 

ni vzajemnosti 28 vlog 27 - Republika Avstrija 
1 - Republika Italija 

'Zdani sklepi 87 vlog 28 - ZR Nemčija 
22 - Republika Avstrija 
24 - Republika Italija 

4 - Nizozemska 
3 - Francija 
2 - Švedska 
1 - Velika Britanija 
1 - Irska 
1 - Portugalska 
1 - Republika Grčija 

Ministrstvo za pravosodje je 
izdalo 87 sklepov in sicer: 
- zaradi pomanjkanja pogojev 
za uvedbo oziroma 
nadaljevanje postopka 

zaradi neuveljavljanja 
pravice, 
- zaradi nepopolnosti vloge, 
- zaradi umika vloge, 
- zaradi nepristojnosti, 
- v 1 primeru je vlogo odstopilo 
zaradi nepristojnosti. 

'Zdani sklepi o 
vPisu v zemljiško 
knjigo 

14 vlog 12 - ZR Nemčija 
1 - Republika Avstrija 
1 - Nizozemska 

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

*3. 
"""»c 2005 

73 poročevalec, št. 19 



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

Celotno stanje na področju ugotavljanja vzajemnosti je prikazano 

v primerjalnih tabelah, ki obsegajo številčne podatke o jC0 
državljanov držav članic EU ter državljanov držav, ki niso^ 
EU, za obdobje od začetka veljavnosti ZUVza (14.02. g3 
do sedmega poročila (31.12.2003) ter za obdobje od se 
poročila do dne 31.12.2004. 

Tabela 1: Podatki o prejetih vlogah za ugotovitev vzajemnosti na podlagi 

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

članice EU 

P R E . I E T E VLOGE 

do 31.12.2003 
od 01.01.2004 
do 31.12.2004 

SKUPAJ 

državljani držav članic EU 170 10 180 Z_j 

državljani držav, ki niso članice EU 14 2 16 

SKUPAJ 184 12 196 

Ministrstvo za pravosodje je od začetka veljavnosti ZUVza 
(14.02.1999) pa do dne 31.12.2003 prejelo skupno 196 vlog za 
ugotovitev vzajemnosti, od katerih so 180 vlog vložili državljani 

■ e gU, 
držav članic EU, 16 vlog pa državljani držav, ki niso 
pri čemer je od sedmega poročila (31.12.2003) P 
31.12.2004 prejelo 10 vlog državljanov držav članic 

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

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

članice EU 

R EŠENE VLOGE   

do 31.12.2003 
Od 01.01.2004 
do 31.12.2004 

SKUPAJ 
% od vseh 
prejetih vlog 

državljani držav članic EU 104 76 180 100   

državljani držav, ki niso 
članice EU 

11 5 16 100 

SKUPAJ 115 81 196 100  

Ministrstvo za pravosodje je od začetka veljavnosti ZUVza 
(14.02.1999) pa do dne 31.12.2004 rešilo 100% od skupno prejetih 
196 vlog za ugotovitev vzajemnosti, ki so jih vložili državljani 
držav članic EU ter državljani držav, ki niso članice EU. V tem 

obdobju je bilo rešenih 100% prejetih vlog, ki so jih vl° (jržav''a 

držav članic EU ter 100% prejetih vlog, ki so jih v|oZ 

držav, ki niso članice EU. 
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Tabela 3: Podatki o načinu rešitve vlog za ugotovitev vzajemnosti na podlagi 

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

članice EU 

  NAČIN R E Š M "VE VLOG 

do 31.12.2003 
od 01.01.2004 
do 31.12.2004 

SKUPAJ 
% od vseh 
prejetih vlog 

Postopek zaključen z izdajo 
sklepa zaradi formalnih 
Romankljivosti vloqe 48 52 100 51 

Postopek zaključen z izdajo 
meritorne odločbe, s katero 
vzajemnost ni bila 
ugotovljena 

17 11 28 14,3 

Postopek zaključen z izdajo 
meritorne odločbe o 
ugotovitvi delne vzajemnosti 

1 0 1 0,5 

Postopek zaključen z izdajo 
Meritorne odločbe o 
ugotovitvi vzajemnosti, 
tastninska pravica pa še ni 
bila vpisana v zemljiško 
knjigo__ 

36 17 53 27 

Postopek zaključen z izdajo 
meritorne odločbe o 
ugotovitvi vzajemnosti, na 
Podlagi katere je bil izdan 
sklep o vpisu lastninske 
Pravice v zemljiško knjiao 

13 1 14 7,2 

skupaj 115 81 196 100 

^'anic n
k
a^'n rešitve vlog, ki so jih vložili tako državljani držav 

^,Pr^0S0H°LdrŽfliani drŽaV' ki niso članice EU, je Ministrstvo s|('6Pa zar i
6 V 51 % re^en'h vlo9 postopek zaključilo z izdajo 

re^'°in do t formalni'1 pomanjkljivosti vloge, v 14% je vlogo V2aiemno . . zaključilo z izdajo meritorne odločbe, s katero 
^itorn6 '''j3 ugotovljena, v 0,5% je bila vzajemnost z izdajo 
ključen e delno ugotovljena, v 27% je bil postopek 

last 'Zda'° meritorne odločbe o ugotovitvi vzajemnosti, 
0/° ^stonT^3 Prav'ca ®e ni vpisana v zemljiško knjigo ter v v*aiemnoj\ zaključilo z izdajo meritorne odločbe o ugotovitvi 

Prav'ce v, na Podlagi katere je bil izdan sklep o vpisu lastninske V ^Diško knjigo. 

sklep 

^'nistrStVo 
J°s,avija°c

2a Pravosodje Republike Slovenije Državnemu zboru 
f^ierrintJ oletno poročilo o izvajanju zakona o ugotavljanju 
I ePubiik6 si n s®znam izdanih odločb, saj se je z vstopom 
d«'ninske °Ven'ie v Evropsko unijo pravni režim pridobivanja 

%nov ^rav'Ce na ozemlju Republike Slovenije s strani rzav članic Evropske unije povsem spremenil in je 

Ministrstvo za pravosodje do konca leta zaključilo vse postopke, 
ki so potekali na zahtevo državljanov teh držav. 

Pridobivanje lastninske pravice na nepremičninah v Republiki 
Sloveniji s strani tujih državljanov je z vidika dosedanjih postopkov 
ugotavljanja vzajemnosti potekalo brez večjih zapletov. Od začetka 
veljavnosti ZUVza (14.02.1999) pa do dne 31.12.2004 je zahtevo 
za ugotovitev vzajemnosti vložilo 196 tujih državljanov, Ministrstvo 
za pravosodje pa je v 67 zadevah ugotovilo obstoj vzajemnosti. 
Na podlagi izdanih odločb o ugotovitvi vzajemnosti je po podatkih 
Ministrstva za pravosodje v zemljiško knjigo vpisanih 14 tujih 
državljanov, kar pomeni, da je do dne 31.12.2004 pravno-formalno 
pridobilo lastninsko pravico na nepremičninah z nakupom v 
Republiki Sloveniji 14 tujcev. 

Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo, se je pravni 
režim za pridobitev nepremičnin na ozemlju Republike Slovenije 
s strani državljanov držav članic Evropske unije spremenil. Od 
01.05.2004 namreč lahko pridobivajo vse stvarne pravice na 
nepremičninah na podlagi vseh pravnih temeljev pod enakimi 
zakonskimi pogoji kot veljajo za slovenske državljane, zato od 
01.05.2004 za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini ne 



potrebujejo več odločbe Ministrstva za pravosodje o ugotovitvi 
vzajemnosti. Ministrstvo za pravosodje je zato do 31.12.2004 
zaključilo vse postopke ugotavljanja vzajemnosti za državljane 
držav članic Evropske unije. 

Za državljane držav, ki niso članice Evropske unije se pravni 
režim za pridobitev nepremičnin z vstopom Republike Slovenije v 
Evropsko unijo ni spremenil. Le-ti lahko še vedno pridobijo 
lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji zgolj z 
dedovanjem pod pogojem vzajemnosti2. Ministrstvo za pravosodje 
bo zato v teh primerih, kadar bo zapuščinsko sodišče v skladu s 
4. členom ZUVza prekinilo zapuščinski postopek, tudi v bodoče 
ugotavljalo pogoj vzajemnosti po postopku, urejenim v ZUVza. 

Državljani ZDA imajo zaradi klavzule največjih ugodnosti, 
vsebovane v Pogodbi o trgovini in plovbi med Srbijo in Združenimi 
državami Amerike iz leta 18813 poseben pravni režim, katerega 

usoda pa je odvisna od notifikacije te pogodbe in uskladitve 
določb s pravom Evropske unije. Od 01.05.2004 cia'ea|<L1pa 
državljani Združenih držav Amerike izpeljejo postopek n ^ 
nepremičnin v skladu z veljavno zakonodajo, ki ne do° ^ 
pogoja vzajemnosti ter obveznosti pridobitve odločbe o ug 
vzajemnosti od Ministrstva za pravosodje. 

Ministrstvo za pravosodje bo v prihodnje vodilo Post
j°'3po 

ugotavljanja vzajemnosti in izdajalo odločbe na naci . gnp 
postopku, urejenim v ZUVza zgolj v primeru pndo ^ 
lastninske pravice državljanov držav, ki niso članice t ^ar 
unije na nepremičninah v Republiki Sloveniji z dedovanje"1, 
bo zapuščinsko sodišče prekinilo postopek4. 

Glede na navedeno menimo, da bi bilo smotrno razmis 
smiselnosti petega odstavka 11. člena ZUVza. 

Zakon o dedovanju (Uradni list SRS, št.15/76,6. člen; ZD) 
Trgovinska pogodba med ZDA in Srbijo iz leta 1881, objavljena v Srbskih 
novinah št. 26871882 

iemn( ios' 
V skladu s 4. členom ZUVza, se v zapuščinskem postop z3K0n' ^ 
kot pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. ^ ^ pil d 
dedovanju in pri oporočnem dedovanju, ko je dedič tuje • otneiti. 
tudi po zakonitem dedovanju, domneva do dokaza o nasp 

poročevalec, št. 19 76 23. mareC' 
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