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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 

dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

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

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

Uredništvo Poročevalci 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 SISTEMU PLAČ V JAVNEM 

SEKTORJU (ZSPJS-D) 

' nujni postopek - EPA 221 - IV 

vLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

2005-3111-0006 
številka: 00714-7/2005/11 
HUbljana, 28.04.2005 

^'ada Republike Slovenije je na 22. redni seji dne 28.04.2005 
°'°čila besedilo: 

predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem 
SEKTORJU, 

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

p'ac)a Republike Slovenije predlaga sprejem predloga zakona 
0 nuinem postopku, da se s tem preprečijo težko popravljive 

s°
s|sdice za delovanje države. V kolikor se zakon o 

P^embah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem 
no ne '}0 za^8' uP°rab|iati s 1* iu''iem 2005, za mesec julij bo možno uskladiti izhodiščne plače, saj je v skladu z 

do|laVnim zakonom možno spremembo izhodiščne plače °4itl le s tem zakonom. Predlagane spremembe in dopolnitve 
pi Vedenega zakona so take narave, da brez njih uskladitev 

Osn možna> P°l09 ,e9a Pa i® ie 2 Dogovorom o uskladitvi 
20ncVnitl plai in določitvi regresa za letni dopust za leti 2004 in §1 5 (Uradni list RS, št. 73/03) določeno, da bo Vlada Republike 

°Venije predlagala uskladitev osnovnih plač oziroma 

izhodiščne plače za negospodarske dejavnosti z zakonom. 
Glede na podpisani Sporazum med Vlado Republike Slovenije 
in reprezentativnimi sindikati je nujno zagotoviti, da bo s 1. 
julijem prišlo do dogovorjene uskladitve, hkrati pa tudi do drugih 
usklajenih sprememb tega zakona, saj bi bilo v nasprotnem 
primeru zaradi nespoštovanja dogovorov med socialnimi 
partnerji onemogočeno nadaljnje pogajanje in usklajevanje v 
zvezi z dokončnim prehodom na nov plačni sistem. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da se predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju uvrsti na 
majsko sejo Državnega zbora Republike Slovenije. 

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

- dr. Gregor Virant, minister za javno upravo, 
Gorazd Perenič, državni sekretar v Ministrstvu za javno 
upravo, 
Igor Klinar, v.d. direktorja Direktorata za plače. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SISTEMU 

PLAČ V JAVNEM SEKTORJU 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem sprememb in 
dopolnitev zakona 

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 24/05, 
uradno prečiščeno besedilo UPB3) je bil sprejet v letu 2002 ter 
spremenjen in dopolnjen v letu 2004. Za njegovo dokončno 
uveljavitev v praksi je predvidel vrsto kolektivnih pogodb in 
podzakonskih aktov, ki bi morale biti sprejete najkasneje tri mesece 
pred pričetkom obračuna in izplačila plač po tem zakonu. Priprava 
vseh navedenih aktov in pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodb 
so se pričela že v letu 2002. Pri pogajanjih o Kolektivni pogodbi za 
javni sektor, ki je temelj tudi za sklenitev vseh ostalih pogodb in je 
povezana tudi s pripravo podzakonskih aktov, se je izkazalo, da 
obseg urejanja, ki naj bi bil z njo določen, pomeni veliko 
centralizacijo pogajanj in urejanje uvrščanja pretežnega števila 
delovnih mest v javnem sektorju že s to pogodbo, kar je zaviralo 
hitrejše doseganje usklajenih rešitev. To zlasti velja v zvezi z 
določbo, da se v kolektivni pogodbi za javni sektor uvrstijo v 
plačne razrede vsa zelo številna in hkrati zelo raznolika delovna 
mesta v plačni skupini J v vseh dejavnostih, ki spadajo v javni 
sektor. 

Prav tako je bilo v teku pogajanj ugotovljeno, da nekatera vprašanja 
v zakonu niso urejena dovolj natančno (npr. način določitve plače, 
uvrščanje ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede, 
prenos plačnih razredov pri napredovanju) ali pa sploh niso 
urejena (npr. ravnanje v primeru nezakonitosti pri izplačilih plač). 
Vlada tudi meni, da je mogoče plače v plačni skupini B (direktorji, 
ravnatelji in tajniki) urediti relativno hitro, še pred sklenitvijo 
kolektivne pogodbe za javni sektor - tega veljavni zakon žal ne 
omogoča. 

V zvezi s sredstvi, ki naj bi jih zagotavljali za odpravo nesorazmerij 
iz dela (polovice) uskladitve osnovnih plač, v veljavnem zakonu 
ni natančno določeno, kako se ta sredstva oblikujejo, niti da se 
zbirajo kot namenska sredstva in se kot taka lahko tudi prenašajo 
v naslednje leto. Zato je v obdobju od 1.7.2004 že prišlo do tega, 
da se dogovorjeni del mase sredstev za plače ni zbiral v posebnem 
skladu ali na posebni proračunski postavki, zato tudi ni moglo priti 
do prenosa teh sredstev v proračun za leto 2005. 

V obdobju do pričetka obračuna in izplačila plač po novem sistemu 
se za izplačilo plač uporabljajo predpisi in kolektivne pogodbe, 
veljavne do uveljavitve tega zakona. Za izplačilo plač direktorjev 
so predpisi, ki jih je torej še vedno treba uporabljati, v posameznih 
primerih nedorečeni in so zato omogočali tudi neutemeljeno visoka 
izplačila iz naslova delovne uspešnosti in nagrad, poleg tega pa 
niso bili usklajeni med različnimi področji javnega sektorja. Zaradi 
tega je v praksi prihajalo do visokih izplačil, ki jih po določbah 
sedanjih predpisov ni mogoče učinkovito preprečevati. 

Veljavna ureditev ni jasna in nedvoumna glede vprašanja javnosti 
podatkov o plačah javnih uslužbencev in funkcionarjev. Predlagatelj 
meni, da morajo biti vsi podatki o plačah, vključno z individualnimi 
izplačili, dostopni javnosti, saj gre za plačila iz javnih sredstev. 

Nedorečeno je tudi vprašanje sankcij v primeru nezakoniti'' 
pogodb o zaposlitvi in nezakonitih izplačil plače. Zakon ne določa 
da je treba v primeru ugotovljenih nezakonitosti le-te odpraviti i" ; 
zagotoviti vračilo preveč izplačanih zneskov. 

Odpraviti je treba tudi pomanjkljivosti v zvezi s prenosof 
napredovanj v višje plačne razrede ob prehodu na zahtevnejša 
delovna mesta in v višje nazive. V primeru napredovanja 
zahtevnejše delovno mesto ali v višji naziv javni uslužbenec 
upravičeno pričakuje finančno (plačno) stimulacijo ozirof3 

napredovanje. 

Za lažjo in hitrejšo uveljavitev zakona je zato potrebno spreje" 
nekatere spremembe in dopolnitve, ki pa ne posegajo v obstoji 
koncept in namen zakona. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
sprememb in dopolnitev zakona 

Cilj predlaganih sprememb in dopolnitev ZSPJS je olajšati j" 
pospešiti pogajanja za sklenitev kolektivnih pogodb in pripravo 'J 
uskladitev vseh podzakonskih aktov ter urediti vprašanja, k' 
veljavnem zakonu niso bila dovolj natančno rešena. Glede & 
problem izplačila določenega števila visokih plač direktorjev Paf 
namen zakona tudi, da že v obdobju do pričetka obračuna 1 

izplačila plač po novem zakonu prepreči neutemeljeno viso* 
izplačila plač in nagrad ter določi tudi končni rok, ko bodo Pla^ 
direktorjev urejene v skladu z novim sistemom. 

2.1. Določitev plač in ravnanje v primeru 
nezakonitosti 

S spremembami in dopolnitvami je predlagano, da se tako ^ 
funkcionarje, kot za vse javne uslužbence (tudi za zaposle"6 ^ 
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti) plača dolo^a 

pogodbo o zaposlitvi, pri čemer se za razliko od načina, ki 9a' 
predpisal Zakon o delovnih razmerjih (le-ta določa, da se P1® 
določi v nominalnem znesku) predlaga, da se s pogodbo dolo ' 
plačni razred in druge sestavine plače v skladu s tem zako"° . 
predpisi in drugimi akti, izdanimi na njegovi podlagi ter kolektiv"1 ^ 
pogodbami. Prav tako je določeno, da se javnemu uslužbenci 
funkcionarju ne sme določiti plača v drugačni višini kot je dolo^ 
z navedenimi akti, urejen pa je tudi način ravnanja v primeriH- 
pride do spremembe plače, ki je posledica sprememb naved®^ 
aktov. Skladno s temi določbami je urejen tudi način prehod« ( 
izplačilo plač po tem zakonu tako, da je določeno, da se Pla , 
določijo z aneksom k pogodbi o zaposlitvi. , , 

. !0 f 
Za primere, ko je ugotovljena nezakonitost pri izplačilu pla j 
določen način ravnanja tako za primere izplačila prenizki" ^ ^ 
tudi previsokih plač, pri čemer določbe sledijo načelom in praV' j 
Zakona o delovnih razmerjih in Obligacijskega zakonika. 

3 
2.2. Uvrščanje v plačne razrede 

S spremembami in dopolnitvami je predlagamo, da se J 
plačna skupina J ne uvršča v plačne razrede s KPJS, ' 
kolektivnimi pogodbami dejavnosti. V zvezi z uvrščanjem de1" < 
mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov pa je predlagano, ° t < 
natančneje določi, da vlada opravi uvrstitev ali neposre® i, i 
uvrstitvijo delovnega mesta v plačni razred ali pa za posa"1 5 

vrste delovnih mest z določitvijo razpona, pri čemer vlada " ! 
primeru določi tudi kriterije za razvrstitev posameznih de'0 

mest znotraj določenega razpona. 



O i ■3- Napredovanje in delovna uspešnost 

^ razliko od veljavnega zakona je s spremembami poleg 

dni°Van'a P'a^ne9a razreda ob napredovanju predviden tudi °cen prenos plačnih razredov. V nekaterih dejavnostih je 

Dorti 6V' orno9°ča prenos plačnih razredov, v uporabi že na 
Don • sedani'h Podpisov, pri čemer pa ureditve po posameznih •8 

r°4jih niso poenotene. Po predlaganih določbah tega zakona 
Prenos predviden pri napredovanju v naziv in pri prehodu na 

tu ®° delovno mesto v istem ali nižjem tarifnem razredu, ne pa 
tari! °'> naPr0dovanju na bolj zahtevno delovno mesto v višjem 
w ,

nern razredu; pri slednjem je predvideno varovanje doseženega 
aCnega razreda. 

dela plače za delovno uspešnost je predlagana večja 
dv ^''nost s tem, ko bi se lahko ta del plače izplačal tudi več kot 
obrt •• 'e,no' ^ večiem možnem številu izplačil v različnih možnih 
izra° 'e nu)n0 določiti tudi novo enotno osnovo za 
0. °Un najvišje možne letne delovne uspešnosti in sicer je kot 

°va Predlagana osnovna plača v mesecu decembru P s,eklega leta. 

'*• Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij 
Sled: 6 na ,0, da nai P' se v skladu s 50. členom ZSPJS sredstva 
iw?Voriene9a dela uskladitve plač namenjala za odpravo 
pot°

r®ZmerU v daljšem časovnem obdobju (od 2004 do 2009) je 
Post n° za9otoviti, da se ta sredstva zbirajo na namenski 
jar 

avki' ki se lahko prenaša iz leta v leto. Posebej je to nujno 
1 te9a, ker v letih 2004 in 2005, ko se nesorazmerja še niso 

ta 
av'jala, ni bila izvedena celotna uskladitev plač in je potrebno 

lipo- .!1,eP°rab|j0nih sredstev ohraniti, tako da jih bo možno 
Ker '' se ^°d° nesorazmerja v praksi začela odpravljati. r3^.° ,inancerji uporabnikov proračuna, za katere velja ta zakon, 
2drav

ni (državni proračun, občinski proračuni in Zavod za 
Post StVeno zavarovanje Slovenije), je predlagano, da namensko 
boD. 

0 °dpre vsak od njih. Za evidenco stanja na postavkah 
ki ()0 ino ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju, 
repre 

0 zbranih in porabljenih sredstvih enkrat letno obvestilo 
* *<«ativne sindikate, za nadzor nad pravilnostjo izračuna 

ev pa proračunska inšpekcija. 

5.5 ' Ureditev razmerij plač direktorjev 

Obrag~aal 101® i da se s prehodno ureditvijo že v obdobju do pričetka 
V|$oka Ra 'n izP'ačila P,ač P° novem zakonu prepreči neutemeljeno 
roi< . l2P'ačila plač in nagrad direktorjev ter določi tudi končni 
Pre °b°d° njihove plače urejene v skladu z novim sistemom. 
br6i ' en° je, da tudi v tem obdobju najvišja možna bruto plača 
Pla{n °datka za delovno dobo ne sme presegati višino 65. 
3lede razreda oziroma 59. plačnega razreda (razlikovanje 
Wna ,0, ali i® ustanovitelj država ali lokalna skupnost), 
da bi i0ni so ,udi pogoji za izplačilo enkratnih letnih nagrad, tako 
deiej 6",e 'zjemoma prejeli le najbolj uspešni direktorji, ki znaten 

Sfedstev pridobijo s prodajo blaga in storitev na trgu. 
V L, . 

- Pr0dlagan kot začetek obračuna in izplačila plač 
laj bi /Jev (najkasneje 1.3.2006), je skladen z rokom, do katerega 
da ta 'a Cenjena Kolektivna pogodba za javni sektor. Za primer, 
^'^kto ne ^ k"a sklenjena, je predlagano, da se za Pa 2a-

,e kljub temu preide na nov plačni sistem, z uredbo vlade 
Sno določi višina dodatkov. 

2.6. Določitev izhodiščne plače in plačne lestvice ter 
sprememba razponov 

V skladu s podpisanim Sporazumom med Vlado RS in 
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja je v predlogu tega 
zakona upoštevano, da se osnovne plače iz priloge 1 ZSPJS 
povečajo za 2,00%. 

Glede na uskladitev osnovnih plač je prav tako potrebno ustrezno 
uskladiti tudi izhodiščno plačo za negospodarske dejavnosti za I. 
tarifni razred za 2,00%, tako da znaša omenjena izhodiščna plača 
od 1.7.2005 dalje 54.823 SIT. 

Z namenom odpraviti razlikovanje najvišje možne ravni osnovnih 
plač v vseh treh vejah oblasti je predlagano, da se najvišja možna 
raven sodne veje oblasti izenači z ostalima dvema vejama oblasti. 

3. Uskladitev z reprezentativnimi sindikati javnega 
sektorja 

Spremembe in dopolnitve tega zakona so usklajene z 
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, o čemer je podpisana 
Izjava o usklajenosti sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju, ki je priložena temu zakonu. 

4. Ocena finančnih posledic predloga zakona za 
državni proračun in druga javna finančna 
sredstva 

Neposredne finančn^ posledice v zvezi z uskladitvijo plač, ki jih 
določa ta zakon, so za leto 2005 za državni proračun ocenjene 
na 6,5 milijarde tolarjev, od tega 4,1 milijarde SIT za uskladitev 
izhodiščne plače in 2,4 milijarde SIT za namenska sredstva za 
odpravo nesorazmerij. 

Navedena višina sredstev je upoštevana pri pripravi rebalansa 
državnega proračuna za leto 2005. 

Sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju bo imel za leto 2005 finančne posledice 
tudi v javni blagajni Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
za odpravo nesorazmerij v višini 440 milijonov SIT, v blagajnah 
lokalnih skupnosti pa 175 milijonov SIT. 

Ocenjena skupna sredstva za odpravo nesorazmerij za leto 2005, 
v skladu s tem zakonom, znašajo 3,1 milijarde SIT. 

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

Mednarodna primerjava je bila narejena ob sprejemu Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju, ki je uzakonil nov plačni sistem. 
Spremembe in dopolnitve zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
niso take narave, da bi bila smiselna ponovna mednarodna 
primerjava oziroma primerjava z državami Evropske unije. 
Navedene spremembe tudi v ničemer ne nasprotujejo pravni 
ureditvi Evropske unije. 

6. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Sprejem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju ne bo imel drugih posledic. 

^'2005 poročevalec, št. 28 



II. BESEDILO ČLENOV ZAKONA 

1. člen 

V 3. členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list 
RS, št. 24/05, prečiščeno besedilo) se dodajo novi drugi, tretji, 
četrti in peti odstavek, ki se glasijo: 

»>(2) Plača se določi s pogodbo o zaposlitvi, tako da se v pogodbi 
določi plačni razred in druge sestavine plače v skladu s tem 
zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njegovi podlagi ter 
kolektivnimi pogodbami. Ob izročitvi pisnega predloga pogodbe o 
zaposlitvi je delodajalec dolžan javnemu uslužbencu ali 
funkcionarju podati pisno obrazložitev, ki pojasnjuje podlago za 
določitev njegove plače ter višino njenih posameznih delov. 

(3) V pogodbi o zaposlitvi se javnemu uslužbencu in funkcionarju 
ne sme določiti plače v drugačni višini, kot je določena z zakonom, 
predpisi in drugimi akti, izdanimi na njegovi podlagi ter kolektivnimi 
pogodbami. 

(4) O spremembah plače, ki so posledica spremembe zakona, 
predpisa in drugega akta, izdanega na njegovi podlagi ali kolektivne 
pogodbe, obvesti delodajalec javnega uslužbenca oziroma 
funkcionarja s pisnim obvestilom in mu hkrati izroči pisni predlog 
ustreznega aneksa k pogodbi o zaposlitvi, najkasneje v petnajstih 
dneh po uveljavitvi tega akta ali kolektivne pogodbe. 

(5) Če je določilo o plači v pogodbi o zaposlitvi v nasprotju s 
tretjim odstavkom tega člena, se uporabljajo določbe zakonov, 
predpisov in drugih aktov, izdanih na njihovi podlagi ter kolektivnimi 
pogodbami, s katerimi je določena plača javnega uslužbenca ali 
funkcionarja, kot sestavni del te pogodbe.« 

2. člen 

Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi: 

»3a. člen 
(Ravnanje v primeru nezakonitosti) 

(1)0 ugotovitvi neskladnosti določila o plači v pogodbi o zaposlitvi 
javnega uslužbenca ali funkcionarja s tretjim odstavkom 3. člena 
mora delodajalec pisno obvestiti prizadetega javnega uslužbenca 
ali funkcionarja in obrazložiti svoje ugotovitve in mu izroči pisni 
predlog ustreznega aneksa k pogodbi o zaposlitvi. 

(2) Če delodajalec ugotovi, da je bila javnemu uslužbencu ali 
funkcionarju v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena določena in 
izplačana nižja plača, kot bi mu pripadala, se mu razlika z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi med izplačano In zakonito 
določeno plačo izplača skupaj s prvim izplačilom plače po 
ugotovitvi nastale nezakonitosti. 

(3) Če delodajalec ugotovi, da je bila javnemu uslužbencu ali 
funkcionarju v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena določena in 
izplačana višja plača, kot bi mu pripadala, se z javnim 
uslužbencem ali funkcionarjem dogovori o načinu vrnitve preveč 
izplačanega zneska. V primeru, da med delodajalcem in 
delojemalcem v enem mesecu od poziva delodajalca ne pride do 
soglasja, mora delodajalec preveč izplačani znesek zahtevati s 
tožbo pred pristojnim sodiščem. 

(4) Če javni uslužbenec ali funkcionar ugotovi, da mu je bila pla^ 
določena in izplačana v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člera 

lahko od delpdajalca pisno zahteva, da ugotovi to nezakonitost i" 
ravna v skladu s tem zakonom. Če delodajalec v roku osmih 
delovnih dni od vložene pisne zahteve ne izda obvestila iz prveg3 

odstavka, lahko javni uslužbenec s tožbo zahteva od pristojnega 
sodišča ugotovitev te nezakonitosti ter izplačilo razlike nneu 
izplačano in zakonito določeno plačo. 

(5) Če za dejstvo iz tretjega odstavka tega člena izve minister 
pristojen za področje na katerem deluje proračunski uporabi* 
Računsko sodišče ali pristojni inšpektor lahko od delodajalk 
zahteva, da ugotovi to nezakonitost in ravna v skladu s te"1 

zakonom, če pa delodajalec v roku enega meseca od vlože"6 

zahteve ne izda obvestila iz prvega odstavka, lahko tudi s tožbo 
zahteva pred pristojnim sodiščem vračilo preveč izplačane!!8 

zneska. 

(6) Delodajalec po splošnih pravilih civilnega prava in zakona, j" 
ureja delovna razmerja, odškodninsko odgovarja za škodo, ki I6 

javnemu uslužbencu oziroma funkcionarju povzročena s kršenje"1 

pravic iz delovnega razmerja, ki se nanašajo na določitev i" 
izplačilo plač.« 

3. člen 

V prvem odstavku 6. člena se za besedilom "vplačilo prem'J 
doda besedilo "kolektivnega dodatnega ali". 

4. člen 

Črta se četrti odstavek 7. člena. Dosedanji peti in šesti odstav0* 
postaneta četrti in peti odstavek. 

5. člen 

Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Uvrstitev v plačne razrede določi vlada z uredbo, pri čet"*' 
se lahko za posamezne vrste delovnih mest uvrstitev določi 
razponu plačnih razredov; v tem primeru morajo biti določeni,u 

kriteriji za določitev plačnega razreda.« 

6. člen 
M 

V 13. členu se drugi, tretji in šesti odstavek spremenijo tako. 
se glasijo: 

e f, 
»(2) Delovna mesta oziroma nazivi v plačnih skupinah C, D, 0 
G, H in J se uvrščajo v plačne razrede s kolektivno pog0® : 
dejavnosti, v plačni skupini I pa z uredbo ali s kolektivu' 
pogodbami. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se delovna 
oziroma nazivi v plačni podskupini C1, razen v državnem tožili 
in državnem pravobranilstvu, uvrščajo v plačne razrede z aW . 
državnega organa, upoštevaje uvrstitev primerljivih delovnih j"1 

in nazivov plačne skupine C v kolektivni pogodbi dejavnosti- 

(6) Ne glede na določbe tega člena se delovna mesta in naZ'!L 
obveščevalnih in varnostnih službah, ki niso uvrščena v P10 , 
razrede s kolektivno pogodbo dejavnosti, uvrščajo v pla „ 
razrede s splošnim aktom organa, h kateremu da soglasje vls 
Akt se ne objavi.« 
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7. člen 

člen se spremeni tako, da se glasi: 

»20. člen 
(Varovanje in prenos plačnega razreda javnega 

uslužbenca) 

) če bi bil javni uslužbenec zaradi napredovanja na bolj zahtevno 
®lovno mesto v višjem tarifnem razredu uvrščen v nižji plačni 

ra*red, obdrži plačni razred, ki ga je dosegel pred tem 
naP radovanjem. 

(2) Če je javni uslužbenec premeščen na drugo delovno mesto 
tiroma je sklenil pogodbo o zaposlitvi o delu na drugem delovnem 
"testu v nižjem ali istem tarifnem razredu, obdrži število plačnih 
ra*redov napredovanja, ki jih je dosegel na prejšnjem delovnem 

6s,u, razen če pristojni organ ugotovi, da na prejšnjem delovnem 
rn®stu ni dosegal pričakovanih delovnih rezultatov (razlog 
Sposobnosti) ali da plačni razredi za napredovanje na prejšnjem 
®lovnem mestu niso bili doseženi v skladu z zakonom ali na 

"l®8ovi podlagi izdanimi predpisi. Ohranitev plačnih razredov 
Uredovanja je možna pri istem ali drugem delodajalcu v isti 

Pačni podskupini ali na istovrstnih oziroma sorodnih delovnih 
®stih v različnih plačnih podskupinah. 

Javni uslužbenec, ki napreduje v naziv ali višji naziv, prenese 
® dosežena napredovanja v plačne razrede na delovnem mestu 

1 v nižjem nazivu v nov naziv tako, da se doseženi plačni razred 
napredovanjem v naziv ali višji naziv poveča za največ tri Pl®čne razrede. 

li' Pravici iz drugega in tretjega odstavka tega člena se il(liučujeta.« 

8. člen 

J'P^em odstavku 22. člena se besedilo drugega stavka spremeni 
*°. da se glasi: 
8 del plače lahko letno znaša največ dve osnovni mesečni 

javnega uslužbenca, pri čemer se upošteva višina osnovne ačQ javnega uslužbenca v mesecu decembru preteklega leta.« 

^r®'ii odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

J3) Javnemu uslužbencu pri uporabniku proračuna iz tretjega in 
n®ga odstavka 21. člena tega zakona, pripada iz naslova 
Pešnosti pri prodaji blaga in storitev oziroma učinkov 

0 onalizacije dodatna delovna uspešnost največ v višini treh 
"ovnih mesečnih plač, ki se izplača ob pridobitvi soglasja 
anovitelja, pri čemer se upošteva višina osnovne plače javnega 
u*benca v decembru preteklega leta.« 

9. člen 
y 30 

členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 

glede na določbo prvega odstavka tega člena so javnosti 
žil *0s,°Pku. ki ga ureja zakon o dostopu do informacij javnega 
v 'a)a. dostopni individualni podatki o znesku izplačane plače 

®9a javnega uslužbenca in vsakega funkcionarja." 

10. člen 

44. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Z globo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba uporabnika proračuna, če: 

določi in izplača plačo na podlagi drugačnih plačnih razredov 
in dodatkov, kot so določeni s tem zakonom, 
sklene pogodbo o zaposlitvi v nasprotju z drugim odstavkom 
3. člena tega zakona, 
določi plačne razrede za osnovne plače v nasprotju z 
določbami 9., 10. in 11. člena tega zakona, 
izvede napredovanje javnega uslužbenca v nasprotju z 
določbami 16. člena tega zakona, 
določi obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti v 
nasprotju z 21. členom tega zakona, 

- določi del plače za delovno uspešnost v nasprotju z 22. členom 
tega zakona, 
izvede prevedbo v nasprotju z določbami 49.a do 49.c člena 
tega zakona, 

- izplača plačo v nasprotju z določbo šestega in sedmega 
odstavka 52. člena tega zakona, 
če ne izroči pisnega predloga aneksa k pogodbi o zaposlitvi 
v roku iz četrtega odstavka 3. člena tega zakona, 
če ne izroči aneksa k pogodbi o zaposlitvi iz prvega odstavka 
3.a člena tega zakona, 
če ne izroči pisnega predloga aneksa k pogodbi o zaposlitvi 
iz drugega odstavka 48. člena tega zakona. 

(2) Z globo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba financerja, če. ne izvaja vplačil v skladu z 
določbami 50.b člena tega zakona.« 

11. člen 

V prvem odstavku 48. člena se za besedilom »in funkcionarji« 
doda beseda »uvrstijo«, za besedilom »s temi predpisi« pa besedilo 
»in kolektivnimi pogodbami«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Delodajalec izda javnemu uslužbencu oziroma funkcionarju 
pisno obvestilo in mu hkrati izroči pisni predlog ustreznega aneksa 
k pogodbi o zaposlitvi, v katerem so podatki oziroma določbe o 
plačnem razredu na osnovi prevedbe, plačnem razredu na osnovi 
odprave nesorazmerij, plačnem razredu, ki ga je javni uslužbenec 
oziroma funkcionar dosegel z napredovanjem in dodatkih ter 
datumu, ko se bo plača pričela izplačevati v skladu s prvim 
odstavkom tega člena. Obvestilo in predlog aneksa je delodajalec 
dolžan izročiti javnemu uslužbencu oziroma funkcionarju najmanj 
trideset dni pred datumom prvega izplačila plač po tem zakonu.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

12. člen 

V sedmem odstavku 49.a člena se črta besedilo »in se določi v 
aktu oziroma pogodbi o zaposlitvi v skladu z zakoni, ki urejajo 
delovna razmerja.«. 
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13. člen 

V 50. členu se v šestem odstavku besedilo »do leta 2009« 
nadomesti z besedilom »do dokončne odprave nesorazmerij v 
javnem sektorju najkasneje do 31.12.2009«. 

V 50. členu se osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(8) Sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij predstavljajo 
del neizplačane uskladitve plač, ki pripadajo javnim uslužbencem. 
Če vsi podzakonski akti in kolektivne pogodbe, potrebne za 
obračun in izplačilo plač po tem zakonu niso sprejeti do 1.4.2006, 
se vlada in reprezentativni sindikati uskladijo o načinu odprave 
nesorazmerij v obsegu, ki ga omogočajo sredstva iz 50. b člena 
tega zakona iz naslova nižje uskladitve plač, ali o dodatni uskladitvi 
plač, o obsegu nesorazmerij, o nadaljnjem zbiranju sredstev za 
njihovo odpravo in o uskladitvi plač v letu 2006.« 

14. člen 

Za 50. členom se doda nova 4. točka in novi 50.a, 50.b, 50.C, 50.Č 
in 50.d členi, ki se glasijo: 

»4. NAMENSKA SREDSTVA ZA ODPRAVO 
NESORAZMERIJ V PLAČAH 

50.a člen 

(1) Za zagotavljanje namenskih sredstev iz 50. b člena tega 
zakona se odprejo namenske postavke v državnem proračunu 
Republike Slovenije, proračunih lokalnih skupnosti in pri Zavodu 
za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
financer). Zbrana sredstva so namenjena za odpravljanje 
nesorazmerij v osnovnih plačah v skladu z določbo 49.Č člena 
tega zakona. 

(2) Neporabljena sredstva namenskih postavk v tekočem letu se 
prenesejo v naslednje leto. 

(3) Ko vlada in reprezentativni sindikati ugotovijo, da so 
nesorazmerja v plačah odpravljena, se s kolektivno pogodbo za 
javni sektor dogovorijo, da preneha obveznost zbiranja sredstev 
na namenskih postavkah in se morebitna neporabljena sredstva 
iz naslova nižje uskladitve plač prenesejo v dodatno uskladitev 
plač. 

50. b člen 

(1) Na namenski postavki financer zbira sredstva dogovorjenega 
dela uskladitve plač, ki so namenjena odpravi nesorazmerij, v 
skladu s šestim odstavkom 50. člena tega zakona, in sicer v 
obsegu pripadajočih sredstev za proračunske uporabnike, za 
katere sredstva za plače zagotavlja financer. 

(2) Obveznost zbiranja sredstev na namenskih postavkah nastopi 
s 1.7.2005 v višini uskladitve plač za 0,5% (uskladitev za leto 
2005) in v višini uskladitve plač za 0,2% (uskladitev za leto 2004), 
od zneska izhodiščne plače oziroma osnove za obračun plač za 
junij 2005, razen za namensko postavko državnega proračuna 
Republike Slovenije, na kateri se zagotovijo sredstva tudi za 
obdobje od 1.7.2004 - 30.6.2005 v višini uskladitve plač za 0,2% 
od zneska izhodiščne plače oziroma osnove za obračun plač za 

julij 2004 in sicer v obsegu pripadajočih sredstev za proračunske 
uporabnike, za katere sredstva za plače zagotavlja državn* 
proračun. 

(3) Do sprejema Kolektivne pogodbe za javni sektor, se delez 

sredstev za odpravo nesorazmerij določi v skladu s tem zakonom 
in Dogovorom o načinu in višini uskladitve osnovnih plač in določit1" 
regresa za letni dopust za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, 73' 
03), po sprejemu Kolektivne pogodbe za javni sektor pa s to 
pogodbo v skladu s tem zakonom. 

(4) Obseg zbranih sredstev ne vpliva na obveznost delodajalca 
za izplačilo plač javnim uslužbencem v višini in dinamiki v sklad11 

s kolektivnimi pogodbami in podzakonskimi akti. 

50. c člen 

Namenska sredstva se pričnejo uporabljati za svoj namen, 
uporabniki proračuna pričnejo izplačevati plače po tem zakons- 

ko 

50. č člen 

Navodilo za izračun višine obveznosti financerja iz 50. b člen3, 

način vplačila in način poročanja izda minister, pristojen za sister" 
plač v javnem sektorju v soglasju z ministrom, pristojnim za" 
nance. 

50. d člen 

(1) Za evidenco stanja sredstev na namenskih proračunski'1 

postavkah iz 50.a člena tega zakona je pristojno ministrstvo, 
pristojno za sistem plač v javnem sektorju. 

(2) Ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem sektorju enk^jj 
letno o višini zbranih in izplačanih sredstev namenskih posta" 
obvesti reprezentativne sindikate javnega sektorja. 

(3) Za nadzor nad pravilnostjo izračuna sredstev za 
nesorazmerij je pristojna Proračunska inšpekcija Urada za nad* 
proračuna pri Ministrstvu za finance.« 

15. člen 

V 52. členu se dodajo novi šesti, sedmi, osmi, deveti in 
odstavek, ki se glasijo: 

"(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena je 
javnemu uslužbencu iz plačne skupine B v obdobju do p"' 
izplačevanja plač v skladu s tem zakonom, s pogodbo o zap°s"^ 
določiti oziroma izplačati plačo največ v višini, ki brez dodatka 
delovno dobo, pri uporabnikih proračuna, katerih ustanovita'! 
država, ne presega višine bruto plače 65. plačnega razreda. P 
uporabnikih proračuna, katerih ustanovitelj je lokalna skupn° ' 
pa ne presega višine bruto plače 59. plačnega iz Priloge 1,ei) 

zakona; 
Ig v 

(7) Izjeme od omejitve iz prejšnjega odstavka so dopustne . 
primeru plačila dela v dežurstvu, če uporabnik proračuna Pn° jt 
soglasje pristojnega ministra, ker je delo javnega uslužben^ 
plačne skupine B v dežurstvu nujno potrebno zaradi zai 
nemotenega opravljanja dejavnosti. 

m oV» 

si«"1 
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!®) V obdobju uporabe šestega odstavka tega člena je možno 
,avnemu uslužbencu iz plačne skupine B poleg plače izplačati 
enkratno letno nagrado za uspešno poslovanje le s soglasjem 
"stanovitelja, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 

ugotovitev organa upravljanja, pristojnega za sprejem letnega 
Poročila, da so preseženi cilji letnega programa dela, 
Pozitiven poslovni izid, 
več kot 10% prihodkov doseženih s prodajo blaga in storitev 
"a trgu in 
izplačilo povečane delovne uspešnosti za zaposlene s 
soglasjem ustanovitelja, kadar je v skladu s predpisi takšno 
soglasje potrebno. 

Sklenjene pogodbe o zaposlitvi se uskladijo z določbami 
Prei§njih treh odstavkov najkasneje v treh mesecih od uveljavitve 
,e9a zakona. 

'j0) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena se pričnejo 
piače ravnateljev, direktorjev in tajnikov izplačevati po določbah 
®9a zakona najkasneje s 1.3.2006. Če do 31.12. 2005 ni sprejeta 
°lektivna pogodba za javni sektor, vlada z uredbo določi višino 
pdatkov, ki se začasno uporabljajo za izplačilo plač ravnateljem, 
"ektorjem in tajnikom, do pričetka uporabe Kolektivne pogodbe 
a javni sektor. Ne glede na druge določbe tega zakona se 
8V0dba osnovnih plač in dinamika odprave nesorazmerij v 

osnovnih plačah določi z uredbo o uvrščanju delovnih mest 
ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede. 

Dosedanji šesti odstavek postane enajsti odstavek. 

16. člen 

Doda se nov 52.b člen, ki se glasi: 

(1) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni 
razred od 1. julija 2005 znaša 54.823 SIT. 

(2) Plačna lestvica iz Priloge 1 tega zakona se spremeni tako, da 
se osnovne plače plačnih razredov povišajo za 2,00%. Usklajena 
priloga 1 se objavi v prilogi tega zakona. 

(3) Ne glede na določbe VIII. poglavja tega zakona se razpon 
plačnih razredov v plačni podskupini A3 spremeni v skladu s 
prilogo 2 tega zakona brez pridobitve predhodnega mnenja sveta. 

17. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. julijem 2005. 

/ 

i 

; 
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Priloga 1: Plačna lestvica s plačnimi razredi za javne uslužbence in funkcionarje v 
javnem sektorju 

u 'Plačni razred Osnovna plača 
1 104.051 
2 108.213 
3 112.542 
4 117.044 
5 121.725 
6 126.594 
7 131.658 
8 136.924 
9 142.401 
10 148.097 
11 154.021 
12 160.182 
13 166.589 
14 173.253 
15 180.183 

! 16 187.391 
17 194.886 
18 202.682 
19 210.789 
20 219.220 
21 227.989 
22 237.109 
23 248 593 
24 256.457 
25 266.715 
26 277 384 
27 288 479 
28 300.018 
29 312.019 
30 324.500 
31 337.480 
32 350.979 
33 365018 
34 379 619 
35 394.804 
38 410.596 
37 427 020 
38 444.100 
39 461 864 
40 480.339 
41 499 552 
42 519.535 
43 540.318 
44 561 929 
45 584.406 
48 607 782 
47 632.093 
48 857 377 
49 683.872 
50 711.019 
51 739.480 
52 769 038 
53 799 800 
54 831.792 
55 865 063 
56 899.666 
57 935.652 
58 973078 
59 1.012 002 
60 1 052.482 
61 1 094 581 
62 1 138 364 
63 1.183 899 
64 1.231 255 
85 1.280 505 
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III. OBRAZLOŽITEV: 

K 1. členu 

Z dopolnitvijo 3. člena je določeno, da se plače funkcionarjev in 
javnih uslužbencev (tudi za zaposlene v državnih organih in 
upravah lokalnih skupnosti), določajo s pogodbo o zaposlitvi. 
Določeno je, da se javnemu uslužbencu in funkcionarju ne sme 
določiti plača v drugačni višini, kot je določena z navedenimi akti. 
Uvaja se institut obvestila, s katerim mora delodajalec obvestiti 
javnega uslužbenca oziroma funkcionarja o spremembah plače, 
ki so posledice spremembe zakona, predpisa in drugega akta, 
izdanega na njegovi podlagi ali kolektivne pogodbe ter mu obenem 
izročiti predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi. 
Smiselno določbam Zakona o delovnih razmerjih se določa, da 
se v primeru, ko določilo v pogodbi o zaposlitvi ni v skladu z 
zakonom, predpisi in drugimi akti ter kolektivnimi pogodbami, 
uporabljajo neposredno določbe navedenih aktov kot sestavni 
del pogodbe. 

K 2. členu 

Novi 3.a člen določa ravnanje v primeru, ko je ugotovljena 
nezakonitost pri izplačilu. Določen je način ravnanja tako za 
primere izplačila prenizkih, kot tudi previsokih plač, pri čemer 
določbe sledijo načelom in pravilom Zakona o delovnih razmerjih 
in Obligacijskega zakonika. O ugotovitvi neskladnosti je potrebno 
javnega uslužbenca ali funkcionarja pisno obvestiti in mu obenem 
izročiti predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi. V primeru izplačila 
prenizke plače, je potrebno razliko med pripadajočo plačo in 
premalo izplačano plačo izplačati z zakonitimi zamudnimi obrestmi 
pri prvem izplačilu plače po ugotovitvi nezakonitosti. V primeru 
izplačila previsoke plače, se je potrebno dogovoriti o načinu vračila 
preveč izplačanega zneska, če do dogovora ne pride, mora 
delodajalec preveč izplačani znesek iztožiti. 

K 6. členu 

Z dopolnitvijo 13. člena se omogoča uvrščanje tudi delovnih mesl 

plačne skupine J s kolektivnimi pogodbami dejavnosti. Prav 
je natančneje določena veljavnost kolektivne pogodbe za pls^° 
skupino C, v katero spadajo vsi pravosodni organi (sodišč*' 
državna tožilstva in državno pravobranilstvo). 

K 7. členu 

Z dopolnitvijo 20. člena je varovan plačni razred javo0^ 
uslužbenca v primeru, ko bi bil zaradi napredovanja ris M 
zahtevno delovno mesto v višjem tarifnem razredu uvrščen ' 
nižji plačni razred, obdrži plačni razred, ki ga je dosegel pred t01" 
napredovanjem. 

če je javni uslužbenec premeščen na drugo delovno 
oziroma je sklenil pogodbo o zaposlitvi o delu na drugem delovne 
mestu v nižjem ali istem tarifnem razredu, obdrži število Pla^" 
razredov napredovanja, ki jih je dosegel na prejšnjem delov"1^ 
mestu, razen če pristojni organ ugotovi, da na prejšnjem delovn^ 
mestu ni dosegal pričakovanih delovnih rezultatov (raZ^°i 
nesposobnosti) ali da plačni razredi za napredovanje na prejšnj0 

delovnem mestu niso bili doseženi v skladu z zakonom aH " 
njegovi podlagi izdanimi predpisi. Ohranitev plačnih razred0^ 
napredovanja je možna pri istem ali drugem delodajalcu v,s 

plačni podskupini ali na istovrstnih delovnih mestih v razlit" 
plačnih podskupinah. 

Javni uslužbenec, kije pred napredovanjem v naziv ali višji na* 
dosegel enak ali višji plačni razred od plačnega razreda n0 } 
naziva, se uvrsti za tri plačne razrede višje od doseženn 
plačnega razreda. 

K 3. členu 

Socialni partnerji so predvideli možnost, da se del sredstev iz 
naslova uskladitve osnovnih plač lahko nameni tudi za vplačilo 
premij prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. Glede na to, 
da je bil po sprejemu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
sprejet Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem 
zavarovanju za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 126/03) je 6. 
člen dopolnjen tako, da se del sredstev iz naslova uskladitve 
osnovnih plač lahko nameni tudi za kolektivno dodatno pokojninsko 
zavarovanje za javne uslužbence. 

K 4. členu 

S črtanjem četrtega odstavka 7. člena se izenačujejo najvišje 
ravni v osnovnih plačah funkcij izvršilne, zakonodajne in sodne 
oblasti. 

K 5. členu 

Sprememba drugega odstavka 11. člena omogoča, da se 
posamezne vrste delovnih mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov 
z uredbo uvrstijo v plačne razrede v razponu plačnih razredov, 
pri čemer je potrebno določiti tudi kriterije za določitev plačnega 
razreda. 

K 8. členu 

Z dopolnitvijo 22. člena se določa možnost večkrat letnega lZPla^g 
dela plače za delovno uspešnost in spreminja osnova, od 
se določi del plače za delovno uspešnost javnega uslužba".. 
Namesto povprečja osnovne plače preteklega leta se ' 
osnovna plača javnega uslužbenca v mesecu decert 
preteklega leta. 

K 9. členu 

Z dopolnitvijo 38. člena so javnosti dostopni vsi individualni P0^ m 
o znesku izplačane plače vsakega javnega uslužbenk ■. 
funkcionarja. Ti podatki predstavljajo informacijo javnega ?na 

in ne uživajo privilegija (izjeme) osebnih podatkov. 

K 10. členu 
' \fl ^ V 44. členu se, v skladu s predlaganimi sprememba^ 

dopolnitvami, razširja obseg kazenskih določb, na podlagi W ^ 
je odgovorna oseba kaznovana za prekršek v Prl\*t# 
neizpolnjevanja svojih zakonskih obveznosti. Namesto ,e ([)(ji 
"denarna kazen" se uvaja termin "globa" ter se poveću/0 

njena višina za posamezne prekrške. 
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^ členu 

^ Madu s sistemom, ki je določen v dopolnjenem 3. členu je u 
j'eWembi in dopolnitvi 48. člena določeno, da se javnemu 

in U^Bncu oziroma funkcionarju po uveljavitvi vseh predpisov Jolektivnih pogodb po tem zakonu izroči pisni predlog 
■ Jznega aneksa k pogodbi o zaposlitvi in obvestilo o uskladitvi 
i s}om zakonom, in sicer v roku 30 dni pred datumom prvega 
Pačila plač po tem zakonu. 

Kl* členu 
nii 
Ua 

6 "a to, da je s predlagano dopolnitvijo 48. člena določeno, 
ia Se Prevedba plačnega razreda vključi v aneks k pogodbi o 
flb£v?"fW',e v tem odstavku 49 a člena črtano, da se prevedba 
Uro ■ V aktu oz'roma pogodbi o zaposlitvi v skladu z zakoni, ki 'ai° delovna razmerja. 

^'3. členu 
\/ s 

členu se natančneje določi, da se sredstva za odpravo 
s%u'azmer'i zbirajo do dokončne odprave nesorazmerij v javnem 0riu najkasneje do 31.12.2009. 
Će 
Oj ®' Podzakonski akti in kolektivne pogodbe, potrebne za 
1.4 pCUn izP'ač"o plač po tem zakonu ne bodo sprejeti do 
°<fo ' se vlada 'n reprezentativni sindikati uskladijo o načinu teve in o uskladitvi plač v letu 2006. 

* Členu 

O0(oblikovanja, zbiranja in porabe namenskih sredstev je 
sr6tf 

6n 2 novimi 50.a do 50.d členi. Za zagotavljanje namenskih 
f)e 

s'ev se odprejo namenske postavke v državnem proračunu 
ig >5 proračunih lokalnih skupnosti in pri Zavodu 
Sf6đ h vstveno zavarovanje Republike Slovenije. Zbrana pis, ,Va so namenjena za odpravljanje nesorazmerij v osnovnih 
btu Neporabljena sredstva namenskih postavk v tekočem 
s,nJ

e Ponesejo v naslednje leto. Če vlada in reprezentativni 
s Kol

a,i ugotovijo, da so nesorazmerja v plačah odpravljena, se 
BI(,ivno pogodbo za javni sektor dogovorijo, da preneha 
nost zbiranja sredstev na namenskih postavkah. 

de£amenski postavki financer zbira sredstva dogovorjenega 
%r

Usl(lad'tve plač, ki so namenjena odpravi nesorazmerij, in 
J« ^ obsegu pripadajočih sredstev za proračunske uporabnike, 

6re sredstva za plače zagotavlja financer. Obseg zbranih 

sredstev ne vpliva na dinamiko in višino obveznosti delodajalca 
za izplačilo plač javnim uslužbencem v skladu s kolektivnimi 
pogodbami in podzakonskimi akti. 

Namenska sredstva se pričnejo uporabljati za svoj namen, ko 
uporabniki proračuna pričnejo izplačevati plače po tem zakonu. 

Navodilo za izračun višine obveznosti financerja, način vplačila 
in način poročanja izda minister, phstojen za sistem plač v javnem 
sektorju v soglasju z ministrom, pristojnim za finance. 

Za evidenco stanja sredstev na namenskih proračunskih 
postavkah je pristojno ministrstvo, pristojno za sistem plač v 
javnem sektorju. Ministrstvo, pristojno za sistem plač v javnem 
sektorju enkrat letno o višini zbranih in izplačanih sredstvih 
namenskih postavk obvesti reprezentativne sindikate javnega 
sektorja. Za nadzor nad pravilnostjo izračuna sredstev za odpravo 
nesorazmerij je pristojna Proračunska inšpekcija Urada za nadzor 
proračuna pri Ministrstvu za finance.« 

K 15. členu 

V 52. členu je določeno, da v obdobju do pričetka obračuna in 
izplačila plač po novem zakonu najvišja možna bruto plača 
direktorja brez dodatka za delovno dobo ne sme presegati višine 
65. plačnega razreda oziroma 59. plačnega razreda (razlikovanje 
glede na to, ali je ustanovitelj država ali lokalna skupnost). Plača 
z vsemi dodatki (razen dodatka na delovno dobo) in delom plače 
za delovno uspešnost ne sme presegati teh limitov; v nasprotnem 
primeru je nezakonita in lahko sledijo sankcije, ki jih predvideva 
novi 3.a člen. Zaostreni so tudi pogoji za izplačilo enkratnih letnih 
nagrad. Poleg tega je določeno, da se najkasneje s 1.3.2006 
preide na nov sistem obračuna in izplačila plač direktorjev v skladu 
s tem zakonom. 

V 52. členu je določeno, da se dodatki k plačam direktorjev določijo 
z uredbo, če ne bo sklenjena Kolektivna pogodba za javni sektor. 

K 16. členu 

V tem členu je v skladu s Sporazumom o uskladitvi višine 
izhodiščne plače in osnovnih plač v letu 2005 sklenjenim med 
Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dne 
11.04.2005, določena izhodiščna plača za negospodarske 
dejavnosti za prvi tarifni razred, ki od 01.07.2005 znaša 54.823 
SIT. Na tej podlagi pa je tudi usklajena plačna lestvica iz priloge 1 
tega zakona ter spremenjen razpon plačnih razredov v plačni 
podskupini A3 iz priloge 2 tega zakona. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO: 

3. člen 
(Določitev plač) 

Po tem zakonu se določajo plače javnih uslužbencev in 
funkcionarjev pri uporabnikih proračuna. Plače javnih uslužbencev 
za delo v tujini se določijo z uredbo vlade. 

* 

6. člen 
(Prostovoljno pokojninsko zavarovanje) 

(1) Socialni partnerji se lahko dogovorijo, da se del sredstev iz 

naslova uskladitve osnovnih plač nameni za vplačilo premij 
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja. 

(2) Za vplačilo premij prostovoljnega pokojninskega zavarovanj 
se lahko uporabijo tudi sredstva iz tretjega in četrtega odstavka 
21. člena tega zakona. 

7. člen 
(Določitev plačnih skupin in plačnih podskupin) 

(1) Plačne skupine in plačne podskupine so: 

Plačne skupine Plačne podskupine 

A - Funkcije v državnih organih in 
lokalnih skupnostih 

A1 - Predsednik republike in funkcionarji 
izvršilne oblasti 
A2 - Funkcionarji zakonodajne oblasti 
A3 - Funkcionarji sodne oblasti 
A4 - Funkcionarji v drugih državnih 
organih 
A5 - Funkcionarji v lokalnih skupnostih 

B - Poslovodni organi pri uporabnikih 
proračuna 

B1 - Ravnatelji, direktorji in tajniki 

C - Uradniški nazivi v državni upravi in v 
upravah lokalnih skupnosti ter v drugih 
državnih organih 

C1 - Uradniki v drugih državnih organih 
C2 - Uradniki v državni upravi, sodni 
upravi in upravah lokalnih skupnosti 
C3 - Policisti 
C4 - Vojaki 
C5 - Cariniki 
C6 - Inšpektorji, pazniki in drugi uradniki 
s posebnimi pooblastili 

D - Delovna mesta na področju vzgoje, 
izobraževanja in športa 

D1 - Visokošolski učitelji in visokošolski 
sodelavci 
D2 - Predavatelji višjih strokovnih šol, 
srednješolski in osnovnošolski učitelji in 
drugi strokovni delavci 
D3 - Vzgojitelji in ostali strokovni delavci 
v vrtcih 
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E - Delovna mesta na področju zdravstva E1 - Zdravniki in zobozdravniki 
E2 - Farmacevtski delavci 
E3 - Medicinske sestre, babice in tehniki 
zdravstvene nege 
E4 - Zdravstveni delavci in zdravstveni 
sodelavci 

F - Delovna mesta na področju 
socialnega varstva 

F1 - Strokovni delavci 
F2 - Strokovni sodelavci 

G - Delovna mesta na področju kulture in 
informiranja 

G1 - Umetniški poklici 
G2 - Drugi poklici na področju kulture in 
informiranja 

H - Delovna mesta in nazivi na področju 
znanosti 

H1 - Raziskovalci 
H2 - Strokovni sodelavci 

I - Delovna mesta v javnih agencijah, 
javnih skladih, drugih javnih zavodih in 
javnih gospodarskih zavodih ter pri 
drugih uporabnikih proračuna 

11 - Strokovni delavci 

J - Spremljajoča delovna mesta (velja za 
ves javni sektor) 

J1 - Strokovni delavci 
J2 - Administrativni delavci 
J3 - Ostali strokovno tehnični delavci 

jj-) Razponi plačnih razredov za plačne podskupine A1 do J3 so 
°'očeni v prilogi 2 tega zakona. 

V najvišje plačne razrede iz priloge 2 se lahko uvrstijo le 
aRahtevnejše funkcije, najzahtevnejša delovna mesta, najvišji 
®*'v' in najvišji vodstveni položaji. 

^ Dvig najvišjega plačnega razreda plačne podskupine A3 v 62. 
^®cni razred pomeni dvig osnovne plače le predsedniku 
kovnega sodišča in vrhovnim sodnikom. 

j®) Katalog funkcij, delovnih mest in nazivov v plačnih podskupinah 
do J3 v skladu z zakonom, podzakonskim predpisom, 

Pl°šnim aktom organa ali kolektivno pogodbo objavi vlada. 
n
Pr®niembe in dopolnitve kataloga funkcij, delovnih mest in 
®*ivov vlada objavi najkasneje v tridesetih dneh od objave 

6msmb in dopolnitev aktov, ki so podlaga za pripravo kataloga. 

jj*''-'Porabnik proračuna v aktu o sistemizaciji ne sme sistemizirati 
°vnega mesta in naziva, ki ni naveden v aktih iz prejšnjega 
"tovka in povzet v katalogu. 

11. člen 
določitev osnovne plače ravnateljev, direktorjev in 

tajnikov) 

jjjj Snovne plače ravnateljev, direktorjev in tajnikov, zaposlenih 
U- Pr°računskih uporabnikih iz 2. točke 2. člena tega zakona, 

°števaje zahtevnost delovnega mesta ter pomen 
./aiuiskega uporabnika, ki ga vodijo, se določijo z uvrstitvijo v 

Cnl razred. 

(2) Plačne razrede in podrobnejše kriterije za uvrstitev delovnih 
mest ravnateljev, direktorjev in tajnikov v plačne razrede določi 
vlada z uredbo. 

(3) Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja, direktorja 
in tajnika pri proračunskih uporabnikih iz 2. točke 2. člena tega 
zakona, katerih ustanovitelj je država, predpiše minister, pristojen 
za posamezno področje (v nadaljevanju: pristojni minister). 

(4) Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja in direktorja 
pri proračunskih uporabnikih iz 2. točke 2. člena tega zakona, 
katerih ustanovitelj je lokalna skupnost, in se plače financirajo iz 
državnega proračuna ali iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, predpiše pristojni minister. 

(5) Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja in direktorja 
pri proračunskih uporabnikih iz 2. točke 2. člena tega zakona, 
katerih ustanovitelj je lokalna skupnost, in se plače financirajo iz 
proračuna lokalne skupnosti, predpiše pristojni organ lokalne 
skupnosti s soglasjem pristojnega ministra. 

13. člen 
(Način uvrščanja v plačne razrede) 

(1) Uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede se opravi 
upoštevaje uvrstitev orientacijskih delovnih mest in nazivov. 
Uvrstitev ovrednotenih orientacijskih delovnih mest in nazivov v 
plačne razrede se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor. 

(2) Delovna mesta oziroma nazivi v plačnih skupinah C, D, E, F, 
G in H se uvrščajo v plačne razrede s kolektivno pogodbo 
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dejavnosti za plačno skupino I pa z uredbo ali s kolektivnimi 
pogodbami. 

(3) Delovna mesta oziroma nazivi v plačni skupini J se uvrščajo 
v plačne razrede s kolektivno pogodbo za javni sektor. 

(4) Delovna mesta oziroma nazivi se v sistemizacijah uvrščajo v 
plačne razrede v skladu z uvrstitvijo v kolektivni pogodbi za javni 
sektor in kolektivno pogodbo, ki velja za uporabnika proračuna. 
Če je v sistemizaciji predvideno delovno mesto oziroma naziv, ki 
ga ureja kolektivna pogodba za drugo dejavnost, se v sistemizaciji 
upošteva uvrstitev v plačni razred iz te kolektivne pogodbe. 

(5) Delovna mesta javnih uslužbencev v javnem zavodu RTV 
Slovenija se uvrščajo v plačne razrede s posebno kolektivno 
pogodbo, ki jo skleneta v imenu delodajalca generalni direktor 
javnega zavoda in v imenu delojemalcev reprezentativni sindikati 
v javnem zavodu. 

(6) Ne glede na določbe tega člena se delovna mesta in nazivi v 
obveščevalnih in varnostnih službah uvrščajo v plačne razrede 
s splošnim aktom organa, h kateremu da soglasje vlada. Akt se 
ne objavi. 

20. člen 
(Varovanje plačnega razreda javnega uslužbenca, 

doseženega z napredovanjem) 

Če bi bil javni uslužbenec zaradi napredovanja na bolj zahtevano 
delovno mesto ali v višji naziv uvrščen v nižji plačni razred, obdrži 
plačni razred, ki ga je dosegel pred tem napredovanjem. 

22. člen 
(Del plače za delovno uspešnost) 

(1) Del plače za delovno uspešnost pripada javnemu uslužbencu, 
ki je pri delu v tekočem letu dosegel nadpovprečne delovne 
rezultate ali je bil nadpovprečno delovno obremenjen. Ta del plače 
lahko znaša največ dve osnovni mesečni plači javnega 
uslužbenca, in sicer se ena osnovna mesečna plača lahko izplača 
v juliju, ena osnovna mesečna plača pa v decembru istega leta, 
pri čemer se v obeh primerih upošteva višina zadnje osnovne 
plače javnega uslužbenca. 

(2) Del plače za delovno uspešnost se javnemu uslužbencu določi 
na podlagi meril in kriterijev, dogovorjenih s kolektivno pogodbo 
za javni sektor. 

(3) Javnemu uslužbencu pri uporabniku proračuna iz tretjega in 
četrtega odstavka 21. člena tega zakona, pripada iz naslova 
uspešnosti pri prodaji blaga in storitev oziroma učinkov 
racionalizacije dodatna delovna uspešnost največ v višini treh 
osnovnih mesečnih plač, ki se izplača ob pridobitvi soglasja 
ustanovitelja, pri čemer se upošteva višina zadnje osnovne plače 
javnega uslužbenca. 

(4) Višino dela plače za delovno uspešnost ravnatelja, direktorja 
in tajnika določi organ, pristojen za njihovo imenovanje na podlagi 
meril, ki jih določi pristojni minister. 

(5) Del plače za delovno uspešnost pripada tudi funkcionarju v 
enaki višini, kot velja za javne uslužbence, če zakon tako določa. 

38. člen 
(Javnost plač v javnem sektorju) 

(1) Plače v javnem sektorju so javne, pri čemer so javnosti dostop111 

podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih plačat1' 
o dodatkih ter delu plače za delovno uspešnost, razen dodati 
za delovno dobo. 

(2) Uporabniki proračuna so podatke o plačah dolžni posredova" 
ministrstvu, pristojnemu za sistem plač v javnem sektorju. 

(3) Uporabniki proračuna lokalne skupnosti so dolžni podatke ° 
plačah posredovati tudi pristojnemu organu lokalne skupnosti- 

(4) Podatki se posredujejo skladno z metodologijo, ki jo predp^6 

minister, pristojen za sistem plač v javnem sektorju. 

(5) Določba prvega odstavka tega člena ne velja za podatke 0 

plačah javnih uslužbencev v obveščevalnih in varnostnih služba"' 

44. člen 
73 Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje 

prekršek odgovorna oseba uporabnika proračuna, če: 

- določi in izplača plačo na podlagi drugačnih plačnih razredov 
dodatkov, kot so določeni s tem zakonom, 

- določi plačne razrede za osnovne plače v nasprotju z določb3"11 

9., 10. in 11. člena tega zakona, 

- določi obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti v nasp1"0'^ 
z 21. členom tega zakona, 

- določi del plače za delovno uspešnost v nasprotju z 22. člen01" 
tega zakona. 

48. člen 

(1) Po uveljavitvi predpisov in kolektivnih pogodb, usklajen'j\ 
tem zakonom, se javni uslužbenci in funkcionarji razvrsti) 
plačne razrede v skladu s temi predpisi. 

(2) Po tem zakonu lahko javni uslužbenci napredujejo sarn°Jj 
razliko med številom plačnih razredov, v katere se je mog ^ | 
uvrstiti z napredovanjem po tem zakonu in številom že dosez8 

plačnih razredov s prevedbo. 

49a. člen 

(1) Za določitev plačnega razreda javnega uslužbenc3^ 
funkcionarja na podlagi tega zakona se opravi Pr0V0

g5ta 
nominalnih zneskov osnovnih plač, določenih za delovna ^ jtl 
oziroma nazive in nominalnih zneskov osnovnih plač i® 
uslužbencev in funkcionarjev po predpisih in kolektivnih pogO" 
ki se uporabljajo do izplačila plače po tem zakonu. 

-a 
(2) Nominalni znesek osnovne plače delovnega mesta 
naziva, ki je podlaga za prevedbo, se določi tako, da se ses i 
količnika delovnega mesta in dodatkov iz 49.b člena tega za.eg$ 
pomnoži z vrednostjo osnove za obračun plač iz t0 j 
odstavka tega člena. 
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fu L minalni znesek osnovne plače javnega uslužbenca in " Sonarja, ki je podlaga za prevedbo, se določi tako, da se 
do k°ličnika, ki ga je javni uslužbenec oziroma funkcionar ®egel z napredovanjem na delovnem mestu ali v nazivu in 
Rafkov iz 49.b člena tega zakona, pomnoži z vrednostjo osnove 

Kračun plač iz četrtega odstavka tega člena. 

j? 0sn°va za obračun plač iz drugega in tretjega odstavka tega na' je za javne uslužbence in funkcionarje, za katere se 
Porablja izhodiščna plača po Kolektivni pogodbi za 

rJ'0Spodarske dejavnosti, znesek izhodiščne plače za I. tarifni 
ob r*đ' ve'iavne na dan, ko se 0Pravi prevedba. Osnova za ^racun plač za javne uslužbence in funkcionarje, za katere se 

"Porablja izhodiščna plača po Kolektivni pogodbi za 
dejavnosti, je znesek, določen po predpisih in 

J^ih pogodbah, ki se je na dan prevedbe uporabljal za 
°čitev njihovih plač. 

Na način iz tega člena se prevedejo tudi nominalni zneski 
5u 0vnih Piač javnih uslužbencev, ki imajo v skladu z zakonom, 
Vrr°

m Pristojnega organa ali pogodbo o zaposlitvi, pravico do v® na delovno mesto. Pri tem se jim upošteva zadnji količnik, 
d6l° 9a dosegli z napredovanjem in dodatki, ki bi jih prejemali na vnem mestu, na katerega se imajo pravico vrniti. 

Urni "yec")a osnovnih plač funkcionarjev se določi z odlokom, ki 
'a Uvrščanje funkcij v plačne razrede. 

(7> 
Nzaki 

revedba se opravi trideset dni po sprejetju vseh 
piaj

:akonskih aktov in kolektivnih pogodb, potrebnih za obračun 
v s).P0,erT1 zakonu in se določi v aktu oziroma pogodbi o zaposlitvi 
p,9v

adu z zakoni, ki urejajo delovna razmerja. Informativno 
up0 edb° opravijo delodajalci v roku treh mesecev po začetku 
sista ,e9a zakona in jo sporočijo ministrstvu, pristojnemu za 1,1 Plač v javnem sektorju. 

(1)V 
50. člen 

srort !e,u 2003 znašajo sredstva za delovno uspešnost 2% letnih 6ds|8v za plače. 
(^) 
fc-^lednjih letih se obseg sredstev za delovno uspešnost 

^ono'8 V sk'ađu s Proračunskimi možnostmi in v skladu s tem 
|^| ^ 
ki s0

S^'adi,ev razmerij med posameznimi plačnimi podskupinami, 
ob. k°l°čena v prilogi 2 tega zakona, se uveljavi postopoma v 

"lu do leta 2009. 
(4) p 
U8tr *Pon med najvišjo in najnižjo osnovno plačo se bo z 
Sor^° določitvijo vrednosti plačnih razredov zmanjševal 
ftiaij!10010 v obdobju 2004 do 2009 tako, da za leto 2009 ne bo 

al več kot 1:10. 

(5) Vrednost plačnih razredov iz priloge 1 tega zakona se po 
postopku, določenem v 5. členu tega zakona, prvič uskladi za 
leto 2004. 

(6) Od leta 2004 do leta 2009 se vsako leto polovica uskladitve 
oziroma obseg sredstev iz naslova dogovorjene uskladitve in 
sredstva iz drugih virov nameni za odpravo ugotovljenih 
nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju in za 
zmanjšanje razpona med najnižjo in najvišjo osnovno plačo v 
javnem sektorju v razmerju 1:10. 

(7) Sredstva za odpravo ugotovljenih nesorazmerij se zbirajo na 
posebni proračunski postavki državnega proračuna in proračunov 
lokalnih skupnosti. Za področje zdravstva se sredstva za odpravo 
ugotovljenih nesorazmerij zagotovijo s splošnim dogovorom za 
izvedbo programa zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, 
ki ureja področje zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja. 

(8) Podrobnejša pravila za zbiranje sredstev določi minister, 
pristojen za finance. 

52. člen 
» 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati vse določbe 
zakonov in drugih predpisov, ki urejajo plače zaposlenih v javnih 
zavodih, državnih organih in lokalnih skupnostih ter drugih osebah 
javnega prava, ki se urejajo s tem zakonom, razen določb 
področnih predpisov, ki urejajo napredovanje oziroma pridobitev 
nazivov, in določb področnih zakonov, ki določajo dodatek za 
stalnost uradnikom s posebnimi pooblastili. 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, znaša 
dodatek za stalnost uradnikom s posebnimi pooblastili, pod pogoji, 
določenimi v posebnih predpisih, po začetku izplačila plač po tem 
zakonu, enak odstotek, kot bo določen za dodatek za delovno 
dobo. 

(3) Višina uskladitve izhodiščne plače za I. tarifni razred za mesec 
avgust 2003 in januar 2004 se lahko spremeni samo z aneksom 
h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki 
Sloveniji. 

(4) Izplačilo plač po tem zakonu mora biti zagotovljeno najkasneje 
tri mesece po sprejetju vseh podzakonskih aktov in kolektivnih 
pogodb, potrebnih za obračun plač v skladu s tem zakonom. 

(5) Do začetka izplačila plač po tem zakonu, se javnim 
uslužbencem izplačujejo plače po predpisih in kolektivnih 
pogodbah, veljavnih do uveljavitve tega zakona. 

(6) Izhodiščna plača za negospodarske dejavnosti za I. tarifni 
razred od 1. julija 2004 znaša 53.748 SIT. 

S*005 
k. 

17 poročevalec, št. 28 



Priloga I: Plačna lestvica s plačnimi razredi za javne uslužbence in funkcionarje v 
javnem sektorju 

Plačni razred Bruto plača 
1 102.011 
2 106.092 
3 110.335 
4 114.749 
5 119.339 
6 124.112 
7 129.077 
8 134.240 
9 139.609 
10 145.194 
11 151.001 
12 157.041 
13 163.323 
14 169.856 
15 176.650 
16 183.716 
17 161.065 
18 198.707 
19 206.656 
20 214.922 
21 223.519 
22 232.460 
23 241.758 
24 251.428 
25 261.485 
26 271.945 
27 282.823 
28 294.136 
29 305.901 
30 318.137 
31 330.862 
32 344.097 
33 357.861 
34 372.175 
35 387.062 
36 402.545 
37 418.647 
38 435.392 
39 452.808 
40 470.920 
41 489.757 
42 509.348 
43 529.721 
44 550.910 
45 572.947 
46 595.865 
47 619.699 
48 644.487 
49 670.267 
50 697.077 
51 724.960 
52 753.959 
53 784.117 
54 815.482 
55 848.101 
56 882.025 
57 917.306 
58 953.998 
59 992.158 
60 1.031.845 
61 1.073.119 
62 1.116.043 
63 1.160.685 
64 1.207.112 
65 1.255.397 
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^edlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

0 ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU 

VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI-E) 

4 skrajšani postopek - EPA 220 - IV 

VlADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

2005-3311-0061 
**evilka: 00722-2/2005/12 
Obijana, 28.04.2005 

Republike Slovenije je na 22. redni seji dne 28.04.2005 
°čila besedilo: 

predloga zakona o spremembah in 
DOPOLNITVAH zakona o organizaciji in 
FINANCIRANJU vzgoje in izobraževanja, 

[Sj 9a pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
^avnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 

ty| 
Re fePubiike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
d0D

Pub»ke Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
izoh <Vah zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in 
njo ra^evanja obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za 
ln 

nJ zahtevne spremembe in dopolnitve zakona o organizaciji 
nanciranju vzgoje in izobraževanja, ki se nar.ašajo zgolj na 

ukinitev zakonske podlage za ustanovitev šolskih uprav in 
njihovih pristojnosti. Rok za ustanovitev šolskih uprav je 1. 
september 2005, zato je spremembe zakona nujno sprejeti 
pred njegovim iztekom. Prav tako je uskladitev kazenskih 
določb zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja z zakonom 
o prekrških manj zahteven poseg v zakonsko materijo, zato je 
utemeljeno, da se ga obravnava po skrajšanem postopku. 

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

dr. Milan Zver, minister za šolstvo in šport, 
dr. Magdalena Šverc, državna sekretarka v Ministrstvu 
za šolstvo in šport. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJ' 
IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

I. UVODNA OBRAZLOŽITEV 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

1.1. Ocena sedanjega stanja 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 115/03 -prečiščeno besedilo) (v nadaljnjem 
besedilu: ZOFVI), ki je začel veljati 15. marca 1996 leta, v 30. 
členu določa, da se v okviru ministrstva, pristojnega za šolstvo, 
za odločanje o upravnih zadevah in za izvajanje kadrovskih, 
finančnih in organizacijskih nalog, določenih z zakonom, ustanovi 
14 šolskih uprav in sicer: Šolska uprava Celje, Šolska uprava 
Koper, Šolska uprava Kranj, Šolska uprava Brežice, Šolska uprava 
Ljubljana, Šolska uprava Maribor, Šolska uprava Murska Sobota, 
Šolska uprava Nova Gorica, Šolska uprava Novo mesto, Šolska 
uprava Postojna, Šolska uprava Ptuj, Šolska uprava Slovenj 
Gradec, Šolska uprava Trbovlje in Šolska uprava Velenje. 
Njihove pristojnosti so: vodenje postopka vpisa in izbrisa iz razvidov 
vrtcev in šol, zasebnih učiteljev in vzgojiteljev; ugotavljanje 
izpolnjevanja pogojev za financiranje zasebnih vrtcev in šol; 
opravljanje nalog v zvezi z vpisnim postopkom učencev, vajencev 
oziroma dijakov, določenih z zakonom in drugimi predpisi; izdajanje 
odločb v postopku usmerjanja otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami; vodenje evidence presežnih strokovnih delavcev in 
evidence pripravnikov v vrtcih in šolah na svojem območju; 
izdajanje soglasja k sistematizaciji delovnih mest v šolah; 
opravljanje nalog na področju financiranja, za katere jih pooblasti 
minister in opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi. 

Šolsko upravo vodi načelnik, ki ga imenuje minister. Za določanje 
razmerij med ministrstvom in šolsko upravo, pristojnosti in 
odgovornosti šolske uprave ter pooblastil za odločanje v upravnih 
stvareh se uporabljajo določbe zakona o upravi, ki veljajo za 
upravne enote. 

I 
Kljub občasnim pobudam oziroma zahtevam za ustanovitev 
posamičnih uprav, do realizacije zakonskih določb ni prišlo. Tako 
je bilo že leta 2002 z novelo zakona določeno, da se šolske 
uprave ustanovijo najkasneje do 1. septembra 2005, vendar pa 
glede na to, da niso vzpostavljeni pogoji, te naloge ne bo možno 
realizirati. 
Spričo navedenih okoliščin je bila ponovna pretehtana smotrnost 
oziroma racionalnost ustanavljanja šolskih uprav. Na podlagi 
strokovnih analiz in ocen stanja ter v luči načrtovanih sprememb 
državne ureditve v kontekstu regionaliazcije oziroma 
decentralizacije državne uprave, je predlagateljica ocenila, da 
realizacija zadevnih določil ZOFVI v tem obdobju ne bi bila 
smiselna. 
Področje učbenikov ureja 21. člen Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, ki določa, da vse učbenike 
In učila, ki jih uporabljajo javne (in tudi zasebne) šole, potrjuje 
pristojni strokovni svet. Pravilnik o potrjevanju učbenikov, ki ga je 
v ta namen sprejel minister za šolstvo (in ga večkrat dopolnjeval), 
nalaga strokovnemu svetu nenehno potrjevanje velike množice 
gradiv (do 400 na leto), obenem pa strokovni svet praktično nima 

mehanizmov, da bi vplival na bistveno: na kakovost gradiv, ki j®1 

potrjuje. 

Zakonska dikcija veljavnega člena, ki omenja "učbenike in učila ■ 
se že doslej ni dosledno izvajala, saj bi moral strokovni sv 
pravzaprav potrjevati vse, kar učitelji uporabljajo pri delu z uče" 
in dijaki (zemljevide, pripomočke, periodni sistem, nagače 
živali...). 

1.2. razlogi za sprejem zakona 

Skladno z navedenim predlagateljica predlaga, da se s pričuj°^° 
novelo ZOFVI odpravi zakonska podlaga, vključno z v 
vzpostavitev šolskih uprav tako, da se predlaga razveljavi 
določb ZOFVI, s katerimi se ustanavljajo šrlske uprave, določaj 
njihove pristojnosti, način organiziranja in začetek delovanj 
Predlagana rešitev bi zagotovila, da bi v obdobju do uveljavl 

nove zakonske ureditve državne uprave v smislu decentraliza0' 
oziroma regionalizacije, ostalo nespremenjeno stanje dejanS_K®^ 
izvajanja nalog na področju šolstva. Menimo, da so res' ' 
predpisane s področno zakonodajo, odvisne od sistemskih resi 
na ravni celotne državne ureditve. 0 
Ustanovitev štirinajstih upravnih organov, razdeljenih F 
teritorialnem načelu, ki bi delovale kot (samostojne) upravne 0" 
izključno na področju šolstva in bi prevzele vse upra 

pristojnosti in kar nekaj sistemskih nalog ministrstva, bi pome ^ 
po eni strani povečanje zaposlenosti v državni upravi, saj t" 
vsako šolsko upravo morali odpreti nova delovna meS,a ja, 
zagotoviti dodatna sredstva za kritje stroškov njihovega delova ^ 
To pomeni, da bi poleg vse potrebne infrastrukture, potrebn®^ 
izvajanje zlasti upravno pravnih nalog, morali zagotoviti doda ^ 
sredstva za plače in materialne stroške ter stroške 
usposabljanje zaposlenih na teh nalogah. Po grobi oc ^ 
predlagatelja bi število delavcev, ki bi jih lahko PreS,a,!'|(iH 
ministrstva na te uprave, pokrilo potrebe največ tretjine š° U 
uprav, vse druge bi morali na novo zaposliti ali pa prerazp°r ^ 
morebitne presežke znotraj državne uprave, pod pogoje^' 
izpolnjujejo strokovne pogoje za opravljanje teh nalog. z8 
Treba je dodati, da taka organizacija pristojnosti ministrstv 
šolstvo ne bi bistveno povečala njegove učinkovitosti, saj ne « 
za klasične upravne storitve, ki so namenjene lokaln^ 
prebivalstvu, temveč pravnim subjektom, ki so neposf 
izvajalci javnih storitev v lokalnem okolju. 

0 
Že ta okvirna ponazoritev posledic realizacije določil, ki.s)rani 
razveljavlja, kaže na to, da bi to bilo neracionalno. Po drugis ^ 
pa obstajajo tudi drugi razlogi, zaradi katerih ni smiselno j 
obdobju ustanavljati šolskih uprav in prenašati na njih Pris,0'av8 
ministrstva. Problematiko teritorialne organizacije državne up 
je smiselno postaviti v kontekst načrtovane regionalizacije drz 

kajti predlagateljica meni, da ne bi bilo smotrno oziroma utem _ |S 
izvesti neke vrste decentralizacijo državne uprave 10 3joč 
področnimi zakoni) na določenem področju, ne upo$,e |<» 
siceršnje teritorialne reorganizacije, ki je predmet sisl® vaii. 
zakonodaje in ne področne. Poleg teh razlogov je treba upo1 ^ 
da ni zanemarljivo dejstvo, da bi s takšno prerazpore -j 
pristojnosti ministrstvo izgubilo določene mehanizme sistem 
upravljanja oziroma bi njegova moč vodenja politik in zagota 



Tak zakonov na področju šolstva bila znatno oslabljena, stanje bi narekovalo zagotovitev tako formalnih kakor tudi 
lanskih novih mehanizmov in vložitev dodatnih naporov pri 

Janju koordinacij med šolskimi upravami za voljo vodenja 
Vajenih politik na državni ravni. Ministrstvu bi potem takem v V|rni pristojnosti ostali v glavnem pristojnosti normativnega 
9ulatorja in drugostopenjskega organa v upravnih zadevah, r bi bilo v neskladju s sedanjo dokaj centralistično državno 
®ditvij°. Ob tem je treba poudariti, da so šolske uprave po svoji 

d 
ravi enakovredne upravnim enotam, ki so teritorialne izpostave 
avne uprave in kot take ne morejo zadostiti izzivom sodobnega 

ln 
V°ia-Ta zahteva drugačno vlogo oziroma razmerje med državo 
9°sPodarstvom oziroma uporabniki storitev in sicer potrebuje 

na av,onomnega oblikovalca politik in strategij upravljanja 
lahil°ka'nem oziroma regionalnem področju javnega šolstva, ki 
nai ° 

vstopa v aktivno partnerstvo z gospodarstvom oziroma 
I ""šim uporabnikom storitev tako, da sledi interesom razvoja, 

.Pospešuje in spodbuja na eni strani in spodbuja ter zagotavlja 
ovostno izobraževanje oziroma usposabljanje populacije in 

. 0 neposredno zagotavlja skladen razvoj določene regije, kar 
16 v lavnem interesu. 

Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona 

''i Predlaganih rešitev je predvsem vzpostavitev konsistentnega 
tje 

avnega podsistema na področju šolstva, saj se je skozi skoraj 
I stletje izvajanja novega šolskega sistema z vidika upravljanja 
de
a*a'°, kot najšibkejša točka prav tako zamišljena 

dru e^tra,'zacija oziroma teritorijalizacija izvajanja upravnih in 
9in sistemskih nalog, zaradi tega se šolske uprave niso niti 

^Postavile. 

57/Q/i'en Zakona 0 loka'ni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 
°3) rt 14/95' 26/97, 70/97, 10/98, 74/98' 70/2000' 51/02 in 108/ 

i^vir a" da država 2 zak°nom lahko prenese na pokrajino 
§qI n® Pristojnosti, med drugim tudi zadeve s področja srednjega 
jn 

Va (mreže šol, zagotavljanja infrastrukture za delovanje šol 
f
6 J090), in ji za to zagotovi tudi potrebna sredstva. V kontekstu 
Prist°"alizaciie države. postane vprašljiv smoter prenosa 
iae °'nosti na teritorialne upravne organe, saj bi ti opravljali 
Pokr naloge, ki bi z ustanovitvijo pokrajin prešle v pristojnost 

,a,ln- Glede na to, da je za sedanjo ureditev upravnih pristojnosti 
iyJ'no '°. da te teritorialne enote državne uprave opravljajo 
PfjSj 0 upravne naloge, med tem, ko bi pokrajinski organi bili 
na _°'n' 'udi za oblikovanje, usklajevanje in pospeševanje politik 
p^'očju šolstva ob neposrednem sodelovanju lokalnega 
O'stva in gospodarstva. Poglavitni razlog zadržanja izvedbe 
j avljenih določb zakona je v tem, da se s tem prepreči 

, evanje rešitev, ki so glede na dane okoliščine prehodnega 
O in tako temeljitejše pristopi k iskanju trajnejših in bolj 
(Wrnih rešitev v skladu z načrtovano regionalizacijo oziroma 
"a Don a'iZaC''° državne uPrave- Posegi v organizacijo šolstva reaii° a9' rešitev, nastalih desetletje nazaj, ki niso bile-nikoli 
1,6 D0

lrane' ^i ^"o neutemeljeno in ekonomsko neopravičljivo. To 
'avrij fT'8n'' Pris,oinos,i na področju šolstva ostale na državni 
5istem,emveč bi se Prenesle v izvirno pristojnost pokrajin, s 
Usta 

Sk|rn zakonom tako, da bi te postale v celoti odgovorne za 
"°<WVl'an'e in "nanciranje izvajalcev javnih služb zlasti na 
sPada P°k"cnega in strokovnega izobraževanja, kamor 10 upravne in druge organizacijske oziroma koordinacijske 

1 k' jih sedaj izvaja ministrstvo. 
$t6rn 

iakon *ak°nom bi hkrati v izogib spreminjanju drugih področnih 
uPrav

0v' spremenili določbe, ki se nanašajo na pristojnosti šolskih 
n sicer v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(ZUOPP) (Uradni list RS, št. 54/2000), 37. člen Zakona o vrtcih 
(Zvrt) (Uradni list RS, št. 78/03 - uradno prečiščeno besedilo), 48. 
člen Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 71/04 - uradno 
prečiščeno besedilo) in 22. člen Zakon o posebnih pravicah 
italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje 
in izobraževanja (ZPIMVI) (Uradni list RS, št. 35/01) in Zakon o 
zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list 
RS, št. 65/00). 

Pristojnosti v zvezi z usmerjanjem otrok s posebnimi potrebami 
bi pa še naprej izvajal Zavod za šolstvo, na podlagi javnega 
pooblastila, ki ga imel tudi do sedaj, s tem, da bi določbo tega 
zakona prilagodili predlagani spremembi ZOFVI. 

Prekrškovne določbe se uskladijo z Zakonom o prekrških, določi 
pa se tudi organ, pristojen za izvajanje nadzora na izvrševanjem 
zakona. 

V zvezi s spremebami na področju potrjevanja učbenikov, pa je 
potrebno povedati, da se bo država v nadzoru omejila samo na 
učbenike kot na osnovna učna sredstva za prenos učnega načrta 
na udeležence izobraževanja. S spremembo zakona bo mogoče 
tudi ustrezno spremeniti Pravilnik o potrjevanju učbenikov (ki naj 
bi omogočal potrjevanje resnično bistvenih gradiv, ostale pa 
prepustil avtonomni izbiri šol in učiteljev). 

3. Ocena finančnih in drugih posledic zakona 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja nima novih 
finančnih posledic, saj gre za zgolj normativno ustalitev 
dejanskega stanja oziroma obsega pristojnosti na dosedanji ravni. 

Čeprav predlagane spremembe zakona nimajo drugih bistvenih 
posledic na sedanje stanje, bi njegovo nesprejetje terjalo 
ustanovitev štirinajstih šolskih uprav do septembra letos, kar bi 
pomenilo večji tako finančni kakor tudi logistično organizacijski 
poseg v javnem sektorju, za katerega so potrebna nova dodatna 
finančna sredstva. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Države Evropske unije imajo področje učbenikov urejeno zelo 
avtonomno: vrsta držav (Velika Britanija, Italija, Nizozemska, 
Švedska) učiteljem pri svobodni izbiri učnih gradiv ne postavlja 
nobenih omejitev, nekatere države pa ohranjajo vpliv na kakovost 
in ustreznost učbenikov predvsem skozi sistem državnega 
odkupa. Avstrija na primer pozna državno potrjevanje učbenikov, 
obenem pa država na podlagi odločitev posameznih šol 
sofinancira staršem 90 odstotkov cene učbenikov. 
Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih, ki ga zahteva poslovnik 
državnega zbora ni potreben, saj se s predlaganimi spremembami 
ne vzpostavlja novega sistema, temveč se zgolj ohranja obstoječe 
stanje, ki je prehodnega značaja, saj bo za voljo sistemskih 
sprememb potrebno narediti ustrezno primerjalno analizo drugih 
pravnih sistemov. Upravne pristojnosti na področju šolstva spadajo 
v podsistem upravnega sistema in jih je smiselno obravnavati v 
kontekstu celovite ureditve upravnega sistema državne ureditve, 
ki pa je predmet druge zakonodaje. 

Prav tako taka analiza ni potrebna zaradi uskladitve z zakonom 
o prekrških, saj gre za usklajevanje s sistemskim zakonom, v 
katerem je postavljen regulatorni okvir. 
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5. Ocena drugih posledic, ki jih bo imela uveljavitev 
zakona 

Ta zakon bo sicer imel vpliv na druge šolske zakone in 
podzakonske akte, v katerih so določene pristojnosti šolskih uprav 
s tem, ko razveljavlja njihove pristojnosti in jih prenaša na 
ministrstvo. 
Poleg tega pa ta sprememba narekuje dopolnitev zakona o vrtcih, 
v katerem je treba določiti pristojnost za izvajanje postopka 
ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za financiranje zasebnih vrtcev, 
ker je to bilo določeno le v 31. členu, ki se s tem zakonom 
razveljavi. 
Pristojnosti, ki se nanašajo na šolske uprave v drugih šolskih 
zakonih in izvršilnih predpisih, izvaja ministrstvo neposredno tako, 
kot doslej. 

Ta zakon v smislu navedenega neposredno vpliva na naslednje 
zakone: 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) 
(Uradni list RS, št. 54/2000), 
Zakon o vrtcih (Zvrt) (Uradni list RS, št. 78/03 - uradno prečiščeno 
besedilo) (34. in 37. člen), 
Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 71/04 - uradno prečiščeno 
besedilo) (48. člen) in 
Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne 
skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (ZPIMVI) (Uradni 
list RS, št. 35/01) (22. člen) ter Zakon o zbirkah podatkov s 
področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/2000), v 
katerem je določeno, da šolske uprave dajejo podatke o otrocih 
in mladostnikih v zvezi s spremljanjem zdravja pristojnim 
zdravstvenim zavodom. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 115/03-prečiščeno besedilo) se v 21. členu 
črtata besedi "in učila" v vseh sklonih. 
Črta se tretji odstavek. 
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

2. člen 

V dvanajsti alineji prvega odstavka 25. člena se črtata besedi "in 
učila". 

3. člen 

V šesti alineji 26. člena se črtata besedi" in učila". 

4. člen 

črta se naslov »VII. šolske uprave« in 30., 31. ter 32. člen. 

5. člen 

Naloge šolskih uprav, določene s tem zakonom in drugimi zakoni 

ter na njihovi podlagi sprejetimi predpisi, opravlja ministrstvo, 
pristojno za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo. 

6. člen 

Poglavje »XVIII. Kazenske določbe« se spremeni tako, da se 

glasi: 

»XVIII. Nadzor nad izvrševanjem zakona in kazenske sankcije 

136. člen 
(nadzor nad izvrševanjem zakona) 

Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja šolsk® 
inšpekcija, razen določb, ki se nanašajo na zaposlitev strokov" 
delavcev, ki ga izvaja tudi inšpekcija, pristojna za delo. 

Organ inšpekcije iz prejšnjega odstavka je pristojen za odloča" 
o prekrških, določenih s tem zakonom, v skladu z zakono"1 

prekrških. 

136. a člen 
(globe za prekrške) 

Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za Pre^t 
pravna oseba, ki opravlja dejavnost vzgoje in izobraževa"r 
čeprav ne izpolnjuje pogojev za opravljanje te dejavnosti ozir° 
ni vpisana v razvid po tem zakonu (33. in 34. člen). 

Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za Pre^^t 
pravna oseba, ki zaposli za nedoločen čas strokovnega del®^ ^ 
ki ne izpolnjuje izobrazbenih pogojev (94., 95., 96., 97., 98., 
104. ter 146., 147. in 148. člen). 

Z globo od 100.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekri® 
pravna oseba: . 7 

če opravlja dejavnost v nasprotju s tem zakonom (5., 6-,n 

člen); . ^ 
če ne izvrši odločbe državnega organa (sedemnajsta al1" 
prvega odstavka 49. člena); (0(Ii 
če pridobiva oziroma uporablja sredstva v nasprotju s 

zakonom (78., 80., 83., 88. in 89. člen). 

Z globo od 30.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz P0* 
drugega in tretjega odstavka tega člena. 

Z globo od 10.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za PreK 

posameznik (zasebni učitelj oziroma vzgojitelj), ki of>r 0jgv 
dejavnost vzgoje in izobraževanja, čeprav ne izpolnjuje P0^ 
za opravljanje te dejavnosti oziroma ni vpisan v razvid P° g, 
zakonu ali če izvaja dejavnost v nasprotju s tem zakonom ( 
36., 37. in 38. člen). 

Prekrška iz drugega odstavka in tretje alinee tretjega 
tega člena zastarata po preteku treh let od dneva, ko s> 
storjena.«. 

7. člen 
clji C 

V zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o organ'J®^) 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, St- 
se črtajo prvi, drugi in tretji odstavek 4. člena. 

poročevalec, št. 28 24 



8. člen sredstev odloča ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo. 

list d'8" Zakona 0 usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni "S, št. 54/00) se spremeni tako, da se glasi: 

J^'er nalog, določenih s tem zakonom, ne začne opravljati 
lr"strstvo, pristojno za šolstvo, jih opravljajo enote Zavoda 
Publike Slovenije za šolstvo. 

podrobnejša navodila za izvajanje nalog ter krajevno pristojnost 
ot 'z prejšnjega odstavka, določi minister, pristojen za šolstvo." 

9. člen 
0 '2Polnjevanju pogojev za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih 

10. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Odredba o določitvi 
okoliša Šolske uprave Koper (Uradni list RS, št. 100/2000). 

11. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

* '■ fenu 
g 
,'^bo 21. člena ZOFVI sta v prvem in drugem odstavku 

Potr t3esedi °'n učila", kar pomeni, da se obveznost 
ttifoV.ania Preko pristojnih strokovnih svetov veže zgolj na 

("rtan ie tud' 3.odstavek, saj je učitelj pri svojem delu 
tudi nn°men Ial,k° uporablja poleg potrjenih učbenikov in učil aruga neobvezna sredstva in pripomočke. 

3. členu 

%tfrnemba ie Pov8zana s spremembo 1. člena, tako da ostaja 
'l°br ?rls,0inostml Strokovnega sveta RS za splošno 
*obr ,

anie in Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno Vani&. potrjevanje učbenikov, medtem ko učil ne potrjujeta 

**■'<členu 

uPrg^9fna sPrememba črta celotno poglavje z naslovom "Šolske 
W 6 ■ Prav tako pa posamezne določbe, ki se nanašajo na 
*t*VBriUf)rave v celot's'cer 30-, 31. in 32. člen. 
k$rsl 

en'h določb ni potrebno nadomestiti z novimi zaradi tega, 
io/s J* 30■,n 32. člen, ki se nanašata na ustanovitev in delovanje 
s° Vse 

uPrav v celoti brezpredmetna, 31. člen pa zaradi tega, ker 
nfšte,e pristojnosti navedene v drugih materialnih določbah 

Po a_ 0/1a ali pa so, v kolikor se nanašajo na izvajanje pristojnosti 
0 C *akon'h' opredeljene v njih, razen pristojnosti odločanja sr8(Js( 

nl6vaniu pogojev za financiranje zasebnih vrtcev iz javnih 
8". ker v zakonu o vrtcih ni izrecnega pooblastila. 

uPraVn 
%istr 

6 Pristojnosti, ki se s šolskih uprav prenesejo na 
'• iaS,V°' S0 dol0čene v 'e/7'e določbah: vpis v razvid (prva in druga alinea 31. člena) v 34. in 38. 
1 J"" zakona; 

"MovljBnje Izpolnjevanja pogojev za financiranje zasebnih 

vrtQV ln šo1 (,relia alinea 31. člena) v 86. členu za šole, za 
us,8 Pa v zakonu o vrtcih, ki ga je treba dopolniti oziroma 

adHi s tem zakonom; 

'■N2005 
L. 

3. za izdajanje odločb v postopku usmerjanja otrok s posebnimi 
potrebami v zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
(23. in 40. člen); 

Druge pristojnosti iz te določbe so tudi določene v tem ali v drugih 
področnih zakonih in sicer: 
1. opravljanje nalog v zvezi z vpisnim postopkom: za osnovne 

šole je določeno v 48. členu zakona o osnovni šoli, za srednje 
šole pa v 13. členu Zakona o gimnazijah in 23. členu Zakona 
o poklicnem in strokovnem izobraževanju; 

2. vodenje evidence pripravnikov je določeno v 112. členu 
zakona kot izvirna pristojnost ministrstva; 

3. vodenje evidence preseženih delavcev je določeno v 116. 
členu zakona kot izvirna pristojnost; 

4. izdaja soglasja k sistemizaciji delovnih mest v 108. členu 
zakona. 

K S. členu 

S predlagano rešitvijo je, glede na to, da se šolske uprave ukinjajo 
(4. člen), določeno, da njihove naloge, ki so bile doslej določene v 
področnih zakonih ali na njihovi podlagi sprejetih predpisih, odslej 
naprej opravlja ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo oziroma 
šolstvo. 

K 6. členu 

S predlagano rešitvijo se zakon predvsem uskijajuje z zakonom 
o prekrških (Uradni list RS, št 7/2003 in 86/2004), saj se izteka tri 
letni rok za njegovo uskladitev. Ob tem je nujno v tem zakonu 
izrecno določiti pristojnost za izvajanje nadzora nad izvrševanjem 
tega zakona, ki ga sicer izvaja šolska inšpekcija na podlagi zakona 
o šolski inšpekciji (Uradni list RS, št. 29/96), saj ta v skladu z 
zakonom o prekrških vodi tudi postopek izrekanja denarnih kazen 
za storjene prekrške. 

Poleg tega je določen rok zastaranja posameznih prekrškov glede 
na njihovo naravo. Le-ta je tri leta za prekrška s področja delovnih 
razmerij in finančnega poslovanja. 
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S takšno kaznovalno politiko, ki bo bolj učinkovita tudi zato, ker jo 
bo lahko izrekel šolski inšpektor, se želi doseči višja stopnja 
pravne varnosti zlasti v zvezi z izvajanjem javno veljavnega 
izobraževanja. 

K 7. členu 

S to določbo se razveljavijo določbe 4. člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 108/2002), v katerem 
je bil določen rok za ustanovitev šolskih uprav in določena začasna 
pristojnost tako ministrstva kakor tudi zavoda za šolstvo. 

K 8. členu 

Sprememba 40. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami omogoča, da naloge, določene s tem zakonom, vse 
do takrat, ko bo njihovo izvajanje prevzelo ministrstvo, še naprej 
opravljajo enote Zavoda RS za šolstvo. Dana je tudi podlaga, da 

pristojni minister, za izvajanje teh nalog izda podrobnejša navodi 
kakor tudi določi krajevno pristojnost enot. 

K 9. členu 

Člen določa, da ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo odl<$ 
o izpolnjevanju pogojev za financiranje zasebnih vrtcev. 

K 10. členu 

S to določbo se razveljavi Odredba o določitvi okoliša šols*e 

uprave Koper (Uradni list RS, št. 100/2000), ki jo je izdal mini$le' 
pristojen za šolstvo na podlagi 32. člena ZOFVI, ki se s <e 

zakonom razveljavi. 

K 11. členu 

Člen določa, da zakon začne veljati naslednji dan po objav'" 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

ZOFVI-A 

21. člen , 
(učbeniki) 

V šolah, ki izvajajo javno veljavne programe, se uporabljajo le 
učbeniki in učila, ki jih potrdi pristojni strokovni svet. 

Postopek za pripravo in potrjevanje učbenikov in učil določi mi- 
nister. 
Učitelj lahko uporablja poleg potrjenih učbenikov in učil tudi druga 
neobvezna sredstva in pripomočke. 

Zasebne šole uporabljajo učbenike in učila iz prvega odstavka 
tega člena le za z zakonom določene obvezne predmete. 

25. člen 
(pristojnosti Strokovnega sveta Republike Slovenije 

za splošno izobraževanje) 

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje: 

sprejema programe za predšolske otroke in prilagojene 
programe za predšolske otroke s posebnimi potrebami, 

- sprejema vzgojne in posebne programe vzgoje in 
izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami, 

- določa vzgojne in izobraževalne programe za pripadnike 
Italijanske in madžarske narodne skupnosti, 
sprejema vzgojni program domov za učence in vzgojni pro- 
gram dijaških domov, 

določa predmetnike in učne načrte predmetov ali predme' 
področij za osnovno in glasbeno šolo, 
določa predmetnike in predmetne kataloge znanj za gimna2' 
in za maturitetni tečaj, ^ 
določa izpitne kataloge znanj za preverjanje ob 
posameznega obdobja v osnovni šoli, glasbeni šoli in 
maturo, 0. 
določa predmetne in izpitne kataloge znanj SP'° eln 
izobraževalnih predmetov v poklicnem oziroma stroko*"1 

izobraževanju, j, 
določa navodila za prilagojeno izvajanje izobražena 
programov, ^ 

luč«**6 

določa dejavnosti, potrebne za optimalen razvoj 
mladostnikov s posebnimi potrebami, 
sprejme navodila za prilagojeno izvajanje programa za 
Rome, 
potrjuje učbenike in učila za splošnoizobraževalne Pr0U" |njh 
ugotavlja enakovredni izobrazbeni standard izobražena 
programov zasebnih šol na področju osnovnošols* 
izobraževanja ter splošnega srednjega izobraževanja. « 
ugotavlja javno veljavnost izobraževalnih programov zase 
šol iz tretjega odstavka 17. člena tega zakona, jp 
daje mnenje o ustreznosti programa za predšolske otro 
predlaga ministru: egj 
programe osnovnošolskega izobraževanja in osnovn 
glasbenega izobraževanja, v jp 
program dopolnilnega izobraževanja otrok izseljenC® 
zdomcev, 
program dopolnilnega izobraževanja za otroke Romov. y 
program priprave na zaključno preverjanje v osnovni 
desetem letu, (nji<« 
prilagojene izobraževalne programe za otroke in mlad°s 

s posebnimi potrebami, .g 
izobraževalni program gimnazije in maturitetnega t0ial 

opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 
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a obravnavanje vprašanj s področja predšolske vzgoje in 
Področja vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami 
6r za pripravo odločitev, ki so na teh področjih v pristojnosti 
»okovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje, 
8 oblikujeta posebni komisiji. 

^edsednika in člane komisij imenuje Strokovni svet Republike 
°v®nije za splošno izobraževanje. 

. 26. člen 
(Pristojnosti Strokovnega sveta Republike Slovenije 

za poklicno in strokovno izobraževanje) 

p'fokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno 
Izobraževanje: 

določi predmetne kataloge znanj in izpitne kataloge za 
strokovno teoretične predmete in za mojstrski izpit, 
določi obseg in vsebino izobraževanja v nižjem in srednjem 
Poklicnem izobraževanju, ki se izvaja pri delodajalcu, 
določi organizacijo izvajanja izobraževalnega programa 
(celoletna, periodična), 
določa vsebino vmesnega preizkusa, 
ugotavlja enakovredni izobrazbeni standard izobraževalnih 
Programov za odrasle na področjih, na katerih je pristojen za 
določanje katalogov znanj, 
Potrjuje učbenike in učila za strokovno teoretične predmete, 
Predlaga izobraževalne programe poklicnega oziroma 
strokovnega izobraževanja, 
Predlaga prilagojene izobraževalne programe za mladostnike 
s posebnimi potrebami, 
Predlaga normative in standarde za opremo šol in šolskih 
delavnic, 
opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 

Vl1- ŠOLSKE UPRAVE 

30. člen 
(namen in organizacija) 

Ji okviru ministrstva, pristojnega za šolstvo, se za odločanje o 
0rQ

ravn'h zadevah in za izvajanje kadrovskih, finančnih in 
i,„ n'zacijskih nalog, določenih z zakonom, ustanovijo šolske 
,Prave, in sicer: 
. Šolska uprava Celje, 
. |olska uprava Koper, 
. Šolska uprava Kranj, 
, |olska uprava Brežice, 
. |olska uprava Ljubljana, 
. |olska uprava Maribor, 
, |olska uprava Murska Sobota, 
, Šolska uprava Nova Gorica, 
, šolska uprava Novo mesto, 
. |olska uprava Postojna, 
. šolska uprava Ptuj, 
, |olska uprava Slovenj Gradec, 
. Šolska uprava Trbovlje, 

Šolska uprava Velenje. 
Mi' 

's,er določi okoliš šolske uprave. 

^*12005 27 
k. 

31. člen 
(pristojnosti šolske uprave) 

Šolska uprava ima naslednje upravne in druge naloge: 
vodi postopek vpisa in izbrisa iz razvidov vrtcev in šol, 
vodi postopek vpisa oziroma izbrisa iz razvida zasebnih 
učiteljev in zasebnih vzgojiteljev, 

- ugotavlja izpolnjevanje pogojev za financiranje zasebnih 
vrtcev in šol, 

- opravlja naloge v zvezi z vpisnim postopkom učencev, 
vajencev oziroma dijakov, določenih z zakonom in drugimi 
predpisi, 
izdaja odločbe v postopku usmerjanja otrok in mladostnikov 
s posebnimi potrebami, 

- vodi evidenco presežnih strokovnih delavcev in evidenco 
pripravnikov v vrtcih in šolah na svojem območju, 
izdaja soglasja k sistematizaciji delovnih mest v šolah, 

- opravlja naloge na področju financiranja, za katere jo pooblasti 
minister in 
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

32. člen 
(vodenje uprave, razmerje med ministrstvom in 

upravo) 

šolsko upravo vodi načelnik, ki ga imenuje minister. 

Za določanje razmerij med ministrstvom in šolsko upravo, 
pristojnosti in odgovornosti šolske uprave ter pooblastil za 
odločanje v upravnih stvareh se uporabljajo določbe zakona o 
upravi, ki veljajo za upravne enote. 

34. člen 
(razvid) 

Šole, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne programe, in vrtci, 
ki izvajajo programe za predšolske otroke, lahko začnejo opravljati 
dejavnost vzgoje in izobraževanja po vpisu v razvid, ki ga vodi 
ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo. 

Vrtec oziroma šola vloži predlog za vpis v razvid pri šolski upravi, 
na območju katere Ima sedež. Predlogu za vpis je treba priložiti 
dokazila o izpolnjevanju pogojev in sprejetem vzgojnem oziroma 
izobraževalnem programu. 

Vrtec oziroma šola se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje, 
določene za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja in ima 
javno veljavni program. 

Z odločbo o vpisu v razvid se določi tudi največje število otrok 
oziroma učencev, vajencev, dijakov ali študentov višje šole, ki jih 
lahko vrtec oziroma šola vključi oziroma vpiše glede na standarde 
in normative. 

38. člen 
(razvid) 

Zasebnik vloži predlog za vpis v razvid pri šolski upravi, na 
območju katere Ima bivališče. Predlogu za vpis je treba priložiti 
dokazila o izpolnjevanju pogojev. 
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Zasebnik se vpiše v razvid, če izpolnjuje pogoje, določene za 
opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja. 

Zasebniku, ki samostojno opravlja dejavnost vzgoje in 
izobraževanja, se z odločbo o vpisu v razvid, ob upoštevanju 
normativov in standardov, ki jih določi minister, določi tudi največje 
število otrok, dijakov, študentov višjih šol oziroma odraslih, ki jih 
lahko glede na področje, obseg in način opravljanja dejavnosti 
vzgoje in izobraževanja ter ob upoštevanju prostorskih pogojev 
sočasno vključi. 

V razvid se vpišejo ime in priimek, rojstni podatki, bivališče ter 
izobrazba zasebnika, dejavnost vzgoje in izobraževanja, sedež 
opravljanja dejavnosti, podatki iz tretjega odstavka tega člena, 
datum vpisa oziroma izbrisa in razlogi izbrisa iz razvida. 

Obliko razvida ter postopek vpisa in izbrisa iz razvida določi 
minister 

83. člen 
(prispevki) 

Javna šola in šola s koncesijo ne more pridobivati sredstev iz 
prispevkov učencev, vajencev, dijakov, študentov višjih šol in 
odraslih, za izvajanje javno veljavnih programov, ki se financirajo 
iz proračunskih sredstev, razen za storitve, za katere je tako 
določeno z zakonom in za storitve, ki po izobraževalnem programu 
niso obvezne ali presegajo predpisane normative in standarde. 

Javna šola oziroma šola s koncesijo določi prispevke za izvedbo 
podaljšanega bivanja v petem in šestem razredu osnovne šole v 
višini največ 50% sredstev, za materialne stroške šole v naravi in 
za prehrano učencev, vajencev, dijakov in študentov višjih šol ter 
za drugo in nadaljnje opravljanje mature. 

Za učence, vajence, dijake in študente višjih šol, ki zaradi 
socialnega položaja ne zmorejo v celoti plačati prispevkov iz 
prejšnjega odstavka, zagotovi sredstva država v skladu z 
normativi in standardi, ki jih določi minister. 

Javna glasbena šola oziroma glasbena šola s koncesijo določi 
prispevek za materialne stroške osnovnega glasbenega 
izobraževanja, za katere ne zagotavlja sredstev lokalna skupnost. 

Višino prispevkov določi šola v soglasju s šolsko upravo. 

86. člen 
(pogoji za financiranje) 

Zasebnim šolam, ki izvajajo javno veljavne programe 
osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega 
izobraževanja ali gimnazijam pripadajo sredstva iz državnega 
proračuna oziroma proračuna lokalne skupnosti, če izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 

da izvajajo izobraževalni program od prvega do zaključnega 
razreda oziroma letnika, 
da imajo vključena oziroma vpisana najmanj dva oddelka 
prvega razreda oziroma, da glasbena šola v vzgojno- 
izobraževalnem glasbenem programu izvaja pouk najmanj 
treh orkestrskih inštrumentov in ima vpisanih najmanj 35 
učencev, 

- da imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene učitelje 
oziroma vzgojitelje, potrebne za izvedbo javno veljavnega 
programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
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Zasebni šoli pripada za posameznega učenca oziroma dijaka 
85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja 
za plače, druge osebne prejemke v skladu s kolektivno pogodb" 
in materialne stroške na učenca oziroma dijaka v javni šoli. 

Zasebne šole lahko sodelujejo na natečajih za učila in učna 
pripomočke, ki so namenjeni javnim šolam. 

Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena ugotavlja 
šolska uprava. 

108. člen 
(sistemizacija) 

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v javnem 
vrtcu oziroma šoli se objavijo na podlagi sistemizacije delovni" 
mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in 

standardov za šolo ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na 

območju katere ima šola sedež, za vrtec pa ravnatelj v soglaslu 

z ustanoviteljem. 

111. člen 
(razpis pripravniških mest) 

Ministrstvo, pristojno za šolstvo, vsaj enkrat letno razpiše mesta 
za pripravnike. 

Na razpisano mesto se lahko prijavi, kdor ima izobrazbo, določen" 
za zasedbo delovnega mesta, za katero bo opravljal pripravništvo 

Izbiro in razporeditev prijavljenih kandidatov opravi šolska uprava' 
Pri razporeditvi upošteva tudi interes vrtca oziroma šole in žeU 
kandidata. 

Pripravnik se razporedi v javni vrtec oziroma šolo, lahko pa tJ^' 
v zasebni vrtec oziroma šolo, če se le-ta s tem strinja. 

112. člen 
(evidenca pripravnikov) 

Ministrstvo, pristojno za šolstvo, vodi evidenco prijavljen"1 

kandidatov in razporejenih pripravnikov, v katero se vpisujejo- 
- ime in priimek, 

spol in rojstni podatki, 
podatki o bivališču in 

- podatki o izobrazbi; 
za razporejene pripravnike pa tudi: 
- podatki o vrtcu oziroma šoli, na katero je razporejen, 

ime in priimek mentorja in 
podatki o izobrazbi ter naziv mentorja. 

116. člen (reševanje presežkov) 

Ravnatelj mora najkasneje v osmih dneh po sprejemu odločit^ 
da bo strokovnemu delavcu odpovedal pogodbo o zaposlit*" 
poslovnega razloga, sporočiti ministrstvu, pristojnemu 
šolstvo, razloge za prenehanje potreb po delu strokovnega deiav 

ter naslednje podatke o strokovnem delavcu: 
- ime in priimek, 
- podatke o izobrazbi, 
- delovni dobi, 
- strokovnem izpitu In 
- stalno bivališče. 
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Xv»l. KAZENSKE DOLOČBE 

136. člen 
(vrste prekrškov) 

* denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
Pfekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja dejavnost 
v*90je in izobraževanja, čeprav ne izpolnjuje pogojev za 
°Pravljanje te dejavnosti oziroma ni vpisana v razvid po tem 
*akonu (33., 34., 36., 37. in 38. člen). 

* denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje pravna 
°Seba, ki zaposli za nedoločen čas strokovnega delavca, ki ne 
l2Polnjuje izobrazbenih pogojev (94., 95., 96., 97., 98. in 99. ter 
'°4-. 146., 147. in 148. člen). 

* denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
Prekršek pravna oseba: 

če opravlja dejavnost v nasprotju s tem zakonom (5., 6. in 9. 
člen); 
če ne izvrši odločbe državnega organa (sedemnajsta alinea 
Prvega odstavka 49. člena); 
če pridobiva oziroma uporablja sredstva v nasprotju s tem 
zakonom (78., 80., 83., 88. in 89. člen). 

^denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
"di odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega, 
^ega in tretjega odstavka tega člena. 

152. člen 
(prenos pristojnosti upravnih enot) 

Z dnem, ko začnejo delovati šolske uprave, ustanovljene po tem 
zakonu, se za področje vzgoje in izobraževanja prenehajo 
uporabljati določbe 102. in 103. člena zakona o upravi (Uradni list 
RS, št. 67/94), ki določa pristojnosti upravnih enot. 

Prevzem delavcev, prostorov in sredstev se uredi z aktom o 
določitvi okolišev šolskih uprav. 

ZOFVI-B 

Besedilo členov v zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-B) 
(Uradni list RS, št. 108/2002), ki se spreminja: 

4. člen 

Šolske uprave se ustanovijo najkasneje do 1. septembra 2005. 

Do začetka delovanja šolskih uprav izvaja naloge šolskih uprav 
določene s tem zakonom ministrstvo, pristojno za šolstvo, lahko 
pa tudi enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. 

Podrobnejša navodila za izvajanje nalog ter krajevno pristojnost 
enot iz prejšnjega odstavka določi minister. 

Časovne omejitve sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas 
po določbah zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/ 
2002) se v vzgoji in izobraževanju začnejo uporabljati s 1. 1. 
2010." 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - 
skrajšani postopek 

2) Skladnost predlooa akta z določbami "Evropskega sporazuma 
o pridružitvi" 
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki 

se nanašajo na predloženo gradivo: / 
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 

izpolnjene: / 
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

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

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenji 
L 

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

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. T&ič^ 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. UniverzaJ> 

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

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

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES? / 
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost / 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravneciaJS^ 
ES in upoštevanje roka za uskladitev / 

Predlog zakona ni v ničemur povezan s pravnim red0"1 

Evropske unije. 



^edlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

Zakona o javnih zbiranjih (zjz-a) 

' krajšanj postopek - EPA 224 - IV 

VlADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 
Šti 

2004-1711-0014 
evilka: 00717-13/2005/8 

Mubljana, 28.04.2005 

^f'ada Republike Slovenije je na 22. redni seji dne 28.04.2005 
°'oCila besedilo: 

ki 
Dr ž, 

predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o javnih zbiranjih, 

9a pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
avnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 

Postopku. 

^|ada Republike Slovenije predlaga, da Državni zbor Republike 
0venije predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, 

ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, 
predvsem za manj zahtevne uskladitve z zakonom o prekrških. 

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 Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Dragutin Mate, minister za notranje zadeve, 
dr. Vinko Gorenak, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve, 

- mag. Bojan Trnovšek, generalni direktor Direktorata za 
upravne notranje zadeve, sekretar. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

PREDLOG 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH 
ZAKONA O JAVNIH ZBIRANJIH 

'■%OD 

°cena stanja in razlogi za sprejem zakona 
<^L 
jgnjj! ° 'avnih zbiranjih je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 
anaij 8,3 2002, veljati pa je pričel 6.1.2003. Na podlagi opravljenih 

Predlagatelj ugotavlja, da je zakon v pretežni meri dosegel 
DhstJ"'800 c"j0- Z uvedbo obrazca za prijavo In prenosom 

J^osti za prijavo na policijo, s čemer se je bistveno povečalo 
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število prijavnih mest, je nesporno poenostavil in organizatorjem 
olajšal prijavo javnih shodov in javnih prireditev. To dejstvo potrjujejo 
tudi statistični podatki iz katerih izhaja, da je bilo v letu 2003 kar 
25%,v letu 2004 pa 27% več prireditev, ki so bile obravnavane na 
podlagi določb zakona, kot v letu 2002. Povečano število 
obravnavanih prireditev predstavlja izključno povečano število 
prijavljenih prireditev. Ker leti 2003 in 2004 na področju javnih 
zbiranj nista odstopali od predhodnih let, je mogoče zaključiti, da 
je poenostavljen postopek motiviral organizatorje, da bolj 
spoštujejo določbe novega zakona, kot določbe prej veljavnega 
zakona o javnih shodih in javnih prireditvah, ki je zahteval 
priglasitev shodov in prireditev pri upravni enoti. Poleg dejstva, da 
policija na podlagi prijave organizatorja neposredno pridobi 
podatke, potrebne za načrtovanje svojega dela na področju 
vzdrževanja javnega reda, je posledica zakona tudi zmanjšanje 
števila izdanih dovoljenj za javne prireditve, saj jih je bilo v letu 
2003 za 25%, v letu 2004 pa za 17% manj, kot v letu 2002 
(podatki o javnih shodih niso primerljivi, ker v letu 2003 ni bilo 
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volitev). Zakon je namreč jasneje določil kdaj si mora organizator 
za javno prireditev pridobiti dovoljenje, zato zaradi samega 
zmanjšanja števila izdanih dovoljenj ne ugotavljamo poslabšanja 
varnostne situacije na tem področju. S tem pa je bil dosežen tudi 
eden od ciljev zakona, to je razbremenitev upravnih enot 
nepotrebnih administrativnih postopkov (sprejem priglasitev in 

izdaja potrdil), s čemer jim je bilo omogočeno, da lahko več časa 
namenijo strokovni obravnavi zahtevnejših javnih zbiranj, za katera 
je potrebno dovoljenje. 

Statistični podatki so razvidni iz naslednje tabele: 

2001 2002 2003 2004 delež 2002/ 
2003 

Delež 2002/ 
2004 

priglašene/prijavljene 
prireditve 

7211 5879 8993 8878 153% 151% 

izdana dovoljenja za 
prireditev 

3633 • < • J# 3165 2388 . 2617 75% 83% 

prepovedane javne 
prireditve oz. zavrnjene 
zahteve 

20 . 8 4 

,.'«V ,'v 

3 50%;' . 37%. 
. • " . •'. 

zavržene priglasitve oz. 
zahteve za izdajo 
dovoljenja za javno 
prireditev 

175 • 

s 
ev/. 

85 

1 

58 46 

llftt 

68% 

W&mw4 ' 'C V 

54% 

priglašeni/prijavljeni javni 
shodi 

16 . 65 . 20/ .117;;: 31.% 
|"' J"" 

. .180% 

dovoljenja za javne shode 15 t •-. 38 i" 
f 22-:" 

.'<-13 . ...... 34%-.. ■ 
" i r V-'- 

prepovedani javni shodi oz. 
zavrnjene zahteve 

■:?;~2 . • 
mmm ISPf 

zavržene priglasitve oz. 
zahteve za izdajo 
dovoljenja za javne shode 

m 
H ?ig| 

®iti 

ifi- Bi 

■4 

Ki 

^33% , 3j% 

■'*£&■!i ' 'i 

priglašeni predvolilni shodi '32 s 
■ P|| 

■ 2 6% ' 

izdane negativne odločbe 
po ZVK* 

Hi! feSlit 

izdana dovoljenja za 
prireditve na cesti 

• 565-Y 834 / ■ 804; ' 147,6%- -:!."r42% ■ 

zavržene zahteve za izdajo 
dovoljen ja za prireditve na 
cesti 

liti 
iglll 

V" - v« 

k.v 36 ?< t 
STl* \ '* 

BS 18S 

SKUPAJ 
, 11076 

"S51 

IjfPgi 

/•;127%.: 

* zakon o volilni kampanji 

K večji varnosti športnih prireditev bo, po mnenju predlagatelja, 
prispevala tudi uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na 
športnih prireditvah (Uradni list RS, št. 70/2003), ki jo je vlada 
izdala na podlagi 9. člena zakona o javnih zbiranjih in ki določa 
najpotrebnejše splošne ukrepe za zagotovitev varnosti 
udeležencev prireditev in drugih oseb ter premoženja na športnih 
prireditvah. Predvsem je pomembno dejstvo, da uredba, poleg 
organizatorjev, zavezuje tudi lastnike in upravljavce športnih 
objektov, zlasti z določbo, da lahko športni objekt oddajo v uporabo 
organizatorju le, če je uporaba v skladu z namembnostjo objekta 
in v takšnem stanju, da je njegova uporaba varna. 

Zaradi uveljavitve zakona o prekrških (Uradni list RS, št 7/2^ 
in 86/2004), ki namesto denarnih kazni uvaja globe, je p°tr® -f 
spremeniti določbe zakona, ki določajo sankcije za prekri . 
jih uskladiti z zakonom o prekrških. Prav tako je zaradi uveljaV j 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državni uPj 
(Uradni list RS, št. 123/04) potrebno na novo opredeliti Pr'st°!!Li! 
za odločanje na tem področju. Za doslednejše izvajanje ure n K1 

splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih priredit^ ^ 
predpisa, ki naj bi uredil vprašanje učinkovitega varstva 
hrupom na javnih zbiranjih, ki ga vlada še mora izdati, je P0,r^ cjjf 
poleg pristojnih inšpektorjev, za nadzorstvo pooblastiti tudi po1 
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a<ter lahko ta izvaja nadzor enako ali celo bolj učinkovito. V 
akortu je potrebno urediti tudi vprašanje varstva osebnih 

Podatkov, če organizator za zagotavljanje reda izvaja videonadzor 
2lrorria bi mu bilo, zaradi posebno visoke stopnje ogrožanja 
arnosti udeležencev športne prireditve, z odločbo kot poseben 
jep naloženo, da ob prodaji vstopnic pridobi osebne podatke 
deležencev. Potrebno je tudi jasneje opredeliti zabavne prireditve, 
a katerih so organizatorji na podlagi četrtega odstavka 12. člena 
®kona dolžni zagotoviti vzdrževanje reda tudi po določbah 

Podpisov, ki urejajo zasebno varovanje. Uporabo zakona je 
[sbno izključiti še za nekatera tradicionalna verska zbiranja, 

g nost pridobitve dovoljenja pa razširiti še na nekatere rizične 
Porine prireditve ter podrobneje pojasniti nekatere v zakonu 
0|očene okoliščine, ki zahtevajo uporabo 13. člena zakona, 
adalje je potrebno jasneje opredeliti pooblastila rediteljev, jasneje 

^mejiti pristojnost med upravnim organom in policijo ter izenačiti 
°sledice za vse oblike kršitev določbe 22. člena zakona, ki se 

nanaš; 

2. 

ajo na uporabo jezika. 

Cilji in načela in poglavitne rešitve zakona 

0 Snovni cilj novega zakona je izvršitev določbe 223. člena zakona 
Prekrških, ki določa, da je potrebno predpise, s katerimi so 
očeni prekrški, pa niso v skladu s tem zakonom, v treh letih po 

®ljavitvi zakona uskladiti z zakonom o prekrških. Nadaljnji cilj 
kona je zagotovitev celovitega in usklajenega urejanje področja 

. nih zbiranj v okviru pristojnosti enega ministrstva. Zato je 
pri re^no v zakonu opredeliti, da je za odločanje na drugi stopnji stojno ministrstvo, pristojno za notranje zadeve in ne ministrstvo 

'stojno za upravo, kot to sedaj določa zakon. Zakon mora 
p80,ov'li tudi varstvo osebnih podatkov, ki jih o udeležencih 
Za organizator zaradi izvajanja posebnih ukrepov za 9otavljanje reda in večje varnosti shoda ali prireditve. Z manjšimi 

'omembami zakona je potrebno zagotoviti tudi njegovo večjo 
. 'nkovitost. Zaradi navedenega je smotrno uporabo zakona 
je 

|u^'i še za nekatera tradicionalna verska zbiranja. V zakonu 
in 

Potrebno jasneje opredeliti razmejitev pristojnosti med policijo 
j^Pravnim organom, kadar med njima ni soglasja o uporabi 

°ob 13. člena zakona. Jasneje je potrebno opredeliti obveznosti 
0r9ani pr, lzatorjev, ki organizirajo zabavne prireditve kot svojo redno 

obitno dejavnost in ureditev uskladiti s predpisi, ki urejajo 
Ovijanje g0stinske dejavnosti. Zaradi lažjega uveljavljanja 

Od/If6 do Pri,ožb0. i® potrebno podaljšati rok za pritožbo zoper 
Pooh ° 0 PreP°vedi javnega zbiranja. Potrebno je opredeliti tudi prj 

b|astila rediteljev, ki jih morajo imeti za izvajanje svojih nalog. 
Var 

8m 'e P0,rebno upoštevati tudi določbe zakona o zasebnem 
2bi°Van'u (Uracln' ''st št. 126/03), ki je uredil varovanje javnih 
U6j

r®ni kot posebno obliko zasebnega varovanja. Za večjo 
kovitost zakona je potrebno tudi jasneje opredeliti nekatere v 

*ak°nU dolo^ene okoliščine, ki zahtevajo uporabo 13. člena 
p0,0na- Zaradi preprečevanja nasilja na športnih prireditvah je 
Prjr

rebno obveznost pridobitve dovoljenja razširiti tudi na športne 
C'itve v kolektivnih športih, kadar je vsaj eden od udeležencev 
Pflj ' ^ tekmuje v članski prvi državni ligi (pokalna tekmovanja, 
tiidj el'ske tekme prvoligašev ipd.), pooblastila policije pa razširiti 
na 

na nadzorstvo nad posameznimi določbami predpisov, izdanih 
podlagi 9. člena zakona. Prav tako je potrebno izenačiti 
je?j,

eclic9 za nespoštovanje določbe zakona, ki ureja uporabo 
dol ® narodnosti s posledicami, določenimi za neupoštevanje 
°t> °e o uporabi slovenščine ter opredeliti sankcijo za kršitev 
prosti organizatorja, da udeležence vnaprej obvesti o uporabi 

onih ukrepov za vzdrževanje reda na shodu ali prireditvi. 

®cena finančnih posledic 

°9 zakona ne prestavlja nobene dodatne obremenitve 
VneQa proračuna, niti ne bo imel drugih finančnih posledic. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih, ki ga zahteva poslovnik 
državnega zbora ni potreben, saj spremembe predstavljajo 
predvsem medsebojno harmonizacijo predpisov in ne vnašajo 
bistvenih vsebinskih sprememb, ki bi zahtevale primerjavo z 
rešitvami posameznih vprašanj v drugih pravnih ureditvah. 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Sprejem zakona ne bo prinesel drugih posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št 59/2002) se prvem 
odstavku 4. člena dodajo nove 15., 16. in 17. točka, ki se glasijo: 

"15. mednarodne športne prireditve so velike mednarodne športne 
prireditve, kot jih določa zakon, ki ureja področje športa, 
mednarodna klubska tekmovanja in nastopi reprezentanc, ki se 
izvajajo pod okriljem mednarodnih ali nacionalnih panožnih športnih 
zvez in druge športne prireditve v kolektivnih športnih panogah, 
na katerih sodeluje tuj klub, ki je v prvi državni ligi države, iz 
katere prihaja; 

16. predmeti, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje 
ljudi oziroma premoženje so pirotehnični izdelki za ognjemete 
razreda III. in IV., orožje, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja pravice 
in dolžnosti posameznikov, pravnih oseb in samostojnih 
podjetnikov posameznikov v zvezi z orožjem, razen orožja, 
uporabljenega kot gledališki rekvizit, ter vsi drugih predmeti, ki jih 
organizator uporablja pri izvedbi programa prireditve oziroma jih 
v okviru izvajanja programa prireditve uporabljajo udeleženci, če 
je zaradi njihove uporabe lahko ogroženo življenje ali zdravje 
udeležencev ali tudi drugih ljudi oziroma premoženje; 

17. naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje 
ljudi oziroma premoženje so vozila (vsa prevozna sredstva, 
namenjena vožnji po cesti, razen posebnih prevoznih sredstev - 
otroških prevoznih sredstev, bolniških vozičkov ter športnih 
pripomočkov in naprav, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje 
pešca in motorne sani), zrakoplovi (letala, ultralahka motorna 
letala, motorni zmaji in druge letalne naprave z motornim pogonom, 
tudi letalski modeli, ultralahka jadralna letala, jadralni zmaji, jadralna 
padala, baloni), naprave za zabavo (vrtiljaki, zabaviščni vlaki 
ipd.) in druge naprave, ki jih pri izvedbi programa prireditve 
uporablja organizator, kot so večji začasni objekti (odri posebnih 
konstrukcij, tribune, šotori ipd.), stroji, za prireditev posebej 
izdelane ali prirejene priprave (posebna dvigala, vlečnice) ali druge 
naprave, ki obratujejo in lahko ob normalnem obratovanju oziroma 
rabi. ali ob prirejeni rabi, ogrozijo življenje in zdravje udeležencev 
ali tudi drugih ljudi oziroma premoženje." 

2. člen 

V 5. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi: 

»3. svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileje, družinske praznike in 
podobna zbiranja, pogrebne sprevode in druge žalne slovesnosti 
ter krajevno običajne verske sprevode in procesije, ki potekajo 
po ustaljenih poteh in ne ogrožajo varnosti cestnega prometa;« 
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3. člen 9. člen 

V drugem odstavku 8. člena se beseda "upravo" nadomesti z 
besedama "notranje zadeve". 

4. člen 

V 10. členu se dodata nov četrti in peti odstavek, ki se glasita: 

"Če je organizatorju športne prireditve v kolektivni športni panogi 
z dovoljenjem iz 16. člena tega zakona naloženo, da mora zaradi 
posebno velikega tveganja, da bi na prireditvi prišlo do ogrožanja 
reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, od 
udeležencev prireditve ob nakupu vstopnic pridobiti osebne 
podatke (personalizacija vstopnic), lahko zbira le podatke o 
osebnem imenu, državljanstvu in stalnem ali začasnem 
prebivališču in to le od posameznikov, na katere se ti podatki 
nanašajo. Osebne podatke lahko zbira in obdeluje le skladno s 
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in jih lahko posreduje 
le policiji za izvrševanje nalog, ki jih ima ta po določbah tega 
zakona in obvezujočih mednarodnih pogodbah, ki določajo ukrepe 
za preprečevanje nasilja na športnih prireditvah. Organizator je 
dolžan zbrane osebne podatke hraniti največ tri mesece od 
prireditve, nato pa uničiti. 

Na način in pod pogoji iz prejšnjega odstavka je organizator dolžan 
ravnati tudi z osebnimi podatki, ki so bili pridobljeni z 
videonadzorom shoda ali prireditve." 

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek. 

5. člen 

V 1. točki prvega odstavka 12. člena se besedilo: "v okviru 
opravljanja svoje registrirane dejavnosti" nadomesti z besedilom: 
"kot svojo redno registrirano dejavnost". 

V tretjem odstavku se beseda "zabavne" črta, za besedo 
"prireditve", pa doda besedilo: "v okviru dejavnosti gostinskega 
obrata, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni 
program". 

6. člen 

V 1. točki prvega odstavka 13. člena se besedilo: »v prvi državni 
ligi« nadomesti z besedilom: »klubov prve državne lige«. 

7. člen 

V tretjem odstavku 15. člena se na koncu dodata stavka: "Če 
pristojni organ ugotovi, da dovoljenje ni potrebno, potrdi prejem 
prijave z dnem, ko jo je prejela policijska postaja in jo vrne policijski 
postaji. O tem obvesti tudi organizatorja." 

8. člen 

V četrtem odstavku 21. člena se število in beseda "24 ur" 
nadomesti z besedama "treh dni". 

V petem odstavku se beseda "upravo" nadomesti z besedama 
"notranje zadeve". 

V 25. členu se dodajo nov drugi, tretji in peti odstavek, kise 

glasijo: 

"Za izvrševanje svojih nalog reditelj udeležence usmerja, obveš&j 
opozarja, izreka prepovedi ter s fizično ali mehansko'oviro prepre ' 
dostop na prireditveni prostor. Kadar je za izvrševanje naloge i 
druge alinee prejšnjega odstavka tega člena to nujno potrebn0' 
lahko reditelj pri vstopu na prireditveni prostor površinsko pregl0" 
osebno prtljago udeleženca, če udeleženec s tem soglaša. 

Če na shodu ali prireditvi roditeljsko službo zagotavlja subjekt. N 
opravlja dejavnost varovanja javnih zbiranj, lahko redite I 
varnostniki izvajajo tudi druge ukrepe, ki jih določa zakon, ki 
zasebno varovanje, če so za vzdrževanje reda nujni in niso 
tem zakonom prepovedani. 

O izvajanju ukrepa površinskega pregleda osebne prtljage 
drugih nujnih ukrepov za vzdrževanje reda iz tretjega odsta^ 
tega člena (ugotavljanje istovetnosti udeležencev, površij 
pregled vrhnjih oblačil ali notranjosti vozila pri vstopu, prepref|te. 
vstopa, če udeleženec ugotavljanje istovetnosti ali pregled odklop 
ter o uporabi videonadzora) je organizator dolžan udeležence 
način, kot ga določa poseben predpis, če posebnega predpis3 

pa na drug primeren način, predhodno opozoriti.« 

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek. 

10. člen 

V 36. členu se na koncu drugega stavka prvega odstavka Pj*. 
nadomesti z vejico, ter doda besedilo: "nad posamezn1 

določbami pa tudi policija, če ti predpisi tako določajo." 

11. člen , 

V 37. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se glasj' 
"Z globo od 150.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za prekrše 

V drugem odstavku se besedi "denarno kaznijo" nadomesti13 

besedo "globo", za besedama "odgovorna oseba" pa se ° ^ 
besedilo: "državnega organa, samoupravne lokalne skupnos1 

druge". 

V tretjem odstavku se besedi "denarno kaznijo" nadomesti'8 

besedo "globo". 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: . ,no 
"O prekršku iz 1. točke prvega odstavka tega člena odloča p"s 

sodišče v rednem sodnem postopku." 

12. člen 

V 38. členu se napovedni stavek spremeni tako, da se 9la®i'V 
"Z globo od 50.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prek" 

V prvem odstavku se v 7. točki beseda »kdor« nado(f0S ^ 
besedama »posameznik, ki«, v 8. točki pa se na koncu P ^ 
podpičjem doda: "oziroma o izvajanju ukrepov iz petega ods 
25. člena tega zakona predhodno ne obvesti udeležencev ■ 
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, drugem odstavku se besedi "denarno kaznijo" nadomestita z 
asedo "globo", za besedama "odgovorna oseba" pa se doda 
esedilo: "državnega organa, samoupravne lokalne skupnosti al! 

druge". 

^ 'retjem odstavku se besedilo: "denarno kaznijo od 70.000" 
Pomesti z besedilom: "globo od 100.000". 

V Rrvem odstavku se v vseh točkah beseda »kdor« nadomesti z 
besedama »posameznik, ki«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"Policist lahko predmete iz 2. točke prejšnjega odstavka zaseže 
na kraju prekrška." 

13. člen 

^ 39. členu se v napovednem stavku besedi "denarno kaznijo" 
Nadomestita z besedo "globo". 

y Prvem odstavku se v 2. točki za besedo "jeziku" doda besedilo: 
aJ| v jeziku madžarske ali italijanske narodne skupnosti«, v 4. 
°cki pa se beseda »kdor« nadomesti z besedama »posameznik, 

Kl«t 

Dru9i odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

?a Prekrške iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena se 
^nuje organizator pravna oseba ali samostojna podjetnica ali 
Podjetnik posameznik, z globo od 100.000 do 150.000 tolarjev, 
dgovorna oseba državnega organa, samoupravne lokalne 
uPnosti ali druge pravne osebe pa z globo 25.000 tolarjev." 

^re,ji odstavek se črta. 

14. člen 

členu se v napovednem stavku besedi "denarno kaznijo" 
domestita z besedo "globo". 

15. člen 

V prvem odstavku 45. člena se za besedilom »12. člena« beseda 
»in« nadomesti z vejico, za besedilom »13. člen« pa doda besedilo: 
»in č) 1. točka 21. člena«. 

16. člen 

Vlada Republike Slovenije uskladi predpis iz drugega odstavka 9. 
člena zakona z določbami tega zakona v roku treh mesecev od 
njegove uveljavitve. 

Minister, pristojen za notranje zadeve uskladi predpis iz drugega 
odstavka 43. člena zakona z določbami tega zakona v roku treh 
mesecev od njegove uveljavitve. 

17. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV: 

* '• členu: 

^a/c 
Po t°n °iavnih zbiranjih v 13. členu določa za katere prireditve je 

«»no dovoljenje pristojnega organa. V zakonu ni mogoče 
p™*"« vseh vrst prireditev, pri katerih si mora država, zaradi 
kvniane nevarnos,'> da *>' na prireditvi prišlo do ogrožanja 
Ore"8®3 reda, ogrožanja življenja ali zdravja ljudi oziroma 
v u °*enja, ali ogrožanja javnega prometa pridržati pravico, da 
,J^nen, postopku ugotavlja ali je organizator zagotovil vse 

ukreP0< do do ogrožanja ne bo prišlo. Zaradi navedenega 
prir 13. člena določa le okoliščine, ki opredeljujejo posamezno 
9a 

t9v kot bolj nevarno. Takšno okoliščino predstavlja dejstvo, 
iej/® športna prireditev mednarodna oziroma da gre za člansko 
PrirJ?Vani0 v prvi državni ligi v kolektivnih športih, da se na 
tfStg "

w uporablja odprl ogenj oziroma predmeti ali naprave, zaradi 
Prem"1 !e ,ahko ogroženo življenje in zdravje ljudi oziroma 
°9e/ °.*6nie a" da se na prireditvi pričakuje več kot 3000 
iiin cev- Medtem, ko so ostale okoliščine določene dovolj 

določno, pa okoliščina, da je športna prireditev 
a°/o ar°dna, zahteva dodatno opredelitev. Prav tako je zakonska 
koiu 

3 iosnejša, če zakon vsaj primeroma določa, kaj je šteti 
#iV^e ° predmetov ali naprav, zaradi katerih je lahko ogroženo n'a a>i zdravje ljudi oziroma premoženje. 

^«/2005 

Razlaga navedenih okoliščin, kot jo določa predlog spremembe 
zakona, je bila izoblikovana na podlagi analize pojavnih oblik javnih 
prireditev in izkušenj pri njihovi obravnavi in je bila skoraj v enakem 
besedilu zajeta v obveznem navodilu pristojnega ministra policiji 
in pristojnim organom ter v navodilih organizatorjem. 

K 2. členu: 

Zakon v 5. členu določa zbiranja, ki bodisi dejansko niso javna 
(kjer dostop dejansko ni dovoljen vsakomur), vendar pa glede na 
število udeležencev in kraj zbiranja lahko dajejo videz javnega 
zbiranja (svečanosti ob rojstvu, poroki, jubileji, pogrebni sprevodi), 
oziroma so zasebnega značaja, pa javnosti načeloma ni mogoče 
izključiti (kongresi, občni zbori ipd.) ali pa so javnosti dostopna, 
pa niso vnaprej organizirana (spontani ulični nastopi). V členu 
zakon obravnava tudi zbiranja, ki bi jih po vseh kriterijih lahko 
opredelili kot javna, pa zaradi tradicionalnosti ali vnaprej znanih 
pravil izvedbe in kraja, kjer se izvajajo, ne morejo predstavljati 
ogrožanja vrednot ki jih določa 6. člen zakona in bi zaradi njihovega 
varstva bilo potrebno omejevati pravico do javnega zbiranja (2. in 
5. točka 5. člena). Za tovrstna zbiranja se po določbi navedenega 
člena zakon o javnih zbiranjih ne uporablja. Predlagatelj predlaga, 
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da se med slednja uvrstijo tudi krajevno običajni verski sprevodi 
in procesije, ki potekajo po ustaljenih poteh, za vsa zbiranja, 
navedena v 3. točki, pa postavi dodaten pogoj in sicer, da so 
organizirana tako, da ne ogrožajo varnosti cestnega prometa. 

Krajevno običajne procesije in drugi verski sprevodi, ki se kot taki 
več let na pretežno enak način in ob splošno znanem času odvijajo 
po istih poteh tako, da jih okolje, v katerem se odvijajo pozna in pri 
tem ne ogrožajo varnosti cestnega prometa, po mnenju 
predlagatelja ne zahtevajo, da bi se jih presojalo po določbah 
zakona o javnih zbiranjih. Za takšna zbiranja predlagatelj ocenjuje, 
da ni bojazni, da bi zaradi njihovega izvajanja prišlo do ogrožanja 
javnega reda oziroma drugih nedopustnih posegov v javni interes, 
kot tudi ne do ogrožanja varnosti udeležencev teh sprevodov. 

Seveda pa, ne glede na predlagano spremembo ZJZ, 
organizatorje tovrstnih zbiranj še naprej zavezujejo določila drugih 
predpisov, ki urejajo varovanje javnega reda in miru, varnosti v 
cestnem prometu ter uporabo javnih cest'. 

K 3. členu: 

Zakon v 8. členu določa, da v zadevah javnih zbiranj na drugi 
stopnji odloča ministrstvo, pristojno za upravo. Glede na dejstvo, 
da je naloge na področju sistema, organizacije, delovanja in razvoja 
javne uprave ter lokalne samouprave in sistema plač v javnem 
sektorju do uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 123/04) opravljalo 
Ministrstvo za notranje zadeve, je tudi področje javnih zbiranj 
sodilo v delovno področje tega ministrstva. Po uveljavitvi navedenih 
sprememb zakona o državni upravi, pa naloge javne uprave 
opravlja novoustanovljeno Ministrstvo za javno upravo. 

Po mnenju predlagatelja področje javnih zbiranj in naloge, ki izvirajo 
iz zakona, ne sodijo med zadeve javne uprave, temveč jih je 
nujno potrebno uvrstiti delno med upravne notranje zadeve, delno 
pa med naloge policije, kar zakon tudi izrecno določa. Namen 
zakonskega urejanja načina uresničevanja ustavne pravice do 
mirnega zbiranja je predvsem zagotavljanje varovanja življenja, 
osebne varnosti in premoženja ljudi, varnosti javnega prometa 
ter vzdrževanje javnega reda, kar je naloga policije. Odločanje v 
upravnih zadevah na tem področju pa lahko uvrstimo med 
upravne notranje zadeve. 

Takšna opredelitev pristojnosti je tudi smotrna, saj zagotavlja 
izvajanje pristojnosti odločanja v upravnih zadevah na prvi stopnji 
preko obstoječe organiziranosti upravnih enot (v notranjih 
organizacijskih enotah za upravne notranje zadeve), omogoča 
pa tudi spremljanje izvajanja zakona v okviru enega ministrstva, 
to je Ministrstva za notranje zadeve. 

K 4. členu: 

Predlog spremembe zakona organizatorju med drugimi splošnimi 
dolžnostmi, ki jih določa 10. člen zakona, nalaga tudi varovanje 
osebnih podatkov, kadar jih pridobi od udeležencev, zaradi 
izvrševanja posebnega ukrepa t. i. personalizacije vstopnic, ki 
mu ga lahko naloži pristojni organ v izdanem dovoljenju. 

Npr. Zakon o javnih cestah ureja kol "lex speclalls" javne prireditve, ki 
vplivajo na oviranje prometa na vplivnem območju državnih cest (npr. 64 
In 65. člen citiranega zakona). 

Slovenija je naslednica Evropske konvencije o nasilju 
nedostojnem vedenju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na 
nogometnih tekmah (Uradni list SFRJ, št. 9/90), ki jo zavezuje k 
izvrševanju številnih ukrepov za preprečevanje nasilja na športnih 
prireditvah. Zakon v 9. členu prav v ta namen daje podlago, da 
vlada predpiše splošne ukrepe, ki jih morajo lastniki ali upravljav® 
športnih objektov in organizatorji športnih prireditev v teh objekti 
izvajati za zagotovitev reda, varnosti udeležencev in dnjgih oseD 
ter premoženja na športnih prireditvah. Vlada je na tej podlsff 
sprejela uredbo o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnin 
prireditvah, ki so jih dolžni izvajati lastniki oziroma upravljavci 
športnih objektov ter organizatorji prireditev, ne glede na to aH le 

športno prireditev potrebno zgolj prijaviti na podlagi 11. člena 
zakona ali prijava sploh ni potrebna, ker organizator prireditvs 
organizira kot svojo dejavnost (12. člen) oziroma sije organizatot 
za prireditev dolžan pridobiti dovoljenje na podlagi 13. člena zakon&■ 
Zakon o javnih zbiranjih v 16. členu tudi določa, da 13^° 
organizatorju prireditve za katero je potrebno dovoljenje, pristoji' 
organ v dovoljenju naloži še dodatne ukrepe za večjo varn°s, 
ljudi in premoženja ter za vzdrževanje reda. Kakšni bodo ti ukrep1 

je odvisno od okoliščin, ugotovljenih v postopku, ki kažejo na t°; 
da bi na prireditvi lahko prišlo do ogrožanja varnosti IjU" 
premoženja ali reda. Evropska konvencija v 3. členu med ukrep'■ 
za katere so podpisnice prevzele obveznost, da jih bodo določa16 

in izvajale za preprečevanje in zatiranje nasilja in nedostojne!) 
vedenja gledalcev, določa tudi ukrep učinkovitega ločevanj 
nasprotnih skupin navijačev s tem da se za skupine gostujoči 
navijačev, kadar jim je dovoljen dostop, določijo posebne tribun* 
Za zagotovitev takšnega ločevanja pa predpisuje ukrep strod 
kontrole prodaje vstopnic in posebnih previdnostnih ukrep0^ 
neposredno pred tekmo. Resolucija Sveta z dne 06.12.2001 
priročniku za mednarodno policijsko sodelovanje ter ukrepih t 
preprečevanje in boj proti nasilju in neredom v zvezi 
mednarodnimi nogometnimi tekmami (1999/C 196/01) podrobne! ^ 
opredeljuje zahteve pri izvajanju strategije vstopanja gledal 
na stadione in strategije razdeljevanja vstopnic. Določa, 
izvajanje priporočil zahteva predhodno analizi tveganja, ' 
opravi policija in ki vsebuje opis profila (gostujočih) navijaj 
Glede na ocenjeno ogrožanje javnega reda resolucija priporo<*■ 
da morajo oblastni organi, policija in sodstvo vnaprej do10'' 
zahteve, ki jih morajo organizatorji izpolnjevati pri pripravah 
mednarodna nogometna tekmovanja. Zahteve obsegajo tu 
dolžnost določitve postopka za prodajo vstopnic, ki prepreči 
prodajo na črnem trgu ter preprečuje, da bi navijači kupov 

vstopnice na tistem delu stadiona, ki zanje ni določen. Vstop"1 „ 
mora imeti podatke o njenem imetniku in njenem izvoru. Za'a 

zgoraj navedenih zahtev in priporočil bo pristojni °r9an
nil 

dovoljenjem, izdanim na podlagi 16. člena zaKona, organizator 
posebej rizičnih športnih prireditev v kolektivnih športnih paflffl . 
kot dodaten ukrep določil obveznost pridobitve osebnih podal . 
udeležencev ob nakupu vstopnic. S tako pridobljenimi ose""' 
podatki pa lahko organizator lahko ra vna zgolj v skladu z zakon0 

ki ureja varstvo osebnih podatkov in določbami tega zakona- 

Enako je organizator dolžan ravnati tudi z osebnimi podatki, ki fi 
je pridobil, ker je vzdrževanje reda zagotavljal tud 
videonadzorom shoda ali prireditve. 

K 5. členu: 

Zakon v tretjem odstavku 12. člena določa, da morajo gospoda& ^ 
družbe ali samostojne podjetnice ali podjetniki posameznih * 
okviru svoje registrirane dejavnosti v svojih poslovnih P'°SmI 
organizirajo zabavne prireditve, zagotoviti varovanje Prir 0 
tudi v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, 1(0 ^ 
niso v nasprotju z določbami tega zakona. To pomeni, da 
za vzdrževanje reda zagotavljati izva/anje ukrepov, kijih doW*p 
druga in tretja alinea prvega odstavka 25. člena (preprečiti d° 
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°Set>i, ki bi želela na prireditev prinesti prepovedane predmete ali 
Sn°vi. in osebi, ki je vidno pod vplivom alkohola in je pričakovati, 
a bo v takem stanju kršila red) in 27. člen (prekiniti prireditev ter 
*°i obvestiti policijo, če pride do izvrševanja kaznivih dejanj 

°ziroma do pozivanja k izvrševanju takšnih dejanj, do nasilja 
°ziroma splošnega nereda, ki ga rediteljska služba ne more 
Opraviti in je huje kršen javni red ali ogrožena varnost ljudi ali 
Pr6rr>oženja) z varnostniki, kot jih opredeljuje zakon o zasebnem 
kovanju (Uradni list RS, št. 126/03). 

" Praksi so se že pojavljale dileme, katero dejavnost prej 
navedenih subjektov je šteti kot organiziranje zabavnih prireditev, 
Za*° M potrebno zakon v tej smeri dopolniti z opredelitvijo, da 
nav°dena določba velja le, če subjekt organizira prireditve kot Sv°io redno registrirano dejavnost, opredelitev zabavnih prireditev 

,a naslonitina predpise, ki urejajo pogoje za opravljanje gostinske 
javnosti. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem 
"Ssgu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list 
s. št. 88/00) med gostinske obrate, ki morajo izpolnjevati 

p°Sebne tehnične pogoje šteje tudi gostinske obrate, ki nudijo 
dansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program (52. 
Bn)- Takšna dejavnost pa izpolnjuje tudi vse pogoje za opredelitev 
0'javna prireditev po določbi 4. člena zakona o javnih zbiranjih in 
at>avna prireditev po določbi tretjega odstavka 12. člena zakona. 

®r9anizatorji, gospodarske družbe in samostojne podjetnice 
lroma podjetniki posamezniki, ki navedenih prireditev ne 

r9anizirajo kot svojo redno registrirano dejavnost, pa so seveda 
°ini vsako prireditev, ki jo organizirajo prijaviti (11. člen) oziroma 

v 
2ar>jo pridobiti dovoljenje (13. člen) in na prireditvi zagotoviti 
urževanje reda na način, kot to določa zakon za druge 

r9anizatorje. 

Kečlenu 

žflknn 
la 

on v 13. čignu med drugim določa, da jd dovoljenje potrebno 
p Vse mednarodne športne prireditve in članska tekmovanja v 
no' dr*avni "ff' v kolektivnih športih (takšni športi so: košarka, 9omet, mali nogomet, rokomet, odbojka, odbojka na mivki, hokej 
/ya 

6clu' hokej in line, hokej na travi, vaterpolo, ragby in baseball). 
in Podla9i takšne opredelitve pa dovoljenje ni potrebno, kadar 
n°

nnl klubi, ki so v prvi članski državni ligi, tekmujejo med seboj 
v Prijateljskih srečanjih ali na prireditvah s klubi, ki ne tekmujejo 
, y članski državni ligi (pokalna tekmovanja, turnirji ipd.). Izkušnje 

*<°. da se tudi takšnih prireditev udeležujejo gledalci, 
dah'Zirani v "dijaške skupine, pri katerih je mogoče pričakovati, na prireditvi prišlo do nasilja ali nedostojnega obnašanja 

s6?
ma do lakšnih ravnanj že prihaja. Zato je nujno potrebno, da 

Post"*' vlo9e organizatorjev takšnih prireditev, obravnavajo v °*u pri pristojnem organu. Pristojni organ pa lahko glede na 
l6 °vlieno dejansko stanje, skladno z določbo drugega odstavka 
(Pol or9an'za,oriu v dovoljenju naloži tudi dodatne ukrepe 
Pre ul<rePov' ki jih je predvidel sam) za večjo varnost ljudi in 

^oženja ter za vzdrževanje reda. 

^ členu: 

p^fenu zakon določa postopek prijave prireditve pri pristojni 
ppostaji ;<) ureja primere, ko je organizator shod ali 
Pom !,ev' za katero je po tem zakonu potrebno dovoljenje, 
p0 ° °ma le prija vil pri policiji na način, da organizator zgolj zaradi 
V6f) 

9 ni prikrajšan pri uveljavljanju pravice do mirnega zbiranja. 
p00, ar P° se v praksi pojavljajo primeri, ko policija oceni, da je na 
"*J'*ako™ za iavno zbiranje potrebno dovoljenje, zato prijavo 
o/po. ma Pošlje pristojnemu organu, ta pa ugotovi, da dovoljenje 
%/ebo- Predlagana sprememba zakona v takem primeru jasno a' da se takšna prijava šteje kot sprejeta z dnem, ko jo je 

prejela policija, v izogib podaljševanju postopka s prijavo, pa prejem 
potrdi pristojni organ in jo vrne policiji. 

K 8. členu: 

Zakon v 21. členu določa, da je zoper odločbo o prepovedi shoda 
oziroma prireditve dopustna pritožba v roku 24 ur od vročitve 
odločbe, o pritožbi pa mora ministrstvo, pristojno za upravo odločiti 
v roku treh dni od dejanskega prejema pritožbe. Zakonodajalec je 
s takšno določitvijo rokov želel zagotoviti, da bi se v zadevah 
uveljavljanja ustavne pravice do mirnega zbiranja in zborovanja 
odločalo čim hitreje, po možnosti naj bi bila odločitev prvostopnega 
organa preizkušena že pred časom, ki je določen za izvedbo 
shoda ali prireditve. Čeprav je po določbi 64. člena zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99,70/00,52/ 
02 in 73/04) mogoče pritožbo po elektronski poti vloži vsak čas, 
je pritožniku vendarle potrebno omogočiti, da pritožbo izroči 
neposredno organu, jo pošlje po pošti, preko osebe, ki opravlja 
posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslovni ponudnik) ali jo 
poda ustno na zapisnik. To pa vedno ni mogoče, če rok, ki ga 
zakon določa v urah izteče v času, ko upravni organ ne dela ali 
pa pritožbe, iz enakega razloga, tudi ni mogoče poslati priporočeno 
po pošti. 

Sprememba pristojnosti za odločanje o pritožbi je utemeljena v 
obrazložitvi k 2. členu predloga zakona. 

K 9. členu: 

Zakon o javnih zbiranjih v 25. členu opredeljuje zgolj naloge reditelja, 
ne pa tudi ukrepov, ki jih lahko izvaja za opravljanje nalog. Zakon 
o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03) je v 7. točki 2. 
člena opredelil varovanje javnih zbiranj (zagotavljanje reda na 
javnih shodih in javnih prireditvah s pomočjo varnostnikov oziroma 
s tehničnimi sistemi in mehanskimi napravami za varovanje, v 
skladu s predpisi, ki urejajo javna zbiranja) kot posebno obliko 
zasebnega varovanja, ki ga izvajajo subjekti, ki se ukvarjajo z 
zasebnim varovanjem na podlagi licence (33. člen), z 
usposobljenimi varnostniki. Zakon opredeljuje ukrepe varnostnikov 
tudi za izvajanje nalog varovanja javnih zbiranj (43. člen, v zvezi 
z 33. členom). Glede na dejstvo, da zakon o javnih zbiranjih ne 
določa obveznega zagotavljanja reda na javnih zbiranjih s posebej 
usposobljenimi reditelji - varnostniki, je potrebno v njem opredeliti 
tiste ukrepe, ki jih mora izvajati reditelj, ki ni posebej strokovno 
usposobljen, da lahko izvršuje naloge, ki mu jih nalaga zakon. Pri 
tem pa seveda ne more izvrševati vseh ukrepov, ki jih lahko 
izvršuje usposobljeni reditelj - varnostnik, kadama javnem zbiranju 
rediteljsko službo zagotavlja subjekt, ki se ukvarja z dejavnostjo 
zasebnega varovanja. 

Zakon o zasebnem varovanju, pa tudi zakon o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št 86/03) za izvajanje videonadzora 
določata obveznost obveščanja udeležencev o uporabi takšnega 
ukrepa. Zakon o varstvu osebnih podatkov določa tudi vsebino 
obvestila. O izvajanju drugih ukrepov (ugotavljanje istovetnosti 
osebe, površinski pregled vrhnjih oblačil, notranjosti vozil in osebne 
prtljage pri vstopu, preprečitev dostopa osebi, ki to odkloni), zakon 
o zasebnem varovanju ne določa obveznosti vnaprejšnjega 
obveščanja. Za športne prireditve v športnih objektih to obveznost 
nalaga uredba o splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih 
prireditvah, za vsa druga javna zbiranja pa to obveznost določa 
predlagana sprememba 25. člena zakona. 

Prav tako pa mora organizator o izvajanju ukrepa površinskega 
pregleda prtljage in drugih ukrepov, ki jih lahko izvajajo le 
usposobljeni varnostniki, udeležence prireditve na primeren način 
predhodno opozoriti. 
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K 10. členu: 

Sedanji 36. člen zakona policiji ne daje pooblastila za nadzor nad 
izvrševanjem predpisov, ki jih na podlagi 9. člena zakona izda 
vlada. Vlada Republike Slovenije je do sedaj izdala uredbo o 
splošnih ukrepih v športnih objektih na športnih prireditvah katere 
izvajanje, na podlagi pooblastila 36. člena zakona, nadzoruje 
inšpektor pristojen za šport. Uredba določa tudi ukrepe, katerih 
izvajanje lahko bolj učinkovito nadzoruje policija, zato je smotrno, 
da za to pridobi tudi zakonsko pooblastilo. Prav tako je smotrno, 
da ima policija pooblastilo za nadzorstvo nad uresničevanjem 
posameznih določb predpisa, izdanega na podlagi prvega 
odstavka 9. člena zakona. Takšna ureditev je tudi v skladu z 
določbami zakona o prekrških, ki določajo prekrškovni organ. 

K11. členu: 

Sprememba 37. člena predstavlja uskladitev z zakonom o 
prekrških. Višina globe je določena sorazmerno s težo prekrškov 
ob upoštevanju, da zakon o prekrških ukinja do sedaj predpisano 
zaporno kazen. Skladno z določbo 13. člena zakona o prekrških 
je potrebno opredeliti tudi odgovornost odgovorne osebe 
državnega organa in samoupravne lokalne skupnosti. Predlagatelj 
meni, da je ugotavljanje dejstev in zbiranje dokazov, potrebnih za 
odločitev o prekršku iz 1. točke prvega odstavka zahtevno in da 
postopka ni mogoče izpeljati hitro in enostavno, kot to za hitri 
postopek predvideva 55. člen zakona o prekrških. Zaradi 
navedenega za te prekrške predlaga izvedbo rednega sodnega 
postopka. 

K 12. členu: 

Sprememba 38. člena predstavlja uskladitev z zakonom o 
prekrških. Višina globe je določena sorazmerno s težo prekrškov, 
ob upoštevanju, da zakon o prekrških ukinja predpisano zaporno 
kazen. Poleg tega se z določbo opredeljuje globa za kršitev četrtega 
odstavka 25. člena zakona (opustitev dolžnosti vnaprejšnjega 
obveščanja udeležencev o uporabi posebnih ukrepov). 

K 13. členu: 

Sprememba 39. člena predstavlja uskladitev določbe z zakonof 
o prekrških. Z dopolnitvijo 2. točke prvega odstavka se opustili 
obveznosti izrekanja ukrepov tudi v jezikih narodnosti, kadar P 
to predpisano, opredeljuje kot prekršek in s tem izenačuje s kršM0 

določbe, ki v enakih primerih zahteva uporabo slovenskega jezik*- 

K 14. členu: 

Sprememba predstavlja uskladitev z zakonom o prekrških- 
Uporabljena je tudi možnost, ki jo v daje 123. člen zakona ° 
prekrških prekrškovnemu organu, da sme brez odredbe sodisO 
zaseči predmete, ki se po določbi 25. člena zakona o prekrši>' 
smejo odvzeti. 

K 15. členu: 
13 Zakon o javnih zbiranjih je v 45. členu razveljavil določbo ' , 

člena zakona o pravnem položaju verskih skupnosti v Socialist 
Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 15/76, 42/ 86. in 5/90 <e 

Uradni list RS, št. 10/91 - ZP, 22/91 -I- ZUDE, 13/93- ZP, 66#3_ 
ZP in 29/95 - ZPDF), ki med drugim določa obveznost pridobi'", 
dovoljenja za vsak verski obred zunaj prostorov verskih skupn 
ni pa razveljavil določbe o prekršku za kršitev te dolof® j 
Predlagana sprememba odpravlja navedeno pomanjkljiv0 

zakona. 

K 16. členu: 

Določba pooblašča Vlado Republike Slovenije, da s spremetnj&l 
zakona uskladi tudi uredbo o splošnih ukrepih v športnih obje 
na športnih prireditvah, ministra, pristojnega za notranje za . ^ 
pa pooblašča, da s spremembami zakona uskladi tudi 
za izvajanje zakona o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 11' 

K 17. členu: 

17. člen določa veljavnost zakona. 
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Iv- besedilo členov, ki se 
spREMINJAJO: 

4. člen 
(pomen izrazov) 

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, irriajo naslednji 
Pomen; 
1 • iavni shod (v nadaljnjem besedilu: shod) je vsako organizirano 

zbiranje oseb zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih 
javnega ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem 
Prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur; 
javna prireditev (v nadaljnjem besedilu: prireditev) je vsako 
organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, 
zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da 
J® udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena 
vsakomur; 
organiziran shod oziroma prireditev je shod oziroma prireditev, 
Pri kateri organizator razglaša Gavno oglašuje) oziroma poziva 
k udeležbi z javno objavo oziroma z vabili, posredovanimi 

4 ''stim, ki naj se shoda oziroma prireditve udeležijo; 
neorganiziran shod je nenačrtovano zbiranje ljudi brez 
organizatorja zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih 
lavnega ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem 

j Prostoru, kjer je dostop dovoljen vsakomur; 
sPontan ulični nastop je neorganiziran in brezplačen nastop 
Pouličnih umetnic oziroma umetnikov ali artistk oziroma 

g artistov; 
organizatorka oziroma organizator shoda oziroma prireditve 
(v nadaljnjem besedilu: organizator) je fizična ali pravna oseba, 
za račun katere se izvede shod oziroma prireditev, in vsak, 
ki se javno razglaša za organizatorja ali kot organizator 

j nastopa pred državnim organom; 
v°dja shoda oziroma prireditve (v nadaljnjem besedilu: vodja) 

g le oseba, ki vodi shod oziroma prireditev; 
rediteljica oziroma reditelj na shodu oziroma prireditvi (v 
nadaljnjem besedilu: reditelj) je oseba, ki jo organizator določi, 

g oa skrbi za red na shodu oziroma prireditvi; 

10 VOd'a redi,e|jev je reditelj, ki vodi in organizira delo rediteljev; ■ roditeljska služba je zadostno število rediteljev z vodjo 
^ rediteljev; 

' u<3eleženka oziroma udeleženec shoda oziroma prireditve (v 
nadaljnjem besedilu: udeleženec) je oseba, ki se na poziv 
Organizatorja udeležuje shoda oziroma prireditve in oseba, ki 
na Prireditvenem prostoru prisostvuje izvajanju programa 

12 sn°da oziroma prireditve; 
' Prireditveni prostor je prostor, potreben za izvedbo shoda 

13 °2|roma prireditve, na katerem vzdržuje red organizator; 
' v čas trajanja shoda oziroma prireditve se šteje čas od 

14 Za^8tka zbiranja udeležencev do njihovega razhoda; 
"evarni predmeti so predmeti, s katerimi se lahko prizadenejo 
ude telesne poškodbe ali hudo okvari zdravje. 

št ■ 
ojj Se- da ima oseba ustrezne psihofizične sposobnosti, če ni 
giS(j 

0 P°d vplivom alkohola ali drugih psihotropnih substanc, in je 
jau 

na svoje fizične zmožnosti objektivno sposobna opravljati 
Pane naloge. 

5. člen 
(izključitev uporabe zakona) 

1. se ne uporablja za: 
Vna zbiranja, za katera veljajo posebni predpisi, v kolikor jih 

i Popisi urejajo drugače; v®rski 
za 

loioe, 

a obrede v zgradbah oziroma prostorih, ki so določeni 
opravljanje verske dejavnosti in javnih prostorih, ki 

Ijajo celoto z zemljiščem, na katerem stoji zgradba, 
®na za opravljanje verske dejavnosti; 

3. svečanosti ob rojstvu in poroki, pogrebne sprevode in druge 
žalne slovesnosti, jubileje, družinske praznike ipd.; 

4. kongrese, občne zbore in druge zbore, ki predstavljajo način 
dela državnih organov, organov lokalnih skupnosti, političnih 
strank, sindikatov, verskih skupnosti, društev oziroma 
organov upravljanja v gospodarskih družbah in drugih 
organizacijah ali so zborno delo šol in drugih oblik 
izobraževanja, če se organizirajo v zaprtih prostorih; 

5. zbiranja v zvezi z opravljanjem funkcije poslanke ali poslanca 
ali občinske svetnice ali svetnika (srečanja z volivci), če 
potekajo v zaprtih prostorih; 

6. spontane ulične nastope. 

8. člen 
(dovoljenje) 

Za odločanje na prvi stopnji je po tem zakonu pristojna upravna 
enota, na območju katere se organizira shod oziroma prireditev 
(v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). 

Na drugi stopnji odloča ministrstvo, pristojno za upravo. 

10. člen 
(splošne dolžnosti organizatorja) 

Organizator mora shod oziroma prireditev organizirati tako, da 
bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogrožena življenje in zdravje 
udeležencev ali drugih oseb oziroma premoženje, da ne bo 
ogrožen javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje. 

Organizator mora določiti vodjo. Vodja je lahko oseba, ki je stara 
najmanj 18 let in ima ustrezne psihofizične sposobnosti za 
opravljanje nalog vodje. 

Glede na značaj shoda oziroma prireditve in pričakovano število 
udeležencev mora organizator za zagotavljanje reda na 
prireditvenem prostoru zagotoviti roditeljsko službo. 

Če se na shodu oziroma prireditvi opravljajo dejavnosti, ki jih 
urejajo drugi predpisi, morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, ki jih za 
opravljanje dejavnosti določajo ti predpisi. 

12. člen 
(prireditve, za katere ni potrebna prijava) 

Če ta zakon ne določa drugače, ni potrebno prijaviti prireditev, ki 
jih organizirajo: 
1. gospodarske družbe in samostojne podjetnice posameznice 

oziroma samostojni podjetniki posamezniki v okviru 
opravljanja svoje registrirane dejavnosti v svojih poslovnih 
prostorih; 

2. državni organi, lokalne skupnosti, politične stranke, sindikati, 
verske skupnosti, društva ter druge organizacije v zvezi z 
opravljanjem svoje dejavnosti, določene s predpisom, statutom 
ali pravili, v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za 
opravljanje te dejavnosti; 

3. študentke oziroma študenti, dijakinje oziroma dijaki, učenke 
oziroma učenci, v mejah hišnega reda v šolskih prostorih. 

Organizator prireditve iz prejšnjega odstavka je dolžan zagotoviti 
vse ukrepe za vzdrževanje reda na prireditvi, kot jih določata 
druga in tretja alinea prvega odstavka 25. člena in 27. člen tega 
zakona. 

Če organizator iz 1. točke prvega odstavka tega člena organizira 
zabavne prireditve, mora zagotoviti varovanje prireditve tudi v 
skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, v kolikor niso v 
nasprotju z določbami tega zakona. 
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13. člen 
(shodi in prireditve, za katere je potrebno dovoljenje) 

25. člen 
(naloge reditelja) 

Ne glede na določbo 11. in 12. člena tega zakona je dovoljenje 
potrebno za shod na cesti in za naslednje prireditve: 
1. mednarodne športne prireditve in članska tekmovanja v prvi 

državni ligi v kolektivnih športih; 
2. prireditve, na katerih se uporablja odprt ogenj oziroma predmeti 

ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali 
zdravje ljudi oziroma premoženje; 

3. prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3000 udeležencev. 

Dovoljenje za prireditve iz 2. točke prejšnjega odstavka ni potrebno, 
če je organizator gospodarska družba ali samostojna podjetnica 
posameznica oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki v 
okviru opravljanja svoje registrirane dejavnosti obratuje z 
napravami za zabavo v svojih poslovnih prostorih. 

Vlogo za izdajo dovoljenja mora organizator vložiti pri pristojnem 
organu najmanj sedem dni pred dnevom shoda oziroma prireditve. 

15. člen 
(sprejem prijave) 

Pristojna policijska postaja potrdi sprejem prijave shoda oziroma 
prireditve. Za sprejem in potrditev sprejema prijave se ne 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 

Če je za prijavljeni shod oziroma prireditev potrebno dovoljenje, 
policijska postaja prijavo nemudoma pošlje pristojnemu organu 
ter o tem obvesti organizatorja. 

Pristojni organ prijavo obravnava kot vlogo za dovoljenje iz 14. 
člena tega zakona. Šteje se, da je vloga pravočasna, če jo je 
pristojna policijska postaja prejela v roku, določenem v 13. členu 
tega zakona. 

21. člen 
(roki za odločitev) 

Pristojni organ mora organizatorju vročiti odločbo o prepovedi 
shoda oziroma prireditve brez odlašanja, najkasneje pa dva dni 
pred dnevom shoda oziroma prireditve. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja, če je organizator shod 
oziroma prireditev prijavil kasneje kot pet dni pred dnevom shoda 
oziroma prireditve. V tem primeru mora pristojni organ odločbo o 
prepovedi vročiti do pričetka shoda oziroma prireditve, oziroma 
lahko v istem roku odloči tudi ustno. Če organizator to zahteva, 
mora pristojni organ izdati pisno odločbo najkasneje v roku treh 
dni od dneva podane zahteve. Zahtevo lahko organizator poda v 
roku 24 ur od izdaje ustne odločbe. 

Če pristojni organ organizatorju odločbe iz prvega odstavka tega 
člena ne vroči oziroma ustno ne izreče v predpisanem roku, se 
šteje, da je shod oziroma prireditev dovoljena. 

Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku 24 ur od vročitve 
odločbe. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

O pritožbi zoper odločbo odloči ministrstvo, pristojno za upravo, 
v roku treh dni po dejanskem prejemu pritožbe. V rok se ne 
štejejo dnevi, ko organ ne dela. 

Če pritožbeni organ izdano odločbo odpravi po času, določenem 
za izvedbo shoda ali prireditve, lahko organizator pristojno 
policijsko postajo oziroma pristojni organ v roku treh dni po prejemu 
odločbe obvesti o spremembi časa shoda oziroma prireditve. Če 
to stori, se shod oziroma prireditev lahko izvede. 

Reditelj predvsem: 
skrbi za red na shodu oziroma prireditvi; 
prepreči dostop osebi, ki bi želela na shod oziroma prireditev 
prinesti predmete oziroma snovi iz tretjega odstavka 23. člena 
tega zakona; 
prepreči dostop osebi, ki je vidno pod vplivom alkohola in ie 

pričakovati, da bo v takšnem stanju kršila red. 

O svojem posredovanju in ukrepih mora reditelj obveščati vodj° 
rediteljev, ta pa vodjo. 

36. člen 
(nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja policija, nad 
izvrševanjem ukrepov, določenih v drugem odstavku 16. člen® 
tega zakona, pa tudi pristojni organ. Nad izvajanjem predpisov. ^ 
jih na podlagi 9. člena tega zakona izda Vlada Republike Slovenija 
izvajajo nadzor inšpektorice ali inšpektorji, pristojni za varstvo 
okolja oziroma inšpektorice ali inšpektorji, pristojni za šport. 

Organizator je dolžan uradnim osebam pristojnega organ3 

omogočiti dostop na shod oziroma na prireditev. 

37. člen 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 150.000 tolarjev ali z zaport"" 
do 30 dni se kaznuje za prekršek: 
1. organizator, ki izvede shod oziroma prireditev z namenoi^ 

da bi se na njej izvrševala dejanja, ki so s tem zakono"1 

prepovedana (prvi odstavek 6. člena); 
2 organizator, ki izvede shod oziroma prireditev, ki je bila 

odločbo pristojnega organa prepovedana (20. člen); 
3. vodja shoda oziroma prireditve, ki na zahtevo policije n 

razpusti shoda oziroma prireditve (33. člen). 

Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje organiza'0' 
pravna oseba z denarno kaznijo od 1.000.000 do 5.000-0 
tolarjev, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 
100.000 do 500.000 tolarjev. 

Če je prekrške iz prvega odstavka tega člena storila posamezni^ 
oziroma posameznik v zvezi s samostojnim opravljani® 
dejavnosti, se kaznuje z denarno kaznijo od 500.000 do 2.500-° 
tolarjev. 

38. člen 
d" Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev ali z zaporon1 

10 dni se kaznuje za prekršek: z 
1. organizator, ki izvede shod oziroma prireditev v naspf°'l 

določbo drugega odstavka 6. člena tega zakona; z0 
2. organizator, ki ne določi vodje ali rediteljske službe al ^ 

vodjo določi osebo, ki je stara manj kot 18 let ali nima ustr®.*n); 
psihofizičnih sposobnosti za opravljanje nalog vodje (10 ® j(| 

3. organizator, ki ne zagotovi ukrepov določenih v druge"' 
tretjem odstavku 12. člena tega zakona; j jj 

4. organizator, ki izvede shod oziroma prireditev, ne da „ 
poprej prijavil (11. člen) oziroma si za izvedbo pridobil dovo'l 
(13. člen); U 

5. organizator, ki ne zagotovi ukrepov, ki jih je navedel v Pn) a 
oziroma so mu bili določeni v dovoljenju (peta alinea P^ 
odstavka 14. člena in drugi odstavek 16. člena); j(J j 

6. vodja, ki izvede shod oziroma prireditev v nasp^Lj 
napovedanim programom shoda oziroma prireditve, 0| 
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Poskrbi, da se izvajajo vsi ukrepi, navedeni v prijavi ali izdanem 
dovoljenju oziroma ukrepi, ki jih predlaga policija (drugi in tretji 

7 odstavek 22. člena); 
kdor moti shod oziroma moti ali ovira prireditev (prvi odstavek 

^ 23- člena), 
Or9anizator, ki kot reditelje uporablja osebe, ki ne izpolnjujejo 
Pogojev po določbah tega zakona ali ki so oborožene oziroma 
uporabljajo druga prisilna sredstva (prvi in tretji odstavek 24. 

9. Č'ena>; vodja, ki v primerih iz 26. člena tega zakona ne zaprosi za 
10 Pomoč policije; 

■ vodja, ki ne prekine shoda oziroma prireditve v primerih iz 27. 
ftena tega zakona, oziroma o prekinitvi ne obvesti policije. 

Prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje organizator Vr>a oseba z denarno kaznijo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev, 
SJovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 50.000 

d°100.000 tolarjev. 

i® Prekrške iz prvega odstavka tega člena storila posameznica 
j !r°ma posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem 
t0||avnos,i. ž>e kaznuje z denarno kaznijo od 70.000 do 500.000 

39. člen 

P^krT^0 kazni'° od 25000 do 50 000 tolarjev se kaznuje za 
Or9anizator, ki krši rok iz prvega odstavka 11. člena tega 
*akona, ali prijave shoda oziroma prireditve ne poda v skladu 

^ 2 določbo 14. člena tega zakona; 
Organizator, ki ne zagotovi izrekanja ukrepov v slovenskem 

j |e*iku (četrti odstavek 22. člena); 
Or9anizator, ki kot reditelje uporablja osebe, ki niso predpisano 

4 ^"ačene (drugi odstavek 24. člena); 
dor poziva udeležence shoda oziroma prireditve, ki je 

Opuščena, naj se ne razidejo (prvi odstavek 34. člena). 
Za |Prekrške iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena se 
tjQ i -U'e organizator pravna oseba z denarno kaznijo od 50.000 
ka>n • 00 tolarjev, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno ni)0 25.000 tolarjev. 

Posa Prel<ržek iz prejšnjega odstavka storila posameznica oziroma kg2 
rr,02nik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se 
UJ8 z denarno kaznijo od 30.000 do 70.000 tolarjev. 

40. člen 

1.^arno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje za prekršek: 0r se udeleži shoda oziroma prireditve, za katero ve, da je 

prepovedana (drugi odstavek 23. člena); 
2. kdor ima na shodu oziroma prireditvi pri sebi predmete ali 

snovi, ki jih na shod oziroma prireditev ni dovoljeno prinašati, 
ali kdor se s silo ali grožnjo, da bo uporabil silo, upira vodji ali 
reditelju, ko ta izvaja s tem zakonom predpisane ukrepe, ali 
udeleženec shoda oziroma prireditve, ki kljub opozorilu vodje 
ali reditelja moti red (tretji odstavek 23. člena); 

3. kdor kljub zahtevi vodje oziroma policije ne zapusti 
prireditvenega prostora (peti odstavek 22. člena in prvi 
odstavek 34. člena). 

43. člen 
(podzakonski akti) 

Vlada Republike Slovenije izda predpise iz 9. člena tega zakona v 
enem mesecu po uveljavitvi tega zakona. 

Ministrica oziroma minister, pristojen za upravo, v roku iz 
prejšnjega odstavka, predpiše obrazec prijave oziroma vloge za 
dovoljenje iz prvega odstavka 14. člena tega zakona, način prijave 
shoda oziroma prireditve ter obrazec pooblastila uradne osebe 
pristojnega organa iz prvega odstavka 36. člena tega zakona. 

45. člen 
(razveljavitve) 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o javnih 
shodih in javnih prireditvah (Uradni list SRS, št. 20/73,42/86,5/90 
- ZP in 8/90 - ZSDZ ter Uradni list RS, št. 10/91 - ZP, 17/91-1 - 
ZUDE, 4/92 - ZNZ, 13/93 - ZP, 66/93 - ZP in 29/95 - ZPDF), prvi, 
tretji in četrti odstavek 12. člena in 13. člen zakona o pravnem 
položaju verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni 
list SRS, št. 15/76, 42/86 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91 - ZP, 
22/91, 17/91-1 - ZUDE, 13/93 - ZP, 66/93 - ZP in 29/95 - ZPDF) in 
18. člen uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni 
list RS, št. 45/95 in 66/96). 

Za priglasitve in vloge za izdajo dovoljenja za shod oziroma 
prireditev, oziroma za uporabo zvočnih in drugih naprav, ki 
povzročajo hrup na shodih oziroma prireditvah, podane do 
uveljavitve tega zakona, se uporabljajo določbe zakona o javnih 
shodih in javnih prireditvah oziroma 18. člen uredbe o hrupu v 
naravnem in življenjskem okolju. 

Za vloge za izdajo dovoljenja za verski obred zunaj prostorov, 
določenih za opravljanje verskih obredov, vložene do uveljavitve 
tega zakona, se uporabljajo določbe zakona o pravnem položaju 
verskih skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 0 OSEBNI 

> IZKAZNICI (Z0lzk-A) 

" skrajšani postopek - EPA 225 - IV 

vUda republike Slovenije 

|Va: 2005-1711-0006 
Številka: 00717-14/2005/5 
Mubljana, 28.04.2005 

V'ada Republike Slovenije je na 22. redni seji dne 28.04.2005 
določila besedilo: 

" PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
osebni izkaznici, 

Iti J" 9a pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
Dfžavnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
Postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga, da Državni zbor Republike 
'ovenije predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, 
0r 9re za manj zahtevne spremembe zakona ter manj 

*ahtevne uskladitve zakona z drugimi zakoni. Predlog zakona 

vsebuje manj zahtevne spremembe Zakona o osebni izkaznici, 
ki predstavljajo usklajevanje z Zakonom o prekrških, Zakonom 
o splošnem upravnem postopku in na njegovi podlagi izdano 
Uredbo o upravnem poslovanju ter poenotenje z Zakonom o 
potnih listinah državljanov Republike Slovenije. 

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

- Dragutin Mate, minister za notranje zadeve, 
- dr. Vinko Gorenak, državni sekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve, 
mag. Bojan Trnovšek, sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

> PREDLOG 
^KONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 

OSEBNI IZKAZNICI 

'■UVOD 

1' °CENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

8pfg,Vni 2akon o osebni Izkaznici (Ur. list RS, št. 75/97) je bil 
^'n?97. »nove« osebne izkaznice pa so se pričele Haji le,a 1998 in z njim je bil v Sloveniji uveden popolnoma novi 
'ideu ^ai® osebnih dokumentov. Ker so osebne izkaznice n® 'z polikarbonata, osebni podatki pa so nanje zapisani s 

tehniko laserske gravure, ter predvsem iz razloga preprečevanja 
kraje in zlorab blanketov listine, je bilo potrebno uvesti centralizirano 
proizvodnjo in personalizacijo osebnih izkaznic. Poleg tega pa je 
bila uvedena tudi popolnoma nova logistično - informacijska 
podpora izdelave in izdaje osebnih Izkaznic. Ker so osebne 
izkaznice strojno berljive, so bile izdelane v skladu z vsemi takrat 
veljavnimi mednarodnimi standardi s tega področja. Do 1. aprila 
2005 je bilo izdelanih 1.861.921 osebnih izkaznic. Zaradi domišljene 
in mednarodno primerljive zakonodaje je Zakon o osebni izkaznici 
danes potrebno spremeniti le zaradi uskladitev z drugimi 
materialnimi zakoni. 

Zaradi uveljavitve Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 
in 86/2004), ki namesto denarnih kazni uvaja globe za prekrške, 
povezane s osebnimi izkaznicami, je potrebno spremeniti določbe 
zakona, ki določajo sankcije za prekrške in jih uskladiti s tem 
zakonom ter določiti prekrškovni organ. Zaradi spremembe 
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Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. I. RS, št. 73/04), ki 
se nanaša na vračanje in krajevno pristojnost, je potrebno glede 
načina vračanja ustrezno spremeniti tudi Zakon o osebni izkaznici. 
Ker je Uredba o upravnem poslovanju (Ur. I. RS, št. 20/05) s 
1.4.2005 odpravila krajevno pristojnost za izdajo osebne izkaznice 
iz upravne enote, ki je bila pristojna po stalnem prebivališču stranke 
in jo je razširila na območje celotne države, je potrebno spremeniti 
tudi Zakon o osebni izkaznici tako, da je kot pristojni organ za 
izdajo osebne izkaznice določena upravna enota. V spremembah 
zakona pa so tudi spremembe redakcijske narave ter zaradi 
primerljive ureditve z zakonodajo s področja potnih listin tudi 
poenotenje posameznih določb z določbami Zakona o potnih 
listinah državljanov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 65/ 
2000). 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
ZAKONA 

Eden izmed osnovnih ciljev Zakona o spremembi zakona o osebni 
izkaznici je izvršitev določbe 223. člena Zakona o prekrških, ki 
določa, da je potrebno predpise, s katerimi so določeni prekrški, 
pa niso v skladu s tem zakonom, v treh letih po uveljavitvi zakona 
uskladiti z zakonom o prekrških. Poleg navedenega Zakon o 
prekrških namesto denarnih kazni uvaja globe za prekrške, 
povezane z osebnimi izkaznicami, zato je potrebno spremeniti 
določbe zakona, ki določajo sankcije za prekrške in jih uskladiti s 
tem zakonom ter določiti prekrškovni organ, Inšpektorat 
Republike Slovenije, pristojen za notranje zadeve in policijo. 

Predlog zakona na novo določa, da vročitev po pošti velja za 
opravljeno, ko državljan prevzame osebno izkaznico, če pa je ne 
prevzame v osmih dneh, se osebna izkaznica vrne pristojnemu 
organu, ki jo je izdal. Dopolnitev glede vračanja je potrebna zaradi 
spremembe Zakona o splošnem upravnem postopku, ki se 
nanaša na vračanje. Ta v spremenjenem četrtem odstavku 87. 
člena določa, da velja vročitev za opravljeno z dnem preteka 15- 
dnevnega roka, če naslovnik v tem roku dokumenta ne prevzame. 
Vročevalec pusti dokument v hišnem ali izpostavljenem 
predalčniku naslovnika. Kolikor stranka nima predalčnika ali je ta 
neuporaben, pa vročevalec vrne pošiljko pošiljatelju. Ker se nam 
iz varnostnih razlogov ne zdi primerno, da nevročena osebna 
izkaznica leži v hišnem predalčniku, želimo s to spremembo 
nevročeno osebno izkaznico vrniti upravnemu organu, ki jo je 
izdal. Prav iz razloga varnosti same listine in s tem predvsem 
varnosti njenega imetnika pa je potrebno skrajšali tudi rok, v 
katerem mora imetnik osebno izkaznico prevzeti na pošti iz 15 
dni (splošni rok po Zakonu o splošnem upravnem postopku) na 
8 dni, ki začne teči od naslednjega dne po dnevu, ko je bil prvič 
obveščen o prispeli pošiljki. Pri tem gre tudi za poenotenje z 
rokom, v katerem mora imetnik naznaniti pogrešitev, izgubo ali 
tatvino osebne izkaznice pristojnemu organu in tako želi 
predlagatelj tudi pri vročitvi imetnika zavezati k skrbnejšemu 
odnosu do listine. Poleg tega pa se želi Izogniti situacijam, ki so se 
dogajale v preteklosti, ko je pred vročitvijo pošta z listinami 
neskrbno ravnala oz. so bile izgubljene. Po preteku tega roka je 
pošiljka z osebno izkaznico vrnjena pristojni upravni enoti, le-ta 
pa mora imetnika ponovno obvestiti, da lahko osebno izkaznico 
dvigne pri upravnem organu. Če pa se pošiljka vrne z oznako 
»preseljen«, »neznan«, sprememba prebivališča pa ni razvidna 
iz uradnih evidenc, mora uradna oseba poštno dokumentacijo 
predati pristojni službi upravne enote, ki po uradni dolžnosti uvede 
postopek ugotavljanja dejanskega prebivališča imetnika osebne 
izkaznice. 

V skladu s tretjim odstavkom 229. člena Uredbe o upravnem 
poslovanju je s 1.4.2005 krajevna pristojnost za izdalo osebne 
izkaznice iz upravne enote, ki je bila pristojna po stalnem 
prebivališču stranke, razširjena na območje celotne države. To 

pomeni, da lahko državljan Republike Slovenije zaprosi za izdal0 

osebne izkaznice na katerikoli upravni enoti v Republiki Slovemi1' 
ne glede na prijavljeno stalno prebivališče, zato se tudi dolo®3 

Zakona o osebni izkaznici, ki določa krajevno pristojnost, 
spremeni tako, daje kot pristojni organ za izdajo osebne izkaznic6 

določena upravna enota. V zakon je dodana še določba, kiv 

nujnih primerih (kot npr. zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjag3 

družinskega člana, nujni službeni opravki) omogoča izdajo osebn0 

izkaznice tudi na ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve. L0' 
to namreč lahko po pogodbi s podjetjem, pooblaščenim z3 

personalizacijo osebnih izkaznic, zagotovi izdajo oseb"0 

izkaznice v enem dnevu, tudi v dnevih, ko upravni organi sicer"8 

poslujejo in v dela prostih dnevih, kar je še zlasti pomembno^ 
primerih odhoda v tujino zaradi nujnosti zdravljenja. Ravno v taki" 
primerih namreč razširitev krajevne pristojnosti za izdajo oseb"0 

izkaznice iz upravne enote, pristojne po stalnem prebivali®6 

imetnika, na katerokoli upravno enoto ne zadošča. D° 
vzpostavitve informatizirane evidence naznanitev okoliše"1 

pogrešitev osebnih izkaznic, državljan naznani pogrešitev oseb"6 

izkaznice pristojnemu organu, na območju katere ima prijavlja" 
stalno oz. začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji ni"1 

stalnega prebivališča. Po tem, ko bo ta evidenca vzpostavlja"3' 
bo tudi za naznanitev pogrešitve osebne izkaznice odpravlja" 
krajevna pristojnost po stalnem prebivališču, saj bo informatizira"^ 
evidenca omogočala centralno vodenje in vpogled v podatka 
okoliščinah pogrešitev, izgub ali tatvin osebnih izkaznic in tako " 
bo prihajalo do zlorab ob izdaji novih dokumentov. 

Dolžnost preklica pogrešane osebne izkaznice še vedno ostal3 

na državljanu v primeru, ko zaprosi za novo listino, vendar P3 

spremembo predlagatelj želi odpraviti imetniku listine doda' 
obveznost preklica listine na Uradnem listu Republike Slove"1!' 
saj meni, da lahko to dejanje opravi za državljana uravna e"° 
ki vodi tudi vse podatke o pogrešanih in preklicanih osetin

ta 
izkaznicah. Tako se za imetnika ob pogrešitvi doku""®n

v 
racionalizira postopek preklica pogrešane osebne izkaznic® 
duhu načela državljanu prijaznejše uprave. 

Dodana je podlaga za uporabo podatkov s strani podjetja, P 
pooblaščeno za prenos osebnih izkaznic. Na novo je zako"s 

opredeljena preveritev oseb, ki opravljajo naloge izde'3 ^ 
personalizacije in skladiščenja obrazcev osebnih izkaznic 
območju Republike Slovenije, in sicer izpolnjevati morajo navad0 

pogoje: izpolnitev polnoletnosti, da niso bile pravnomočno obs°l0 ( 
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po ur3 )fi 
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več ko 
mesece, da niso v kazenskem postopku zaradi navede"0^ 
kaznivega dejanja. Poleg tega se natančno opredelijo pravic 
dolžnosti pooblaščene osebe, ki opravlja nadzor izdela 
personalizacije in skladiščenje obrazcev osebnih izkaznic- 

-raV0 
V spremembah zakona so tudi spremembe redakcijske na ^ 
ter poenotenje posameznih določb z določbami Zakona o P0^. 
listinah državljanov Republike Slovenije, npr. da podatke i* ^ 
dence vodi pristojni organ pet let po prenehanju veljavnosti °s® 8 
izkaznice, saj si s tem zagotovi možnost enake obda 
statističnih podatkov izdanih dokumentov. 

ak Ministrstvo za notranje zadeve v pripravljenem predlogu za 

ni upoštevalo predloga, da naj se ponovno preuči m°2n°® 
vpis akademskih naslovov v osebne izkaznice. Drugi ods ^ 
13. člena zakona o osebni izkaznici namreč določa podatka, j 
vsebuje obrazec vloge za izdajo osebne izkaznice, in sicer: p"' j 
in ime, enotno matično številko občana oz. rojstni datum i" p 
če ta ni določena, stalno prebivališče, državljanstvo, datu 
kraj vložitve vloge, priimek in ime ter stalno prebivališče zako"' ; 
zastopnika. Obrazec osebne izkaznice je izdelan v skia^ ^ 
mednarodnimi standardi na področju potovalnih dokument" 
katere se sklicuje 3. člen pravilnika o izvrševanju zakona o o 
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Junici (Uradni list RS, št. 43/98). Tako obrazec osebne izkaznice 
sebuje podatke o imetniku listine, in sicer njegov priimek, ime, 
Poj. rojstni datum, državljanstvo, stalno prebivališče in enotno 

""atično številko. 

nj[
av teko vpis strokovnega in znanstvenega naslova ni mogoč 

''kot del osebnega imena. Definicijo osebnega imena določa 
. °n o osebnem imenu (Uradni list SRS, št. 2/87 - prečiščeno 
. jjsedilo in Uradni list RS, št. 5/91). Osebno ime je sestavljeno iz 

sna in priimka. Priimek in ime sta sicer lahko vsak zase 
stavljena iz več besed, te pa morajo predstavljati priimek in 
®. ne pa poklica, stopnje sorodstva, porekla ali drugih besed, ki 
5° drug pomen. Ker številke in okrajšave, ki ne predstavljajo ri|mka ali imena, osebnega imena ne morejo sestavljati, tudi 
°kovni nazivi in akademski naslovi niso in ne morejo biti njegov 

5®stavni del. 

®'r°kovne in znanstvene naslove, ki se pridobijo na visokošolskih 
av°dih po končanem dodiplomskem ali podiplomskem 

st
udiiskem programu z javno veljavnostjo, ureja Zakon o 
ckovnih in znanstvenih naslovih (Ur. list RS, št. 83/03 - uradno 

str k'eno besedilo). Ta v svojem 3. členu določa uporabo 
šturr nitl in 2nans,ven'h naslovov. Slednji se uporabljajo za vsa dijska, znanstvena oziroma umetniška področja ali discipline. 

pri. 
na navedeno vpis podatka o izobrazbi imetnika oziroma 

„jj. Njenem strokovnem ali znanstvenem naslovu ni predviden 
str T V'°9i' ni,i na osebni izkaznici, saj pridobljena izobrazba oz. 
o *0vni ali znanstveni naslov za namene, za katere se uporablja 

Preh izkaznica (dokazovanje istovetnosti, državljanstva, za °d državne meje), ni relevantna. 

3' OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

^di°g zakona ne precjStavlja nobene dodatne obremenitve 
vnega proračuna, niti ne bo imel drugih finančnih posledic. 

4> prikaz ureditve v drugih pravnih 
SISTEMIH 

p-i. 
Uredi,ve v drugih pravnih sistemih, ki ga zahteva Poslovnik 

t)led
Vne9a zbora ni potreben, saj spremembe predstavljajo zgolj 

spre
Seb°ino harmonizacijo predpisov in ne vnašajo vsebinskih 

v *ernb, ki bi zahtevale primerjavo z rešitvami posameznih 
ni v drugih pravnih ureditvah. 

5- DRUGE posledice, ki jih bo imel sprejem 
zakona 

Preiem zakona ne bo prinesel drugih posledic. 

"besedilo členov 

1. člen 
Vp 
?5/Q^!1nern besedilu zakona o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 
nađ ' Se besede »minister, pristojen za upravo« v vseh sklonih 

es,iio z besedami »minister, pristojen za notranje zadeve« 
v$Sh e^ner" sklonu, besede »ministrstvo, pristojno za upravo« v 
*a<j6v 

0nih Pa z besedami »ministrstvo, pristojno za notranje 
0,< v ustreznem sklonu. 

2. člen 

4. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Pristojni organ za izdajo osebne izkaznice je upravna enota (v 
nadaljnjem besedilu: pristojni organ). 

Ne glede na prejšnji odstavek sme osebno izkaznico v nujnih 
primerih (kot npr. zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega 
družinskega člana, nujni službeni opravki) izdati ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve.«. 

3. člen 

5. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Osebna izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše minister, 
pristojen za notranje zadeve. Obrazce osebnih izkaznic, obrazce 
vlog za izdajo osebne izkaznice in obrazce naznanitve pogrešitve 
osebne izkaznice izdeluje podjetje ali organizacija, izbrana v 
skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila. 

Obrazci osebnih izkaznic se personalizirajo v podjetju ali 
organizaciji, izbrani v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.«. 

4. člen 

Za 5. členom se doda novi 5. a člen, ki se glasi: 

»5. a člen 

Prenos osebnih izkaznic in vlog za njihovo izdajo med pristojnim 
organom oziroma ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, in 
podjetjem ali organizacijo iz 5. člena tega zakona izvaja podjetje 
ali organizacija, registrirana za prenos poštnih pošiljk, na način, 
ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.«. 

5. člen 

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

»Državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dve ali 
več osebnih izkaznic, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo 
enega leta.«. 

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

»Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja v primeru, če 
državljan, ki mu je bila odtujena osebna izkaznica, dokaže, da je 
z njo ravnal z dolžno skrbnostjo in je odtujitev prijavil kot kaznivo 
dejanje.«. 

Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

6. člen 

Za 13. členom se doda novi 13. a člen, ki se glasi: 

»13. a člen 

Osebna izkaznica se lahko vroči pri pristojnem organu ali po 
pošti. Način vročitve izbere državljan ob vložitvi vloge za izdajo 
osebne izkaznice. 

7e*ai2005 
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Vročitev po pošti velja za opravljeno, ko državljan prevzame 
osebno izkaznico. Če osebne izkaznice ne prevzame v osmih 
dneh, se osebna izkaznica vrne pristojnemu organu, ki jo je izdal.«. 

7. člen 

Četrti odstavek 14. člena zakona se spremeni tako, da se glasi: 
» V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena pristojni 
organ na podlagi naznanitve pogrešitve prekliče osebno izkaznico 
v Uradnem listu Republike Slovenije.« 

8. člen 

Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Podatke iz evidence vodi pristojni organ pet let po prenehanju 
veljavnosti osebne izkaznice, razen podatkov iz 8. člena tega 
zakona, ki jih pristojni organ uniči po petih letih, ko preneha razlog 
za njihovo vodenje.«. 

9. člen 

V prvem odstavku 16. člena se besedilo »pooblaščene uradne 
osebe ministrstva, pristojnega za notranje zadeve« nadomestijo 
z besedo »policisti«. 

Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 

»Podatek o serijski številki osebne izkaznice sme uporabljati 
podjetje ali organizacija iz 5. a člena tega zakona za potrebe 
potrditve prevzema poštnih pošiljk iz 5. a člena tega zakona in ga 
mora v roku 30 dni po uporabi uničiti.«. 

10. člen 

Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve, razen glede določb drugega in 
četrtega odstavka 2. člena, 3. člena, prvega odstavka 10. člena, 
drugega odstavka 11. člena, četrtega odstavka 13. člena ter 
prvega, drugega in tretjega odstavka 14. člena tega zakona, nad 
izvrševanjem katerih nadzor izvaja Inšpektorat Republike 
Slovenije, pristojen za notranje zadeve. Nadzor nad izvrševanjem 
določb iz 3. člena tega zakona izvaja tudi policija.«. 

Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, 
ki se glasijo: 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve ima pri nadzoru podjetja 
ali organizacije iz 5. člena tega zakona pravico pregledati vso 
dokumentacijo, ki se nanaša na postopke izdelave, personalizacije 
in skladiščenja obrazcev iz 5. člena tega zakona, prostore, v 
katerih poteka njihova izdelava, personalizacija in skladiščenje 
ter preveriti ali osebe, ki opravljajo te naloge na območju Republike 
Slovenije, izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- da so polnoletne: 

da niso bile pravnomočno obsojene zaradi naklepnega 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na 
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece; 

- da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz 
prejšnje alinee. 

Podjetje ali organizacija iz prejšnjega odstavka mora pooblaščenim 
osebam ministrstva, pristojnega za notranje zadeve omogočiti 

nadzor prostorov, v katerih poteka izdelava, personalizacija i" 
skladiščenje obrazcev iz 5. člena tega zakona ter jim dati na 
vpogled vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na postopka 
in izpolnjevanje pogojev za osebe, ki opravlja naloge izdelave, 
personalizacije in skladiščenja teh obrazcev. 

Pooblaščena oseba iz prejšnjega odstavka ima pri opravljanju 
nadzora pravico in dolžnost: 
- odrediti, da se ugotovljene nepravilnosti ali pomanjkljivosti pn 

izdelavi, personalizaciji in skladiščenju obrazcev iz 5. člena 
tega zakona odpravijo v roku, ki ga določi; 

- zagotoviti, da oseba, ki opravlja naloge izdelave, 
personalizacije in skladiščenja obrazcev iz 5. člena tega 
zakona, vendar ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka 
tega člena, preneha opravljati te naloge in zahtevati, da se l° 
nadomesti z osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje; 

- obvestiti organ, pristojen za varstvo osebnih podatkov, & 
ugotovi, da se osebni podatki uporabljajo v nasprotju z drugi"1 

odstavkom 16. člena tega zakona; 
začasno zaustaviti izdelavo in personalizacijo obrazcev iz 5- 
člena tega zakona in ministru, pristojnemu za notranje zadeve, 
predlagati uvedbo postopka za odvzem pooblastila za izdela^ 
in personalizacijo obrazcev iz 5. člena tega zakona, če ugotovi, 
da nepravilnosti ali pomanjkljivosti iz prve alinee niso bil® 
odpravljene v določenem roku, ali da podjetje ali organizacij® 
ni sposobna opravljati poverjenih nalog.«. 

11. člen 

V prvem odstavku 18. člena se besedilo »denarno kaznijo 
10.000« nadomesti z besedilom: »globo od 30.000«. 

12. člen 

V prvem odstavku 19. člena se besedilo »denarno kaznijo 
5.000« nadomesti z besedilom »globo od 15.000«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Z globo od 60.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za prekrš®* 
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki vzame M 
osebno izkaznico z namenom zavarovanja kakšne koristi a 
pravice (tretji odstavek 3. člena).«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Z globo od 15.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek ijj 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.«- 

13. člen 

Do vzpostavitve informatizirane evidence naznanitev okolij 
pogrešitev osebnih izkaznic, državljan naznani pogrešitev oseb 
izkaznice pristojnemu organu, na območju katere ima prijavi® . 
stalno oz. začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji m 
stalnega prebivališča.« 

14. člen 
listi) 

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

* '• členu - Sprememba je redakcijske narave. 

členu - Sprememba je potrebna zaradi uskladitve z Zakonom 
° splošnem upravnem postopku in na njegovi podlagi izdano 
Uredbo o upravnem poslovanju. Glede na to, da je za izdajo 
°SBbne izkaznice pristojna katerakoli upravna enota, ni več 
Potrebna izjema iz 2. odstavka tega člena, kije določala pristojnost 
*a izdajo osebne izkaznice za državljana z začasnim 
^bivališčem. V zakon je dodana še določba, ki v nujnih primerih 

npr. zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega družinskega 
t 
ana, nujni službeni opravki) omogoča izdajo osebne izkaznice 

na ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve. Le-to namreč 
ahko po pogodbi s podjetjem, pooblaščenim za personalizacijo 
°s8bnih izkaznic, zagotovi izdajo osebne izkaznice v enem dnevu, 

"'v dnevih, ko upravni organi sicer ne poslujejo in v dela prostih 
nevih, kar je še zlasti pomembno v primerih odhoda v tujino 

*aradi nujnosti zdravljenja. Ravno v takih primerih namreč 
ra*širitov krajevne pristojnosti za izdajo osebne izkaznice iz 
uPravne enote, pristojne po stalnem prebivališču imetnika, na 
a,srokoli upravno enoto ne zadošča. 

*3. členu - V prvem odstavku so s spremembo zajeti vsi obrazci, 
l'h izdeluje izbrano podjetje ali organizacija. Prav tako pa je 

Premenjeno besedilo, da podjetje ali organizacijo za izdelavo 
razcev pooblasti minister. S spremembo Uredbe o oborožitvi, 

oiaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne 
narave (Uradni list RS, št. 76/01,19/05 in 24/05) je bila namreč 

*na 14. točka 5. člena uredbe, kije določala, da se za naročilo 
uPne narave šteje naročila, povezana z varnostjo listin, ki se 

anašajo na oblikovanje obrazcev in drugih tiskovin, izbor 

in ih elementov, materialov in tehnologije izdelave obrazcev j. drugih tiskovin ter samo izdelavo in personalizacijo 
HMikacijskih dokumentov, prometnih dovoljenj, vizumov, 
v°ljenj za prebivanje in drugih tiskovin za tujce. Zaradi 

_ hotenja z Zakonom o potnih listinah državljanov Republike 
genije je dodan tudi novi drugi odstavek, po katerem se podjetje 

0rQanizacija, ki personalizira osebne izkaznice, izbere v skladu 
Odpisi, ki urejajo javna naročila. 

* členu - Dodana je pooblastilna določba za prenos vlog in 
Blanih osebnih izkaznic od pristojnega organa do izvajalca in 

"azgj 

q 5- členu - Sprememba je potrebna zaradi poenotenja z Zakonom 
Potnih listinah državljanov Republike Slovenije. 

K g • clenu - Dopolnitev glede vročanja je potrebna zaradi 
re^embe Zakona o splošnem upravnem postopku, ki se 

(le aSa na vročanje. Ta v spremenjenem četrtem odstavku 87. 
C določa, da velja vročitev za opravljeno z dnem preteka 15- 
W8 a"6®3 roka' naslovnik v tem roku dokumenta ne prevzame. 
Orerf a'ec pusti dokument v hišnem ali izpostavljenem 
leu niku naslovnika. Kolikor stranka nima predalčnika ali je ta 
li v

Poraben. pa vročevalec vrne pošiljko pošiljatelju. Ker se nam 
it^rr,0s!nih razlogov ne zdi primerno, da nevročena osebna 
r\Bv*

n'ca Mi v hišnem predalčniku, želimo s to spremembo 
, **en° osebno izkaznico vrniti upravnemu organu, ki jo je 

' Prov iz razloga varnosti same listine in s tem predvsem 
lta( °s'' njenega imetnika pa je potrebno skrajšali tudi rok, v 
Oni '(6rn mora imetnik osebno izkaznico prevzeti na pošti iz 15 
8 rok po Zakonu o splošnem upravnem postopku) na 
oj, ^ začne teči od naslednjega dne po dnevu, ko je bil prvič 
r0/[0 

en o prispeli pošiljki. Pri tem gre tudi za poenotenje z 
v katerem mora imetnik naznaniti pogrešitev, izgubo ali 

ln° osebne izkaznice pristojnemu organu in tako želi 

predlagatelj tudi pri vročitvi imetnika zavezati k skrbnejšemu 
odnosu do listine. Poleg tega pa se želi izogniti situacijam, ki so se 
dogajale v preteklosti, ko je pred vročitvijo pošta z listinami 
neskrbno ravnala oz. so bile izgubljene. Po preteku tega roka je 
pošiljka z osebno izkaznico vrnjena pristojni upravni enoti, le-ta 
pa mora imetnika ponovno obvestiti, da lahko osebno izkaznico 
dvigne pri upravnem organu. Če pa se pošiljka vme z oznako 
»preseljen«, »neznan«, sprememba prebivališča pa ni razvidna 
iz uradnih evidenc, mora uradna oseba poštno dokumentacijo 
predati pristojni službi upravne enote, ki po uradni dolžnosti uvede 
postopek ugotavljanja dejanskega prebivališča imetnika osebne 
izkaznice. 

K 7. členu - Dolžnost preklica pogrešane osebne izkaznice še 
vedno ostaja na državljanu v primeru, ko zaprosi za novo listino, 
vendar pa s spremembo predlagatelj želi odpraviti imetniku listine 
dodatno obveznost preklica listine na Uradnem listu Republike 
Slovenije, sajmeni, da lahko to dejanje opravi za državljana uravna 
enota, ki vodi tudi vse podatke o pogrešanih in preklicanih osebnih 
izkaznicah. Tako se za imetnika ob pogrešitvi dokumenta 
racionalizira postopek preklica pogrešane osebne izkaznice v 
duhu načela državljanu prijaznejše uprave. 

K 8. členu - Sprememba je potrebna zaradi spremenjenega 
tretjega odstavka 7. člena, zaradi potreb statistike ter zaradi 
poenotenja z Zakonom o potnih listinah državljanov RS. 

K 9. členu ■ Sprememba prvega odstavka je redakcijske narave, 
v novem tretjem odstavku je dodana podlaga za uporabo podatkov 
s strani podjetja, ki je pooblaščeno za prenos osebnih izkaznic. 

K 10. členu - V prvem odstavku sta kot organa, ki izvajata nadzor 
nad izvajanjem tega zakona dodana Inšpektorat Republike 
Slovenije za notranje zadeve in policija, ki sta po novem 
prekrškovna organa. V naslednjih odstavkih gre za poenotenje z 
32. členom Zakona o potnih listinah državljanov Republike 
Slovenije, zato je zakonsko opredeljena preveritev oseb, ki 
opravljajo naloge izdelave, personalizacije in skladiščenja 
obrazcev osebnih izkaznic na območju Republike Slovenije, in 
sicer izpolnjevati morajo navedene pogoje: izpolnitev polnoletnosti; 
da niso bile pravnomočno obsojene zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen 
zapora v trajanju več kot tri mesece; da niso v kazenskem 
postopku zaradi navedenega kaznivega dejanja. Poleg tega se 
natančno opredelijo pravice in dolžnosti pooblaščene osebe, ki 
opravlja nadzor izdelave, personalizacije in skladiščenja obrazcev 
osebnih izkaznic. 

K 11. členu • Sprememba 18. člena predstavlja uskladitev z 
zakonom o prekrških, pri čemer je zvišana spodnja meja globe, 
predpisane v razponu iz sedanjih 10.000 SIT na 30.000 SIT. Višina 
globe je določena sorazmerno s težo prekrškov, ob upoštevanju, 
da je bilo za enake prekrške iz Zakona o potnih listinah do sedaj 
možno izreči celo zaporno kazen, ki jo zakon o prekrških ukinja. 
Prav tako smo pri povišanju spodnje meje izhajali iz pomena 
vrednote, ki se s tem varuje, saj osebrla izkaznica vse bolj 
pridobiva na svoji potovalni funkciji, z njo je namreč mogoče po 
1.5.2004 potovati v vse države članice EU in EGP, pa tudi v Švico 
in Hrvaško. 

K 12. členu - Sprememba 19. člena predstavlja uskladitev z 
zakonom o prekrških, pri čemer je v prvem in tretjem odstavku 
zvišana spodnja meja globe, predpisane v razponu iz sedanjih 
5.000SITna 15.000SIT, v drugem odstavku pa iz sedanjih 20.000 
na 60.000 SIT. Višina globe je določena sorazmerno s težo 
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prekrškov, prav tako pa smo pri povišanju spodnje meje izhajali 
iz pomena vrednote, ki se s tem varuje. Glej tudi obrazložitev k 
12. členu. 

K 13. členu ■ Do vzpostavitve informatizirane evidence 
naznanitev okoliščin pogrešitev osebnih izkaznic, državljan 
naznani pogrešitev osebne izkaznice pristojnemu organu, na 
območju katere ima prijavljeno stalno oz. začasno prebivališče, 
če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča. Po tem, ko bo 

ta evidenca vzpostavljena, bo tudi za naznanitev pogrešita 
osebne izl:aznice odpravljena krajevna pristojnost po stalne"' 
prebivališču, saj bo informatizirana evidenca omogočala centra 
vodenje in vpogled v podatke o okoliščinah pogrešitev, izgub 
tatvin osebnih izkaznic in tako ne bo prihajalo do zlorab ob izM 
novih dokumentov. 

K 14. členu - vacatio legis. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

4. člen 

Osebno izkaznico izda pristojna upravna enota, na območju 
katere ima državljan stalno prebivališče (v nadaljnjem besedilu: 
pristojni organ). 

V primeru iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona osebno 
izkaznico izda upravna enota, na območju katere ima državljan 
začasno prebivališče. 

5. člen 

Osebna izkaznica se izda na obrazcu, ki ga predpiše minister, 
pristojen za upravo. Obrazce osebnih izkaznic in obrazce vlog 
za izdajo osebne izkaznice izdeluje podjetje ali organizacija, ki jo 
pooblasti minister, pristojen za upravo. 

7. člen 

Osebna izkaznica se izda z veljavnostjo desetih let. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se državljanu, ki še ni 
dopolnil starosti 18 let, izda osebna izkaznica z veljavnostjo petih 
let. 

Državljanu, ki izgubi, pogreši ali odtuji dve ali več osebnih izkaznic, 
se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta. 

V primeru iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona se osebna 
izkaznica izda z veljavnostjo enega leta. 

8. člen 

Pristojni organ na zahtevo sodišča ali organa, ki je po zakonu, ki 
ureja potne listine državljanov Republike Slovenije, pristojen 
zahtevati zavrnitev izdaje potne listine, iz razlogov določenih v 
navedenem zakonu, prepove uporabo osebne izkaznice za 
prehod državne meje. 

O prepovedi izda pristojni organ odločbo in o tem obvesti organ iz 
prejšnjega odstavka. Prepoved se označi v osebni izkaznici na 
način, ki ga predpiše minister, pristojen za upravo. 

Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži njene 

izvršitve. 

14. člen 

Pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljnjem besedilu: pogreši1®]'! 
osebne izkaznice mora državljan v osmih dneh naznanja 
pristojnemu organu na obrazcu, ki vsebuje podatke iz 1., 2.,3-' 
6. točke drugega odstavka p-ejšnjega člena, podatke iz če' 
alinee drugega odstavka 15. člena tega zakona ter naved 
okoliščin pogrešitve osebne izkaznice. 

Pogrešitev osebne izkaznice v tujini mora državljan v osmih dn®Jj 
po prihodu v Republiko Slovenijo naznaniti pristojnemu organu 
način, določen v prejšnjem odstavku. 

Za prijavo pogrešitve osebne izkaznice se smiselno uporabil3!0 

določbe 12. člena tega zakona. 

V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena izda 
organ potrdilo, na podlagi katerega državljan prekliče ose 
izkaznico v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Pristojni organ na vlogo državljana izda novo osebno izkaz"ic0 

pc objavi preklica v Uradnem listu Republike Slovenije. 

15. člen 

Pristojni organ vodi in vzdržuje evidenco o izdanih ose1"1' 
izkaznicah. 

Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje: ^ 
podatke iz drugega in tretjega odstavka 13. člena tega za* 

- datum izdaje osebne izkaznice, 
veljavnost osebne izkaznice, 

• serijsko in registrsko številko osebne izkaznice, n|n 
- podatke o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih ose 

izkaznicah, 
• podatke iz prvega odstavka 8. člena tega zakona. 

. izdaj' 
Osebni podatki se v evidenci vodijo in hranijo še pet let P° ^ 
nove osebne izkaznice, vendar najdalj 20 let od dneva I* ^ 
oziroma pet let po prenehanju veljavnosti osebne izkaznice' ^ 
člena tega zakona, razen podatkov iz 8. člena tega zakona. 0 
pristojni organ uniči po enem letu, ko preneha razlog za ni1 

vodenje. 
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16. člen 19. člen 

°datke iz evidence o izdanih osebnih izkaznicah lahko uporabljajo 
avci pristojnega organa za opravljanje nalog s svojega 

'°vnega področja, uporabljajo pa jih lahko tudi pooblaščene 
adne osebe ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, če 

jj ža izvrševanje z zakonom določenih nalog, v primerih iz 8. 
enatega zakona pa tudi pristojna sodišča in ministrstvo, pristojno 
a °brambo. 

?^ebne podatke iz 13. člena tega zakona sme uporabljati 
2a°

b'aščeno podjetje ali organizacija iz 5. člena tega zakona samo 
Dotrebe vpisa podatkov na obrazec osebne izkaznice in jih 

0ra v roku 30 dni po uporabi uničiti. 

17. člen 

>=
a<kor nad izvajanjem tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno 
"Pravo. 

18. člen 

DraLnarno kaznijo od 10.000 do 100.000 tolarjev'se kaznuje za 
p/Sek državljan: 

ni[T)a osebne izkaznice ali veljavne javne listine, opremljene 
® fotografijo, ki jo je izdal državni organ (drugi odstavek 2. 
Člena); 4 ki na zahtevo uradne osebe, ki je po zakonu za to 
Pooblaščena, noče dati na vpogled osebne izkaznice ali javne 

g, 'stine (prvi odstavek 3. člena); 
1(1 svojo osebno izkaznico da ali posodi drugi osebi ali uporabi 

4 ui° osebno izkaznico kot svojo (drugi odstavek 3. člena); 
kl v vlogi za izdajo osebne izkaznice navede neresnične 
Podatke (četrti odstavek 13. člena). 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek: 
1. državljan, ki ima več kot eno osebno izkaznico (četrti odstavek 

2. člena); 
2. oseba, ki zastavi osebno izkaznico ali vzame tujo osebno 

izkaznico z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice 
(tretji odstavek 3. člena); 

3. državljan, ki osebne izkaznice v določenem roku ne izroči 
pristojnemu organu (prvi odstavek 10. člena); 

4. kdor osebne izkaznice v določenem roku po nastopu razlogov 
za prenehanje njene veljavnosti ne izroči pristojnemu organu 
(drugi odstavek 11. člena); 

5. državljan, ki v določenem roku in na predpisan način ne 
naznani pristojnemu organu pogrešitve osebne izkaznice (prvi, 
drugi in tretji odstavek 'A. člena). 

Z denarno kaznijo od 20.000 do 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in 
fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki 
vzame tujo osebno izkaznico z namenom zavarovanja kakšne 
koristi ali pravice (tretji odstavek 3. člena). 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 tolarjev se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

20. člen 

Minister, pristojen za upravo, v dveh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona: 
1. predpiše obrazce iz 5., 13. in 14. člena tega zakona in način 

označitve prepovedi iz drugega odstavka 8. člena tega 
zakona; 

2 predpiše način vodenja evidence iz 15. člena tega zakona; 
3. predpiše postopek in način izdelave, izdaje in preklica osebne 

izkaznice ter posredovanja, hrambe, uporabe, vrnitve in 
uničenja podatkov iz 13. člena tega zakona, ki jih uporablja 
pooblaščeno podjetje ali organizacija iz 5. člena tega zakona; 

4. določi ceno osebne izkaznice, ki jo državljan plača pristojnemu 
organu. 

lrt)*i2005 
k 

49 poročevalec, št. 28 



    

■ 

" 'iS 

i'Fr, 

. r; p.n ' ■. ...' - ■ ' -i' " ' v n-, V' 
. 

_ 
■ 

■ 

- }i *} ■ 

, r 

v 

_ ... , . •• -•>)* ov - 

. 
* 

•■■r , -C' "Vi 

• J§ 

.... 

' 
•v' r'?S 

, 

' 

> ■ i i -*"1 

' 

~]j 

50 7. /na/ 



predl og zakona o 

UDELEŽBI ZAPOSLENIH PRI DOBIČKU 

DRUŽBE IN 0 LASTNIŠTVU ZAPOSLENIH 

(Zuzudlz) 

' Brva obravnava - EPA 219 - IV 

&RŽAVNI zbor 
HEPUBLIKE SLOVENIJE 
p uPina poslancev 

rv°podpisani BOJAN KONTIČ 

Ljublj 

Na 

'lana, 28. april 2005 

Podlagi 88. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list 
št- 33/91-1,42/97. 66/00, 24/03 in 69/04), 19. člena Zakona 

Poslancih (Uradni list RS, št. 48/92, 15/94, 19/94, 44/94) ter 
. in 115. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 

(Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) vlagajo spodaj 
dPisani poslanci 

predlog zakona o udeležbi zaposlenih pri 
dobičku družbe in o lastništvu zaposlenih 
(ZUZDDLZ) 

in ga pošiljajo v obravnavo ter sprejem po rednem 
zakonodajnem postopku. 

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru RS in pri 
delu njegovih delovnih teles bom v imenu sopredlagateljev 
sodeloval prvopodpisani predlagatelj Bojan Kontič. 

Bojan KONTIČ, l.r 
Dušan KUMER, l.r 

Matjaž HAN, l.r 
Janko VEBER, l.r 

Franc (Feri) HORVAT, l.r 
Samo BEVK, l.r 

*adDL0G zakona 0 UDELEŽBI 
UPOSLENIH PRI DOBIČKU DRUŽBE 

^ 0 lastništvu zaposlenih 

i. 

i. 

V|; 

ki zaposlenih na dobičku družbe (predlog ZUZDD), 
Po0ro6?dil evr°P8k'm priporočilom in izkušnjam na tem 

<u> vendar je urejal zgolj delavsko udeležbo na 

^VOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

'e *e v letu 1997 pripravila primeren predlog zakona 

dobičku ne pa tudi lastništva zaposlenih • delavskega 
delničarstva. Predlog ZUZDD tudi ni uredil davčnih olajšav, 
kot ključnih za uveljavitev procesov finančne participacije 
zaposlenih v prakso. Predlog ZUZDD je bil sicer objavljen v 
Poročevalcu DZ, a žal ni nikdar zaživel v praksi, saj ni bil 
sprejet oz. o njem ni bila opravljena parlamentarna razprava. 

Tudi mnenje stroke1 je, da predlog ZUZDD (1997) sicer ponuja 
kakovostne temelje za ureditev udeležbe zaposlenih pri 

INŠTITUT ZA PRIMERJALNO PRAVO Poljanski nasip 2,1.000 Ljubljana, 
Tel.: 4203119, Fax.: 4203120: Sodelovanje zaposlenih v lastništvu In 
delitvi dobičkov podjetij v državah EU in predlog rešitev za Slovenijo 
(Povzetek študije), http:// www.delavska-Darticioacila.com/članki/ 
Simoneti,- sodelovanje zaposlenih -povzetek 
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dobičku v skladu s priporočili EU v slovenskem pravnem 
okolju, vendar pušča vprašanja institucionalne ureditve 
delničarstva zaposlenih povsem odprta. Zato bi bilo po 
mnenju stroke koristno: 
- vstope in ustanavljanje shem udeležbe na dobičku 

povezati z organiziranim lastništvom delnic, ki so jih 
notranji lastniki že pridobili v privatizaciji; 
zakon obravnavati v paketu z vsemi davčnimi olajšavami 
za podjetja in posameznike; 
vse oblike udeležbe na dobičku v celoti oprostiti 
socialnih prispevkov tako za družbo, kot za zaposlene 
po kolektivnih in individualnih pogodbah; 
davčne olajšave za podjetje in posameznike omejiti na 
zaposlene po kolektivnih pogodbah; 

• davčne olajšave za podjetje in posameznike omejiti na 
izplačila v delnicah in za vplačila v organizirano shemo 
delničarstva zaposlenih (družbe pooblaščenke); 
izstope iz delničarstva zaposlenih povezati s 
pokojninskim varčevanjem.' 

Nekaj teh zamisli smo predlagatelji vnesli v zakonski predlog, 
ki je glede na predlog ZUZDD dopolnjen z novimi poglavji; 
novosti so predvsem naslednje: 

dodano je novo poglavje o delavskem delničarstvu, ki 
se povezuje z ureditvijo udeležbe na dobičku; 

- dodana je povezava z vlaganji v pokojninsko 
zavarovanje in sicer na primeru davčnih olajšav pri 
izstopu iz načrta delavskega delničarstva; 

- podrobneje so razdelane davčne olajšave in to ključno 
področje ni več prepuščeno področni (davčni 
zakonodaji); 

- odpravljena je povezanost politike plač s področjem 
udeležbe zaposlenih na dobičku; 
posebej je na novo urejen in vzpostavljen institut izplačila 
dela plač za namen nakupa delavskih delnic in urejena 
tovrstna pogodba. 

S temi dopolnitvami se je uresničil del priporočil stroke s tega 
področja, dodatno pa se je odprla pot za povezanost delavske 
udeležbe na dobičku in lastništva zaposlenih - delavskega 
delničarstva, kar ustreza priporočilom EU in zahtevam in interesom 
naše gospodarske prakse. 

V nadaljevanju povzemamo in bistveno dopolnjujemo nekatere 
obrazložitve iz predloga ZUZDD iz leta 1997 in dodajamo nove 
obrazložitve, ki ustrezajo predlaganim novostim. 

Možnost, da delavci pridobijo del plače na podlagi uspešnosti 
poslovanja v denarju ali v delnicah predvideva že Splošna 
kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 40/97), ki kriterije za določitev tega dela plače ne ureja 
podrobneje, temveč prepušča njihovo ureditev delodajalcu in 
sindikatu ob sprejemanju poslovnega načrta. Podobno je nujnost 
uveljavitve udeležbe zaposlenih v dobičku družbe predvidel tudi 
Socialni sporazum za obdobje 2003-2005, v katerega so socialni 
partnerji zapisali: "Partnerji se strinjamo, da je potrebno pospešiti 
pripravo zakona o udeležbi zaposlenih v dobičku družbe. Zakon 
mora, ob primarni zagotovitvi razvojne funkcije dobička, omogočiti 
dodatno stimuliranje zaposlenih v uspešnih podjetjih na davčno 
stimulativen način." 

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 
82/94, 84/98, 6/99, 45/01, 57/04 in 139/04, ZGD), dopušča, da 
delniška družba zagotovi pravico do udeležbe pri dobičku družbe 
tudi zaposlenim. 

ZGD opredeljuje le statusno pravne vidike udeležbe pri dobičku, 
pri čemer je v ospredju vprašanje odločanja o delitvi dobička, 
opredeljevanje načina razporeditve dobička v statutu ter možnos 
povečanja osnovnega kapitala delniške družbe v okviru institut 
"pogojnega povečanja osnovnega kapitala". Možnost udeležb 
zaposlenih pri dobičku družbe izhaja iz določbe tretje alinei6 

prvega odstavka 318. člena navedenega zakona, ki določa j 
do pogojnega povečanja osnovnega kapitala lahko Prid 

tudi pri uresničitvi pravic delavcev družbe za prejem no"1 

delnic v zameno za vložek denarnih terjatev, ki delavce"1 

pripadajo iz udeležbe pri dobičku, ki jim jo družba zagotavlja 
Za zagotovitev t.i. posebnih pravic do udeležbe pri dobičku Pa s 

v skladu z določbo tretjega odstavka 346. člena navedene!) 
zakona smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja zamenljiv 
in dividendne obveznice. 

Pravica zaposlenega do udeležbe pri dobičku ne ponne11' 
korporacijskega razmerja, temveč gre za obligacijsko Pravn 

razmerje med delniško družbo in tretjo osebo, zaradi čes 

temelj oziroma vsebina navedenega razmerja ni podrobne! 
urejena v zakonu o gospodarskih družbah, temveč jo je potreb" 
posebej urediti. Glede na dejstvo, da po veljavni slove115 

zakonodaji prejemki iz naslova udeležbe pri dobičku niso pred111 

davčnih olajšav, je za pridobitev pravice do davčnih in dru9 
olajšav potrebno sprejeti ustrezen zakon. 

Izhajajoč iz navedene ocene stanja je, po mnenju predlagate1^: 
potrebno s predloženim zakonom podrobneje urediti pravni terj 
za pridobitev pravice zaposlenega do udeležbe pri dobile • 
določiti oblike te udeležbe ter obseg pravic, ki jih imajo zapos ^ 
iz navedenega naslova. Dodatno je s predloženim zakon 
urejeno lastništvo zaposlenih - delavsko delničarstvo Pr ^ 
posebnega načrta delavskega delničarstva po vzoru nekate .a 
evropskih držav. Urejen je tudi poseben način pospeševa 
delavskega delničarstva, namreč preko novo uvedenegainS .,1,0 
izplačila dela plač za namen nakupa delnic družbe. Za raz 
od predloga ZUZDD se v predloženem zakonu urejajo tudi da" 
olajšave. 

Za razliko od veljavne ureditve se s predloženim zakonom u,efy 
tiste oblike udeležbe pri dobičku, na podlagi katerih imajo dru 
in zaposleni davčne in druge olajšave. Ker gre v navede ^ 
primeru za enotno ureditev posebnih pravic tako družbe ^ 
zaposlenih morajo biti te pravice urejene z zakonom. S te 
zvezi se s predloženim zakonom definira pojem tiste udel® ^ 
pri dobičku, ki je predmet davčnih olajšav, ter p°901^ B 
uresničitev pravic iz tega naslova. Ker je izplačilo sredste ^ 
udeležbe pri dobičku po predloženem zakonu odlože"0 

določeno časovno obdobje, se s predloženim zakonofl1 ^ 
natančno ureja upravljanje in uporaba sredstev iz ude'ejj pi 
pri dobičku v navedenem obdobju, kar v veljavni zakonod 
urejeno. 

Za uspešno nadaljevanje prestrukturiranja in povečev^rti^ 
produktivnosti in konkurenčnosti slovenskega gospodars' „ 
zato nujno potrebno izpeljati delitveno razmerje v korist vari0 ^ 
in investicij. Izkušnje iz držav, ki razvijajo in spodbujajo ra* ^ 
oblike udeležbe zaposlenih pri dobičku, kažejo, da ima ta n0dv° (j 
pozitivne učinke na višji nivo produktivnosti in dono» ^ 
družb, praMtako pa tudi na večjo fleksibilnost plačne P° ^ 
v družbah, manj pogosta in velika nihanja v zaposlo" ^ij 
kot tudi višjo in bolj stabilno rast zaposlovanja, 
učinkovito in hitrejše spodbujanje in uvajanje različni pri 
udeležbe zaposlenih pri dobičku in delavskega delničar«' ^ 
nas, še zlasti tistih, ki lahko posebej vplivajo na rast produkti" 
varčevanja in investicij v družbah, je tudi pri nas potrebno "P 
posebne mehanizme njihovega spodbujanja 

Prav lam 
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S tem v zvezi je potrebno postaviti ustrezne zakonske okvirje za 
fPodbujanje tistih oblik nagrajevanja dela zaposlenih, ki 
Shajajo iz dejansko ustvarjenih pozitivnih rezultatov 
Poslovanja, ki so med drugim rezultat zniževanja stroškov 
Poslovanja ter povečevanja varčevanja in investiranja tako 
Ustvarjenih sredstev v razvoj družbe. 

Analize posredovanih podatkov kažejo na nesporno povezavo 
^ed udeležbo zaposlenih pri dobičku družbe, delavskim 

e'ničarstvom in porastom produktivnosti v družbi, na drugi 
strani pa na tesno povezanost razvoja udeležbe zaposlenih pri 

običku družbe s spodbujanjem navedene oblike nagrajevanja 
z uvajanjem davčnih olajšav za navedene prejemke. 

Skušenj o tem, da finančna udeležba zaposlenih pozitivno vpliva 
na Motivacijo in produktivnost ter boljšo organizacijo dela in 
"ovativnost, je več kot dovolj. Vendar pa analiza izkušenj iz 
Primerjalnih ureditev kaže, da se sheme finančne udeležbe 
Uposlenih lahko razvijajo zgolj v naklonjenem pravnem sistemu 
ln skonomskem okolju oz. so odvisne izključno od le-tega. 

^ mnogo čem je učinkovitost finančne udeležbe odvisna od 
Reševanja celokupnosti razmerij med delojemalci in 
e|odajalci, od stanja medsebojnega zaupanja in dolgoročnejših 
smeritev na obeh strani. Tako udeležba na poslovnem uspehu 

Podjetja ne more biti niti izključno odtegnjena niti upoštevana v 
vni plač, doseženi na podlagi kolektivnih pogajanj. Zavedanje o 
sdsebojni koristi učinkov finančne udeležbe zaposlenih, tako 

a strani sveta delavcev in sindikatov kot tudi na strani delodajalcev 
ključna. Kljub temu zavedanju pa obilo prispeva država z 

.Postavljanjem zakonodajnega in gospodarsko političnega 
Vlra oz. vzpodbud. 

^'Poročilo Sveta Evropske unije o udeležbi zaposlenih v dobičkih 
Pri podjetniških rezultatih (vključno s kapitalsko udeležbo)3 si 
sastavilo za cilj vzpodbuditi države članice EU k širši uporabi 

Pr T'6*156 zaposlenih v dobičkih in podjetniških rezultatih 
Shi ° Shem k0t S° "pr0,it shar'n9",er "employee share owner- 

^jko je navedeni dokument priporočal državam članicam, da 
Ootovijo pravni okvir, ki bo dovoljeval uvajanje shem finančne 

p. *be zaposlenih, na način kot izhaja iz priporočila ter da 
učijo možnosti davčnih in drugih vzpodbud v podporo istemu 

2a dodatno je priporočilo naslovilo na države članice zahtevo 
Ugotavljanje zadostnih informacij, izmenjavo izkušenj ter 

sPloh za ustvarjanje kar najugodnejših pogojev za kolektivna 
9ajanja glede teh vprašanj. 

,^i P° ugotovitvah navedenega Priporočila Sveta EU, uspeh in 

Prod°' ,inančne udeležbe zaposlenih, kot vzpodbude večji 
uj. aktivnosti ter večji gibljivosti plač, kar se oboje potrjuje kot 

nkovito orodje zoper brezposelnost ter v podporo drugim 

*ak r°e'<onornskim ciljem države, v mnogo čem je odvisno od 
Ert1°

n°da'nlh 'n "skalnih vzpodbud, ki jih uvajajo vlade, 
v ji ,'na raziskava delovanja zakonodajnih in davčnih sistemov 
j. anicah Evropske unije je namreč pokazala, da je uveljavitev 

OdviUmen'ar''a "nan^-ne ud®le*be zaposlenih v rezultatu podjetja na predvsem od davčnih vzpodbud. 

^ vefi kot 7000 korpracij katerih delnice so uvrščene na treh ameriških 
r9aniziranih trgih Jih je v 1.1990 bilo približno 1000 ali 14,28 v solastništvu 
Polnih od npr. 4% (K Mart Corp.) do 73% (Weirton Steel Corpora- n), toda v povprečju 10%. Teh 1000 korporaclj predstavlja 29% tržne 

p®dnost In 27 % prodaje ter 20% vseh zaposlitev v ZDA. 
Poročilo Sveta Evropske unije z dne 17. julija 1992 (92/443/EEC) 

Poleg odgovornosti vlad za zakonodajne in davčne vzpodbude, 
je odločilna tudi njihova vloga oz. obnašanje kot partnerja v 
kolektivnih pogajanjih. Negibnost in togost indeksacijskih 
plačnih sistemov se lahko v mnogo čem poživi z uvajanjem 
shem finančne udeležbe zaposlenih, seveda če se partnerji 
kolektivnih pogajanj sporazumejo o tem, da je to dodatna oblika 
vzpodbud zaposlenim za dosego ugodnejših podjetniških 
rezultatov. 

Francija in Velika Britanija sta vrsto oblik finančne udeležbe 
zaposlenih uredili z zakonodajo ter jih podprli z davčnimi 
vzpodbudami. To je močno prispevalo k razvoju različnih oblik 
finančne udeležbe oz. k sklenitvi številnih pogodb te vrste v 
podjetjih iz teh dveh držav. 

Tudi ZDA so po padcu produktivnosti po letu 1973 davčno 
vzpodbudile različne oblike delavske udeležbe, predvsem 
zadržana delitev dobička in ESOPE. 

V Belgiji in Italiji so se različne oblike finančne udeležbe pojavile 
znotraj plačnih pogajanj, vendar brez posebne javne podpore. 

Na Japonskem je finančna udeležba zaposlenih del politike 
menedžmenta in jo zakonodaja ali kakršnikoli javni ukrepi ne 
vzpodbujajo. Uresničujejo se z dogovori med socialnimi partnerji 
na podjetniški ravni, vzporedno z udeležbo zaposlenih v odločanju 
in nasploh v kadrovski politiki. 

V vzhodnoevropskih državah se vprašanje finančne motivacije 
povezuje z privatizacijskimi procesi in novo nastajajočo 
korporacijsko in delovno zakonodajo. 

Priporočila evropske komisije glede udeležbe zaposlenih v 
dobičku in podjetniškem rezultatu, kot ukrep za podporo programu 
uresničevanja socialne listine, ki so bila sprejeta na Evropskem 
svetu v juliju 1992, je in bodo pomembno prispevala k razvoju 
delavske finančne udeležbe v Evropski uniji. Po tem priporočilu 
naj bi države članice razvile sheme finančne participacije 
zaposlenih, vzpostavile ustrezne zakonske okvire in proučile 
možnost davčnih vzpodbud v podporo razvoju finančne udeležbe 
zaposlenih. 

Poleg zakonodaje država vpliva na razvoj finančne udeležbe 
zaposlenih tudi z ukrepi državne intervencije v gospodarstvu 
ter s svojo vlogo v kolektivnih pogajanjih. Tako se je npr. v Belgiji 
delavska udeležba na dobičku vzpodbudila šele po 1986, ko je 
spet nastopilo svobodno kolektivno pogajanje oplačah oz. ko je 
bila odpravljena avtomatska indeksakcija. 

Podobno je v Italiji vloga države v kolektivnih pogajanjih oz. 
tripartitnih pogodbah v letih 1983 in 1984 pomembno prispevala k 
modernizaciji plačnega sistema in uvajanju plačnih sistemov, 
vezanih na uspešnost poslovanja podjetja. 

V nekaterih državah s specifično in drugačno sindikalno 
organiziranostjo od naše je krepitev podjetniške ravni kolektivnih 
pogajanj prispevala k večji svobodi delojemalcev in delodajalcev 
za pogajanja o sistemu nagrajevanja po prispevku oz. uspešnosti 
podjetja. To velja za Veliko Britanijo, ki je prav taka pogajanja 
premaknila iz nacionalne oz. področne ravni na podjetniško, kar 
je vzpodbudilo razvoj udeležbenih in delavsko delničarskih shem 
in ZDA, kjer je prav okoliščina, da je kolektivno pogajanje že od 
nekdaj močno decentralizirano, najbolj zanesljivo prispevala k 
precejšnji razširjenosti shem udeležbe v tej državi ob sicer številnih 
slabostih takih rešitev v kolektivnih pogajanjih za delovno-pravni 
položaj zaposlenih. 

Države pri uvajanju zakonodaje in vzpodbujevalnih ukrepov 
finančne udeležbe zaposlenih zasledujejo različne gospodarske 
cilje. Tako je npr. za Francijo in Veliko Britanijo značilno, da so se 
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oblike delavske finančne udeležbe zakonsko odpirale v obdobju 
sorazmerno visokega dela državnega lastništva. Podobno velja 
za razmere v postsocialističnih državah centralne in vzhodne 
Evrope. 

Na Japonskem so bili vzgibi uvajanja delavske udeležbe vseskozi 
bolj sestavina upravljanja s človeškimi viri oz. vzpodbud večji 
produktivnosti, v ZDA pa npr. uvajanja različnih pokojninskih shem. 

Nacionalne izkušnje in dosežki pri uvajanju različnih oblik oz. poti 
finančne udeležbe zaposlenih, so v mnogo čem odvisni od 
nacionalnih sistemov, industrijskih razmerij, pa tudi od odnosa 
socialnih partnerjev ter njihove pogajalske uspešnosti oz. 
družbene in politične moči. 

Različnost v moči in razvitosti industrijskih razmerij ter nasploh 
socialnega partnerstva ne dovoljuje, da bi priporočili univerzalno 
shemo finančne udeležbe zaposlenih, ki bi bila najbolj učinkovita 
povsod. Uvajanje najoptimalnejših oz. najučinkovitejših oblik je 
potrebno zato presojati v kontekstu splošnih družbenih razmer 
ter gospodarsko političnih ciljev, katere se želi po tej poti dosegati. 
Zakonodajne ter ekonomskopolitične vzpodbude uvajanju in 
razvoju finančne udeležbe so v mnogo čem prispevale k dvigu 
zavedanja o medsebojni koristi partnerjev na podjetniški ravni. 

Za Slovenijo velja, kot tudi za druge tranzicijske države, da naj 
finančna udeležba zaposlenih ne bo le oblika privatizacije oz. 
korelativ pretežnega notranjega lastništva, kot rezultata 
privatizacijskih shem, ampak bolj samostojna oblika vzpodbude 
večji povezanosti in interesne odvisnosti zaposlenih in podjetja 
oz. orodje vzpostavljanja istosmernih interesov delodajalcev in 
delojemalcev in s tem krepitve konkurenčnosti na temelju boljšega 
korporacijskega upravljanja. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

Temeljni cilj predlaganega zakona je vzpostavitev zakonskih 
okvirjev za spodbujanje tistih oblik nagrajevanja dela zaposlenih, 
ki izhajajo iz dejansko ustvarjenega pozitivnega rezultata 
poslovanja ter povečevanje ravni varčevanja in vlaganja v razvoj 
in investiranje, kar vse bo imelo za posledico dvig konkurenčnosti 
domačega gospodarstva in večjo stabilnost in rast zaposlenosti. 

S predlaganim zakonom je v skladu z dosedanjimi sistemskimi 
rešitvami na tem področju, ob vzpodbudnih davčnih olajšavah, 
delno ohranjeno načelo prostovoljnosti udeležbe pri dobičku in 
delavskega delničarstva. Pripravljena je rešitev, po kateri naj bi 
bili za gospodarske družbe z več kot 30 zaposlenimi pod pogoji 
določenimi z zakonom, načrti udeležbe zaposlenih pri dobičku iz 
tega zakona obvezni. 

Predloženi zakon definira pojem udeležbe pri dobičku ter 
opredeljuje pojem tiste pogodbe o udeležbi pri dobičku, na 
podlagi katere bodo družbe in zaposleni pridobili pravico 
do davčnih olajšav. Zakon ureja tako pogodbo o udeležbi pri 
dobičku, ki jo sklenejo družba in tisti zaposleni, za katere velja 
tarifni del kolektivnih pogodb kot pogodbo o udeležbi pri dobičku, 
ki jo sklenejo družba in zaposleni, ki so na t. i. "individualnih 
pogodbah o zaposlitvi", ki pa se med seboj ločita po obliki izplačila 
sredstev iz udeležbi pri dobičku kakor tudi po dolžini obdobja, za 
katero bo to izplačilo odloženo. 

Pogodbo o udeležbi pri dobičku, katere pogodbeni stranki sta 
družba in zaposleni, za katere velja tarifni del kolektivne pogodbe, 
sklene v imenu in za račun teh zaposlenih tisti organ, ki je v 
skladu z veljavno zakonodajo pristojen za zastopanje 
kolektivnih interesov zaposlenih. Ker je eden od pogojev za 
pridobitev pravice zaposlenih do udeležbe pri dobičku, ki je 

predmet davčnih in drugih olajšav, omejena rast plač v 
posameznem poslovnem letu, je pravica do zastopanje interesov 
zaposlenih pri sklepanju navedene pogodbe, dana v prvi vrsti 
reprezentativnemu sindikatu, pod pogojem, da samostojno ali 
skupaj z drugimi reprezentativnimi sindikati pridobi predhodno 
soglasje najmanj 50% zaposlenih. Če v družbi ni organiziranega 
reprezentativnega sindikata je zastopanje interesov delavcev pn 
sklepanju pogodbe o udeležbi pri dobičku prepuščeno svetu 
delavcev, organiziranem v skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje 
delavcev pri upravljanju. Če nobeden od navedenih organov ni 
organiziran v družbi, odločajo o sklenitvi pogodbe zaposleni 
neposredno ob upoštevanju načela absolutne večine pri odločanju- 

Pogodbo o udeležbi pri dobičku, katere pogodbeni stranki sta 
družba in zaposleni na t. i. "individualnih pogodbah o zaposlitvi, 
pa sklenejo ti zaposleni sami v svojem imenu in za svoj račun. 

S pogodbo o udeležbi pri dobičku, ki jo sklenejo družba in 
zaposleni, za katere velja tarifni del kolektivnih pogodb, se lahko 
dogovorijo štiri različne sheme udeležbe pri dobičku. V skladu 
z navedenimi shemami imajo zaposleni pravico do izplačila deleža 
dobička, ki jim pripada, delno ali v celoti v obliki gotovine aliv 

obliki delnic, katerih izdajatelj je družba. 

S pogodbo o udeležbi pri dobičku, ki jo sklenejo družba in zaposleni 
na t. i. "individualnih pogodbah o zaposlitvi", pa se p° 
predlogu zakona lahko dogovori le delniška shema. P" 
navedeni rešitvi je predlagatelj izhajal iz dejstva, da gre v 

navedenih primerih za vodilne delavce, ki morajo biti tesnej® 
povezani s samo družbo in rezultati njenega poslovanja. 

Pri ureditvi obsega pravic, ki pripadajo zaposlenim iz udeležbe pn 

dobičku, je upoštevano načelo enakosti, in sicer tako, da 
predloženi zakon določa kot pravilo, da mora biti shema udeležba 
pri dobičku enaka za vse zaposlene, v imenu in za račun katerin 
je pogodba o udeležbi pri dobičku sklenjena. 

Pri opredelitvi posameznega pojma pogodbe o udeležbi Prl 

dobičku, na podlagi katere imajo družba in zaposleni pravico d° 
davčnih in drugih olajšav, je s predloženim zakonom tudi natančno 
določeno najkrajše časovno obdobje, za katero mora bij] 
izplačilo sredstev iz udeležbe pri dobičku odloženo ter najviS)1 

znesek udeležbe pri dobičku, od katerega se družbi i" 
zaposlenemu priznajo davčne in druge olajšave. 

Predmet davčne olajšave po predloženem zakonu je na podlag' 
pogodbe, ki jo sklenejo družba in zaposleni, za katere ve'la 

tarifni del kolektivne pogodbe, lahko le tisti del dobička poslovneS3 

leta, katerega izplačilo je odloženo za najmanj tri leta in ki t1' 
presega 25% tega dobička, vendar ne več kot 15% Ietne9a 

zneska plač, izplačanih v družbi v poslovnem letu, v katerem I6 

bil ta dobiček ustvarjen, s tem da del dobička, ki se izpla^8 

posameznemu zaposlenemu na podlagi te pogodbe ne sme 

presegati povprečnega mesečnega zneska plače te9a 

zaposlenega, izplačane v tem poslovnem letu. 

V primeru pogodbe o udeležbi pri dobičku, ki jo sklenejo družba in 

zaposleni na t. i. "individualnih pogodbah o zaposlitvi", znas 
obdobje, za katerega mora biti izplačilo odloženo, najmanj P® 
let, znesek udeležbe pri dobičku, od katerega se priznal 
davčne in druge olajšave, pa ne sme presegati skupno 1" 
dobička poslovnega leta, vendar ne več kot eno povpre^ 
mesečno plačo posameznega zaposlenega na t. i. "individual 
pogodbi o zaposlitvi", izplačano v tem poslovnem letu. 

Za upravljanje s sredstvi iz udeležbe pri dobičku v obdobju,1s 

katero je izplačilo odloženo, je po predloženem zakon^ 
pooblaščena družba. V predlogu zakona so taksativno naš'® 
nameni, za katere se lahko sredstva iz udeležbe pri dobić^ 
uporabijo v navedenem obdobju. Pri nalaganju sredstev 1 
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udeležbe pri dobičku v finančne inštrumente je s predloženim 
Ekonom urejena dolžnost omejitve in razpršitve tveganj. 

uveljavitev davčnih olajšav od prejemkov iz naslova udeležbe 
Pn dobičku so s predloženim zakonom določena dva pogoja in 
Sicer: 

vpis pogodbe o udeležbi pri dobičku v poseben register 
pri davčnem organu, 
namenska uporabe sredstev iz udeležbe pri dobičku v 
obdobju, za katero je izplačilo sredstev bilo odloženo. 

Nadzor nad izvajanjem določb predloženega zakona glede 
ot)davčevanja sredstev iz udeležbe pri dobičku bo po predlogu 
*akona izvajal pristojni davčni organ. 

^ razmerju do predloga ZUZDD iz leta 1997 so povsem nove 
°ločbe o lastništvu zaposlenih - delavskem delničarstvu. 
vaja se načrt delavskega delničarstva kot skupna odločitev 
aPoslenih in družbe o tem, da se bodo na način, po pogojih 
n v mejah določenih z zakonom, na tej podlagi pridobile 
avčne olajšave. Delavsko delničarstvo se uvaja načrtno, s 
"lem izboljšati korporacijsko upravljanje in s tem poslovanje 
^žbe, v korist lastnikov in zaposlenih. 

^ načrtu delavskega delničarstva se načrtuje obseg pridobivanja 
azličnih vrst delnic, katerih imetniki so zaposleni v družbi. Tako 

nPr- tistih: 

ki jih zaposleni pridobijo na podlagi denarnih sredstev, ki jih 
sami zaposleni vplačajo za namen uresničevanja načrta, na 
Podlagi sprejete pogodbe o udeležbi zaposlenih na dobičku iz 
gotovinske sheme, ali iz drugih svojih gotovinskih virov; 
ki jih zaposleni pridobijo na podlagi sprejete pogodbe o udeležbi 
zaposlenih pri dobičku iz delniške sheme; 
ki so jih zaposleni že pridobili v privatizaciji ali na trgu; 
ki so vložene v družbo pooblaščenko; 
ki jih družba zagotovi na podlagi sprejete pogodbe o izplačilu 
dela plač za namen uresničevanje načrta delavskega 
delničarstva. 

^ačrt se sprejme za obdobje najmanj 5 let ali za nedoločen 
vsebuje tudi okvire oz. omejitve načrtovane pridobitve delnic 

J^be s strani zaposlenih v načrtovanih obdobjih; določa tudi 
e'n skupnega upravljanja delnic zaposlenih, z uporabo ene od 

Zadnjih oblik: 

družba pooblaščenka po zakonu o prevzemih (ZPre), 
vzajemni sklad s smiselno uporabo ZISDU-1, 
sporazum zaposlenih delničarjev po ZPre. 

^dlagane oblike niso posebej razdelane, saj so podrobneje 
®iane v navedenih zakonih. 

podrobneje določi pogoje vstopa in izstopa zaposlenih kot n°v načrta, ki uživajo davčne ugodnosti pod pogoji in v obsegu, 
Jih določa zakon. 

p®frt se sprejeme na način, ki je določen z zakonom za sprejem 
^9°dbe o udeležbi na dobičku v členih od 6. do 9. tega zakona, 

družbe iz drugega odstavka 1. člena tega zakona, ki 
Poslujejo več kot 30 zaposlenih je sprejetje načrta obvezno. 

Na n novo se uvaja tudi zakonska možnost izplačila dela plač za 
v^en nakupa delnic družbe. Pogodba je zakonsko urejena po 
V6,.ru Pogodbe o udeležbi na dobičku, seveda s posebnostmi, ki 

lai° za uvajanje delavskega delničarstva. 

a®9odba o izplačilu dela plač za namen uresničevanje načrta 
®Vskega delničarstva je pogodba, s katero se družba zaveže, 

da bo zaposlenim izplačala del plač za namen nakupa delnic 
družbe, v skladu z načrtom, v rokih in na način določen s pogodbo. 
Pogodba o izplačilu dela plač je pogodba na podlagi katere družba 
in zaposleni po poteku določenega časovnega obdobja (ne 
krajšega od treh let) izplača ne več kot 10% letnega zneska plač, 
kar ne sme presegati povprečnega mesečnega zneska plače 
tega zaposlenega, izplačane v poslovnem letu, katerega dobiček 
je predmet te pogodbe. 

Če se s pogodbo izplača zaposlenim del plače za namen nakupa 
delnic družbe v višjem znesku, družba in zaposleni pridobijo 
davčne in druge olajšave zgolj za tisti del udeležbe pri dobičku, ki 
ne presega navedenega zneska. 

Na strani družbe odloča o sklenitvi pogodbe o izplačilu dela 
plač za nakup delnic družbe, skupščina družbe. Skupščina 
lahko sprejme ta sklep, če je v statutu družbe določeno, da se 
zaposlenim zagotovi del plač za nakup delnic družbe. V statutu 
družbe mora biti najvišji del plač, ki pripada zaposlenim za nakup 
delnic družbe, določen v odstotku od vseh plač izplačanih v teku 
poslovnega leta. 

Skupščina mora sprejeti tudi sklep, na podlagi katerega bo družba 
lahko izpolnila obveznost prodati delnice v skladu s pogodbo 
izplačilu dela plač za nakup delnic družbe (sklep o pogojnem 
povečanju osnovnega kapitala zaradi uresničitve pravic 
zaposlenih do udeležbe pri dobičku, sklep o pridobitvi lastnih 
delnic zaradi uresničitve pravic zaposlenih do udeležbe pri dobičku 
na podlagi delniške sheme). 

Za odločanje in postopkov sklenitve pogodbe se uporabljajo 
naslednje določbe tega zakona, ki se nanašajo na: 7. člen 
(kolektivno odločanje o sklenitvi pogodbe), 8. člen (individualno 
odločanje o sklenitvi pogodbe) in 9. člen (postopek za sklenitev 
pogodbe). 

Posebej je predpisana vsebina in predmet te pogodbe. Za določitev 
cene za nakup delnic iz izplačila dela plač po tem načinu ter za 
izpolnitev obveznosti na podlagi pogodbe, se uporabljajo določbe 
15. in 16. člena zakona. 

Na priporočilo stroke' je, kot posledica pri izstopu iz načrta 
delavskega delničarstva vzpodbuda namenjena 
pokojninskemu varčevanju. Zaposleni namreč lahko izstopi iz 
načrta delavskega delničarstva tako, da proda delnico na trgu 
vrednostnih papirjev vendar prodajalec delnice obdrži davčne 
olajšave le, če kupnino iz takšne prodaje delnic, nameni 
pokojninskemu varčevanju za sebe ali za ožje družinske člane. 

Ta pravna posledica ne velja za delnice, ki jih je zaposleni pridobili 
v privatizaciji ali na trgu in za delnice, ki so vložene v družbo 
pooblaščenko. Kot izstop, ki ne ustvarja navedene posledice se 
štejejo naslednji razlogi za prodajo delnic: menjava ali izguba 
zaposlitve, upokojitev, doseganje maksimalnih omejitev za 
posameznika, dedovanje, prenehanje načrta delavskega 
delničarstva iz kakršnega koli razloga.5 

Obdavčitev družbe in zaposlenih udeležencev na dobičku 
in delničarjev je urejena ob upoštevanju priporočil stroke*, 
razprave v sindikatih in prakse ter upoštevaje priporočila 
EU. 

4 Prav tam 
5 Glej delo Iz opombe 1 str. 12,13, poglavje: 6.3. Izhodišča za odlaganje 

Izstopov In usmer|an|e v pokojninsko varčevanje (tretji cilj) 
' Prav tam 
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Predlaga se, da se sredstva iz udeležbe pri dobičku in sredstva 
dela plač izplačanih za nakup delnic družbe družbi priznavajo kot 
odhodek, vendar največ 25% dobička podjetja, 15% mase bruto 
plač in 1 mesečna plača na zaposlenega, če je namen izplačila 
nakup delnic podjetja izplačilo v delnicah ali vplačilo7. 

Predlaga se tudi, da družba pooblaščenka, ustanovljena po ZPre, 
ki je vključena v načrt delavskega delničarstva z edino dejavnostjo 
upravljanja z delnicami ustanoviteljev, ne plačuje davka od dobička 
pravnih oseb. 

Povsem novo je urejena obdavčitev zaposlenega od prejemkov 
iz naslova udeležbe pri dobičku in od prejemkov iz naslova izplačila 
dela plač za nakup delnic družbe. Udeležba na dobičku za 
zaposlene in izplačilo dela plač za nakup delnic družbe, je 
obdavčeno z dohodnino, kot prejemek iz premoženja, le ob prodaji 
delnic, oziroma izstopu iz načrta delavskega delničarstva. 

Tudi v tem primeru pa obdavčitve ni, če prodajalec delnice celotno 
kupnino nameni za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zase 
ali za ožje družinske člane. 

Udeležba na dobičku za zaposlene, v skladu z načrtom 
delavskega delničarstva, je obdavčena z dohodnino le v obdobju 
prvih petih let lastništva delnice zaposlenih po padajočem odstotku 
do petega leta v skladu z zakonom ki ureja dohodnino, ki ga bo 
treba v tem delu dopolniti; možno pa je to lestvico vgraditi tudi v ta 
zakon8. 

Pogoji za uveljavitev olajšav in registracija pogodb in načrtov 
delavskega delničarstva, so povzeti po predlogu ZUZDD, s tem 
da se raztezajo tudi na delavsko delničarstvo 

3. Ocena finančnih posledic predloga zakona za 
državni proračun in druga javna javna finančna 
sredstva 

Predlagani zakon bo imel finančne posledice za državni 
proračun v tistem delu, ki daje zaposlenemu in družbi, pod 
določenimi pogoji, pravico do oprostitve plačila prispevkov ter 
oprostitev plačila davka od dobička pravne osebe in davčne 
olajšave od prejemkov iz naslova udeležbe pri dobičku po tem 
zakonu, kar vse bo imelo za posledico zmanjšanje prihodkov 
državnega proračuna. 

Vlada je leta 1997 ocenjevala, da ob upoštevanju statističnih 
podatkov iz bilanc stanja in bilanc uspeha za leto 1996 (vir: Agencija 
za plačilni promet) o pravnih osebah, ki so v letu 1996 imele 
dobiček (brez bank in zavarovalnic), ter ob upoštevanju omejitev 
iz predloženega zakona bi znašal skupni obseg možnega izpada 
prihodkov državnega proračuna iz naslova oprostitve plačila 
prispevkov po predloženem zakonu (ob upoštevanju takratne 
38,47% skupne prispevne stopnje) med 10.769,7 mio SIT in 
16.785,3 mio SIT. Navedena ocena je izhajala iz predpostavke 
največjega možnega izplačila sredstev iz udeležbe pri dobičku, 
ki lahko znašala med 34.994 mio SIT (25% dobička) in 43.632,1 
mio SIT (10% izplačanih povprečnih plač v gospodarskih družbah, 
ki so izkazovale dobiček). 

* 7 Glejte delo pod 1, str. 15: 6.4. Izhodišča za udeležbo zaposlenih na 
dobičku in povezava s PLZ 

1 Prav tam, stran 12: Za dividende, prejete iz PLZ, predlagamo davčno 
olajšavo za posameznika, ki bo odvisna od števila let varčevanja v 
delnicah, ki so vključene v PLZ. Na primer, dividende v prvem letu bi bile 
100% vključene v davčno osnovo, v drugem 75%, v tretjem 50%, v 
četrtem 25% in v naslednjih letih 0%. Tako bi delnice, ki bi bile vključene 
v PLZ pet in več let, posredno omogočale, da posameznik prejme 
dividendo iz PLZ, ki ne bi bila obdavčena. 
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V osmih letih so se tako podatki o dobičku družb, kot tudi 
zakonodaja seveda spremenili. Pri grobi oceni možnih finančnih 
posledic, smo uporabili enako metodologijo, kot jo je uporabila 
vlada leta 1997. Če upoštevamo omejitve iz predloga zakona bi 
znašal skupni obseg možnega izpada prihodkov državnega 
proračuna iz naslova oprostitve plačila prispevkov p" 
predloženem zakonu (upoštevana je skupna prispevna stopnja 
v višini 38,2%) med 36.358 mio in 49.883 mio SIT. Navedena 
ocena izhaja iz predpostavke največjega možnega števila izplačila 
sredstev iz udeležbe pri dobičku oz. iz izplačila na osnovi podatkov 
o povprečnih plačah v podjetju. Pri podjetjih, ki v povprečju 
zaposlujejo več kot 30 ljudi in so v letu 2003 dosegle dobiček (Vfc 
GV IN, podatki za leto 2003 in Statistični Urad RS, podatki o 
povprečnih plačah za leto 2003), znašajo sredstva iz naslova 
udeležbe pri dobičku 85.673 mio SIT (25% davek od dobička) i" 
sredstva iz naslova izplačanih povprečnih plač 122.157 mio Slf 
(15% izplačanih povprečnih plač v omenjenih gospodarskih 
družbah). Pri podjetjih, ki v povprečju zaposlujejo manj kot 30 Ijud' 
in so v letu 2003 prav tako dosegala dobiček (Vir: GV IN, podatki 
za leto 2003 in Statistični Urad RS, podatki o povprečnih plačah 
za leto 2003), znašajo sredstva iz naslova udeležbe pri dobičku 
9.507 mio SIT (25% davek od dobička) in sredstva iz naslova 
izplačanih povprečnih plač 8.428 mio SIT (15% izplačanih 
povprečnih plač v omenjenih gospodarskih družbah), pri čem"r 

smo upoštevali, da se bo 20 % teh podjetij odločilo, da sled' 
smernicam tega zakona. 

Pri tem pa je potrebno tudi upoštevati nasprotni učinek, ki 9a 

bo imelo omejevanje rasti plač, kot posledica izplačil P" 
predloženem zakonu. Na makro nivoju se bodo manjši prihodki 
proračuna iz naslova oprostitve plačevanja prispevkov P" 
predloženem zakonu kompenzirali z manjšimi odhodki na račuh 
nižjega usklajevanja pokojnin in nižjih odstotkov za valorizacij" 
plač iz prejšnjih let. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
prilagojenosti predlagane ureditve pravu EU 

a) EVROPSKA UNIJA 

Spodbujanje udeležbe zaposlenih pri dobičku družbe je tud' 
predmet Priporočila Sveta Evropske unije št. 92/443/EEC 1 

dne 27. julija 1992 (Council Recommendation 92/443/EEC 0 

27. July 1992), s katerim je le-ta pozval države članice Evrops*6 

unije, da: 
- ustvarijo zakonske okvirje, ki bodo omogočile udeležb" 

zaposlenih v dobičku družbe; 
proučijo možnost uvedbe različnih predvsem davč"1 

spodbud, ki bodo omogočile nadaljnji razvoj udeležb 
zaposlenih pri dobičku družbe; 
spodbujajo udeležbo pri dobičku tako, da omogočijo enostav® 
dostop do vseh informacij v zvezi z udeležbo pri dobit* 
vsem zainteresiranim stranem; 

- uporabijo pozitivne izkušnje drugih držav, članic Evrops* 
unije pri odločitvi o spodbujanju posamezne oblike udele*" 
pri dobičku; .| 

- zagotovijo take zakonske okvirje, ki bodo omogo"' 
različne oblike udeležbe pri dobičku, vključno z kapita|s 

udeležbo, 
zagotovijo, da bo odločitev o udeležbi pri dobičku sprejeta h 
tistem nivoju, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo najb" 
zaposlenim oziroma družbi; ter (j 

• zvišujejo zavest uprave in zaposlenih o pomembn"5 

navedenega vprašanja. 
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Navedeno priporočilo obvezuje države, članice Evropske unije, 
da Po izteku treh let od sprejema navedenega priporočila izdelajo 
Poročilo o stanju na področju udeležbe zaposlenih pri dobičku 
družb na nacionalnem nivoju in ga dostavijo Svetu. 

Podlagi prejetih podatkov je bilo izdelano posebno Poročilo o 
sPodbujanju udeležbe zaposlenih pri dobičku in rezultatih 
Poslovanja (vključno z kapitalsko udeležbo) v državah članicah 
<°eport from the Commission - Pepper II promotion of par- 
ticipation by employed persons in profits and enterprise 
r*sults (including equity participation) in Member States, 
°russels, 08.01.1997). 

priporočilo Sveta Evropske unije o udeležbi zaposlenih na dobičkih 
|n Podjetniških rezultatih (vključno s kapitalsko udeležbo) si je 
'0rej zastavilo za cilj vzpodbuditi države članice EU k širši uporabi 
Savske udeležbe na dobičkih in podjetniških rezultatih preko 

[aznovrstnih shem finančne udeležbe zaposlenih (kot so npr. 
9ain sharing" in "profit sharing") ter delavsko delničarstvo ("em- 

pl°yee share ovvnership"). 

^ako navedeni dokument priporoča državam članicam, da 
2a9otovijo pravni okvir, ki bo omogočal uvajanje shem finančne 
udeležbe zaposlenih, na način kot izhaja iz priporočila ter da 
Proučijo možnosti davčnih in drugih vzpodbud v podporo istemu 
.! JU- Dodatno je priporočilo državam članicam predlaga ureditev, 
.'bo omogočala zagotavljanje zadostnih informacij, izmenjavo 
dušenj ter nasploh ustvarjanje kar najugodnejših pogojev za 

ektivna pogajanja glede teh vprašanj. 
2el° raznovrstne oblike udeležbe zaposlenih na poslovnih 
r®zultatih podjetja bi lahko razvrstili v dve glavni skupini, in sicer 

"Profit sharing", to je udeležba zaposlenih na dobičku podjetja; 
"employee share ovvnership", to je delavsko delničarstvo. 

^avedeni obliki se večkrat medsebojno prekrivata ali dopolnjujeta, 
ostajajo številne izvedbene inačice znotraj ene ali druge skupine 

medsebojne kombinacije le-teh, kljub temu pa lahko govorimo 
dveh povsem samostojnih institutih. 

deležba zaposlenih na dobičku ("profit sharing", 
9ain sharing") 

Pr°fit sharing" ali po naše delitev dobička je splošni naziv za 
^r°grame, v okviru katerih so v delitvi dobička udeleženi zaposleni 
II Ppdjetju, ki dobiček deli. V delitvi dobička torej niso udeleženi le 

"• ki so prispevali kapital (lastniki, delničarji), ampak tudi v 
ojetju zaposleni delavci na temelju svojega dela. Plačilo iz 

(j°oička prejmejo zaposleni dodatno k plači, kot gibljivi del svojega 
nodka, ki je neposredno vezan na doseženi dobiček podjetja 

' na drugače izmerjene poslovne rezultate. 

jl?đe'ovanje zaposlenih v delitvi dobička je praviloma kolektivna 
.'6rna, ki se nanaša na vse zaposlene ali na povsem določene 

uPine zaposlenih in ne na posameznike. 

P^like sodelovanje zaposlenih v delitvi dobička se razlikujejo 
®dvsem po tem, ali je izplačilo takojšnje ali zadržano, nadalje po 

Dart3'' '8 izP'a^ano v gotovini ali v družbinih vrednostnih papirjih. Jatna inačica je povezana z oblikovanji različnih skladov znotraj 
, aietja, kj jmaj0 lahko raznovrsten namen, v vsakem primeru v 

r,s' zaposlenih. 

Na in tudi pravna ureditev razlikuje med "profit sharing" in 
j ln sharing" glede na to, kaj je merilo finančne udeležbe 

Poslenih na podjetniškem rezultatu. V kolikor je to dobiček. 
I(a,0ril110 o "profit sharingu" v dobesednem pomenu, če pa je to 

fsenkoli drug vnaprej postavljen podjetniški cilj kot npr. dvig 

produktivnosti, zmanjšanje stroškov itd. govorimo o "gain 
sharingu" torej o sodelovanju pri razdelitvi učinkov tako 
opredeljenega poslovnega rezultata. 

Sodelovanje zaposlenih v delitvi dobička je lahko v gotovini ali v 
delnicah. V slednjem primeru je pravna ureditev uveljavila prakso 
začasne prepovedi razpolaganja zaposlenih z delnicami, ki jih 
pridobijo v okviru udeležbe na dobičku ("defered profit sharing"). 

Delavsko delničarstvo ("employee share ovvnership") 

Delavsko delničarstvo je posredna oblika finančne udeležbe 
zaposlenih na podjetniškem rezultatu. V okviru delavskega 
delničarstva se nagrajevanje zaposlenih izvaja preko njihovega 
lastništva dela kapitala podjetja, in sicer: 

- z izplačili dividend ali 
s povečevanjem njihovega kapitala oz. deleža v lastništvu 
podjetja. 

Delavsko delničarstvo se lahko izvaja kot individualno ali kolektivno. 
Običajno so delnice, ki se podelijo kot nagrada zaposlenim, delnice 
družbe, kjer so zaposleni, lahko pa gre tudi za delnice ali druge 
vrednostne papirje od nje odvisnih ali obvladujoče ali drugih 
gospodarskih družb. 

Vendar naj bi bilo ohranjeno načelo vezanosti tovrstnega 
nagrajevanja na dosežene poslovne rezultate. To pomeni, da naj 
bi bile delnice, ki se brezplačno podelijo ali prodajo pod ugodnejšimi 
pogoji kot nagrada zaposlenim, kupljene iz rezultata družbe 
(dobička ali posebej oblikovanih skladov), kjer so delavci 
zaposleni, kot lastne delnice družbe ali kot delnice drugih družb. 

Najbolj razširjena vrsta nagrajevanja preko delavskega 
delničarstva poteka preko lastnih delnic družb, ki jih le-ta pridobi 
prav s tem namenom in jih podeli zaposlenim neodplačno ali pod 
ugodnejšimi pogoji. Inačica te oblike so nakupne opcije, ki se 
podelijo zaposlenim in jim zagotavljajo: 

- pravico nakupa družbinih delnic ob določenem času (npr. ob 
povečanju kapitala delniške družbe, vendar v časovno 
določenem obdobju), 

- pod vnaprej določenimi praviloma ugodnimi pogoji. 

Znana inačica delavskega delničarstva je ESOP ("employee share 
ovvnership plan"), kjer je začasen lastnik dela delnic družbe v 
imenu zaposlenih poseben sklad ("trust"). Posebna oblika 
delavskega delničarstva so t.i. nakupi podjetij s strani zaposlenih 
("employee buy outs"). 

Zaradi jasnejšega razlikovanja izrazov uporablja priporočilo Sveta 
EU o udeležbi zaposlenih v dobičkih in rezultatih podjetij ("PEPEER 
report", kar je kratica za "promotion of employee participation" in 
"profits and enterprises results") naslednje izraze in okrajšave: 

PS - profit sharing (delitev dobička), 
SBS - share based profit sharing (delitev dobička v delnicah), 
BPS - bond based profit sharing (delitev dobička v 

obveznicah), 
CBS - cash based profit sharing (delitev dobička v gotovini), 
DPS - defered profit sharing (zadržana delitev dobička), 
ESO - employee share ovvnership (delavsko delničarstvo), 
SO - stock options (delniške opcije), 
DSN - discretionary share options (diskrecijske delniške 

opcije), 
ESOP - employee share ovvnership planeš (načrti delavskega 

delničarstva), 
EBO - employee buy outs (delavski nakupi podjetij). 
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b) FRANCIJA 

Sistemska ureditev udeležbe zaposlenih pri dobičku družbe je v 
primerjavi z drugimi državami Evropske unije v največji možni 
meri razvita v Franciji. Francija je tudi edina država, v kateri je 
udeležba zaposlenih pri dobičku družbe z zakonom določena 
kot obvezna za vse družbe, ki imajo več kot 50 zaposlenih, s 
tem da mora biti izplačilo sredstev iz udeležbe pri dobičku 
odloženo za najmanj tri leta (pred uveljavitvijo zadnjih 
sprememb zakona je navedeno obdobje znašalo najmanj pet let). 
V skladu z veljavno zakonodajo je v Franciji pravni temelj za 
udeležbo zaposlenih pri dobičku družbe sporazum sklenjen 
med delodajalcem in predstavniki zaposlenih, ki mora 
zagotoviti kolektivno udeležbo zaposlenih pri dobičku družbe. S 
sporazumom se lahko dogovorijo različne sheme udeležbe pri 
dobičku. Z zakonom je tudi določen najvišji znesek sredstev, ki 
se iz naslova udeležbe pri dobičku lahko izplačajo zaposlenim. 
Navedeni znesek pri gotovinski shemi znaša največ 20% letnega 
zneska bruto plač zaposlenih, s tem, da je z zakonom določen 
tudi najvišji znesek, ki ga iz tega naslova lahko prejme posamezni 
zaposleni. Z zakonom so tudi taksativno našteti nameni, za katere 
se lahko v obdobju, za katero je izplačilo sredstev odloženo, 
navedena sredstva uporabijo (za investicije v družbi, za naložbe 
v davčne depozite z fiksno obrestno mero, za naložbe v 
vrednostne papirje ter za naložbe v vzajemne sklade). Družba !n 
zaposleni od prejemkov izplačanih iz udeležbe pri dobičku uživajo 
davčne olajšave, višina davčne olajšave pa je odvisna od oblike 
izplačila (gotovina ali delnice) ter od dolžine obdobja, za katero je 
to izplačilo odloženo. Sporazumi o udeležbi pri dobičku morajo biti 
registrirani pri davčni upravi. 

Udeležba zaposlenih ria dobičku podjetja 

Francija je razvila celo vrsto oblik finančne udeležbe zaposlenih 
od denarnih in zadržanih delitev dobička, podjetniških 
varčevalnih načrtov, do različnih mehanizmov delavskega 
delničarstva. Za Francijo vsekakor velja, da ima dolgoletno 
tradicijo na tem področju in da je država vseskozi podpirala 
vključevanje zaposlenih v sheme finančne udeležbe.' 

Za Francijo je značilno, da ima že od konca petdesetih let 
učinkovit zakonski okvir ter naklonjeno davčno zakonodajo 
za raznovrstne oblike finančne udeležbe zaposlenih, in sicer: 

prostovoljni denarni "profit sharing", 
zadržana delitev dobička, 
delavsko delničarstvo, 
varčevalne načrte družb. 

Prostovoljni "profit sharing" 

Začetek delitve dobička v Franciji je 7.1. 1959, ko je država 
sprejela davčne olajšave za prostovoljni sistem delitve dobička 
t.i. "interessement". Ta sistem so lahko uveljavile vse 
gospodarske družbe ne glede na velikost ali vrsto dejavnosti oz. 
oblike in je temeljil na sporazumu med delodajalcem in 
predstavniki delojemalcev. 

' Velik zagovornik finančne udeležbe zaposlenih je bil že Charl de Gaul, 
ki je v letih 1948-1967 proflth sharing označil kot tretjo pot med 
kapitalizmom in socializmom. Tako, da so bile v letih od 1959 do 1967 
sprejete različne vladne ordonance, ki so jih naslednji parlamenti in 
vlade dopolnjevali In razvijali. 
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Sporazum je veljal za dobo treh let in je moral določiti osnove 'n 

•merila za delavsko udeležbo na dobičku, upravičence ter način 
obveščanja. Udeležba na dobičku je morala biti vezana na 
ustvarjeni dobiček, povečano produktivnost ali druge merljive 
osnove poslovnega uspeha. Veljala je omejitev za udeležbo na 
dobičku in siceT le-ta ni smela presegati 20 % celotnih stroškov 
dela. 

Del dobička, ki se je namenjal za udeležbo zaposlenih, se I8 

odštel od osnove za davek na dobiček ter od osnove za 
socialne prispevke. Pač pa so zaposleni od prejetega plačila i? 
tega naslova bili dolžni plačati dohodnino, razen če si denar)3 

niso dali izplačati in ga pustili v okviru varčevalnih shem v podjetju- 

Obvezni zadržani "profit sharing" 

Drugo obdobje razvoja finančne udeležbe zaposlenih v Franciji 
se začenja s 17. 8. 1967, ko je bil sprejet predpis o obvezni 
zadržani udeležbi na rezultate gospodarske rasti podjetja ("Par" 
ticipation aux fruits del expansion"). 

Po tem predpisu so vse gospodarske družbe z nad 1 °° 
zaposlenimi morale uvesti sklade zadržanega "profit shaf 
ing" ("reserve speciale de participation - RSP") in sicer za obdobj® 
najmanj petih let. Za podjetja z manjšim številom zaposlenih uvedb0 

teh skladov ni bila obvezna, ampak dopustna, torej prostovoljna- 
Tudi ta način je temeljil na pogodbi med delodajalcem 
predstavniki zaposlenih. 

Zaposleni so lahko terjali izplačilo svojega deleža v tem sklad" 
le v izjemnih primerih, določenih s predpisi, npr. smrt, upokojil®^ 
invalidnost, poroka, nakup nove hiše, itd., saj je bilo sodelovanj6 

v teh shemah obvezno za vse zaposlene, ki so bili v delovne"1 

razmerju vsaj šest mesecev. 

Pogodba je morala določiti, kako se bo gospodarilo s sredstv 
naloženimi v sklad v petletnem obdobju kot npr. za investicij6 

podjetja ali pa na blokirane tekoče račune posameznim delavca"1 

na njihova imena z določeno fiksno obrestno mero ali pa npr-z* 
nove izdane delnice ali delnice kupljene na trgu, lahko tudi z 
investicije izven podjetja npr. v splošnih vzajemnih skladih, il(): 
Sklad udeležbe na dobičku se je lahko povezoval z t.i. podjetniški"1 

varčevalnimi načrti, v katerih so zaposleni sodelovali z del<"" 
svojih plač. 

Koristi navedenega naložbeno varčevalnega instrumentarij' 
so zagotovo na obeh straneh. Ne samo, da se za del dobič* 
izplača zaposlenim po tej poti ne plača davek na dobiček p°diet'a' 
niti podjetniški niti posamični prispevki za socialno varnost (sevefl 

po izteku 5 let, ko do dejanskih izplačil pride), ampak poveča" 
varčevanje na strani podjetja privede do novih investicij in s ,e v 
gospodarske rasti, na drugi strani pa do novih prihran*0 

zaposlenih. 

Delniške opcije 

Naslednje obdobje t. j. med letom 1970 tja do leta I98* 
značilno po vrsti novih pobud za razvoj finančne udele* 
zaposlenih v francoskem podjetju. Tako je bjl npr. uveljavljen zak° 
o delniških opcijah z dne 31. 12. 1970, ki poobia^ 
gospodarske družbe, da podelijo zaposlenim opcije za naK 
njihovih delnic, po fiksnih cenah na dan Izdaje opcije, ki ne srn®' 
biti nižje od 90 % povprečja predhodnih 20 tržnih dni. 

Kakršnokoli korist, ki jo zaposleni pridobi iz opcij6 ^ 
obdavčena, če je zadržal delnico vsaj eno leto po tem, ' 
opcijo realiziral. Prav tako se družbi od davčne osnove odštel 
vsi stroški nakupa oz. nove izdaje delnic namenjenih realiz® 



0Pcij kot kapitalske izgube zaradi razlike v opcijsko določeni ceni 
®r tržni ceni na dan realizacije opcije. Opcijski sistem je bil kasneje 
^Polnjen s predpisi iz julija 1984 in junija 1987. 

®rezplačna podelitev in ugodnejši nakup delnic oz. 
Podjetja 

brezplačna podelitev delnic je možnost, ki jo je uvedel predpis 
'z 24.10.1980 za vse gospodarske družbe s sedežem v Franciji, 
Kl imajo dobro finančno stanje. Delnice, ki se brezplačno podelijo 
Uposlenim, družba pridobi s 3 % povečanjem kapitala in se 
nanje ne plača dohodnina. 

12. 1973 je bil sprejet zakon o načrtih delničarskega 
nakupa, ki dovoljuje gospodarskih družbam, da zaposlenim 
°m°gočijo nakup njihovih delnic oz. deležev pod ugodnejšimi 
P°9oji. Za razliko od opcijskega sistema, se mora ta obvezno 
"anašati na vse zaposlene. 

prostovoljna vplačila zaposlenih za nakup delnic gospodarske 
ružbe niso obdavčena do določenega limita. Če delodajalec 

Pnspeva k nakupu delnic za zaposlene je njegovo plačilo davka 
Pfosto. Velja pa, da zaposleni tako dobljenih delnic ne smejo prodati 
Pred iztekom petletnega obdobja. 

^akon z dne 9. 7.1984 je uvedel t.i. plačne varčevalne sklade, 
kladi se ustanovijo na podlagi prostovoljne odločitve zaposlenih, 
a del njihovih plač vložijo v sklad, ki mu določijo namen (npr. za 
vesticije, za izobraževalne programe, za skrajšanje delovnega 
asa, za nova delovna mesta, itd.). Del plače, ki ga zaposleni 

Prostovoljno namenijo v sklad se obrestuje in je tudi prost vseh 
avkov in prispevkov. Sklad upravlja poseben odbor, ki ga 
Pravljajo predstavniki zaposlenih in delodajalca.10 

^akon iz 9. 7.1984 o delavskem nakupu podjetja je po vzoru 
n9leškega "management by out" predvidel, da zaposleni 

anovijo holding družbo, ki upravlja podjetje. Zakon je bil kasneje 
Premenjen z varčevalnim zakonom iz 17. 7. 1987, ki je dodatno 
r®dil še davčne olajšave. 

denarni "profit sharing" 

, on iz leta 1994 posebej razširil davčne prednosti za zadržani 
Profit sharing" za varčevalne načrte družb. Ti ukrepi imajo za cilj 
Spodbuditi dolgoročno varčevanje ter naložbe zaposlenih 

„ at| z uveljavitvijo "profit sharinga". V Franciji je denarni 
^Profit sharing" predviden kot dodatek k temeljni plači, ki je 

*an na izmerljive dosežke gospodarske uspešnosti podjetja. 
akon iz leta 1994 je uveljavil dodatne pogoje za davčne 
alšave ter socialne prispevke, kot npr.: 

skupen kolektiven in gibljiv značaj sheme; 
uveljavitev načela, da ni nadomeščanja z drugimi oblikami 
nagrajevanja; 
Povečano nagrajevanje v razmerju do drugih oblik plačila, 
Preko "profit sharinga" le do višine 20 %; 
uveljavitev načela enotnega obravnavanja vseh kategorij 
Uposlenih." 

Zadržana delitev dobička 

T.i. zadržana delitev dobička ("defered profit sharing") je v Franciji 
nadvse pomemben instrument finančne udeležbe zaposlenih. 
Francija je tudi sicer edina dežela v Evropi, kjer je udeležba 
zaposlenih v dobičkih družbe obvezna za družbe, ki imajo 
nad 50 zaposlenih. 

Za takšne družbe je obvezno oblikovanje sklada zadržane 
delitve dobička ("defered profit sharing fond"). Zaposleni lahko 
dobijo denar, ki se je v obliki udeležbe na dobičku v določenem 
obdobju nalagal na njihov račun šele v petih oz. treh letih. 

Že zakon iz leta 1954 je razširil zadržano udeležbo na dobičku na 
manjše družbe (z manj kot 51 zaposlenimi) in razširil davčne 
vzpodbude tudi na njih.12 

V vseh primerih tako pri družbah z nad 50 zaposlenimi kot tudi pri 
manjših velja, da delavec ob dvigu naloženega denarja iz 
njegovega računa, kamor se je zbiral iz naslove udeležbe na 
dobičku, ne plača niti socialnih prispevkov niti dohodnine. 

Dodatno k navedenim je zakon iz leta 1994 uvedel še nekatere 
ukrepe za razvoj finančne udeležbe zaposlenih, in sicer: 

uveljavitev sodelovanja delavskega delničarstva v upravljanju 
družb; 
uveljavitev možnosti uvedbe t.i. začasnih varčevalnih računov 
("time savings accounts") s kolektivno pogodbo, kar omogoča 
zaposlenim, da konvertirajo svoje "profit sharing" bonuse v 
izplačila; 

- možnost, da družba odmrzne del zadržane delitve dobička 
za nakup novega avtomobila oz. za gradbena dela; 
oblikovanje t.i. vrhovnega sveta participacije ("supreme coun- 
cil of participation" - CSP), katerega pristojnost je nadzorovati 
uveljavitev finančne udeležbe zaposlenih ter njihove udeležbe 
v upravljanju francoskih družb ter koordinacija pobud za 
njihovo nadaljnje širjenje in razvoj. 

Delničarstvo zaposlenih 

Obdobje od leta 1986 do danes se začenja z zakon 26. 10. 
1986, ki je vse tri prevladujoče sheme, to je prostovoljna delitev 
dobička v gotovini, obvezna prisilna delitev dobička ter 
delavsko delničarstvo še bolj izpopolnil in dopolnil z naslednjimi 
cilji: 

- delitev dobička v gotovini vključiti kot sestavino gibljivega 
plačnega sistema; 
obvezno zadržano delitev dobička podrediti nacionalnim 
prizadevanjem po večjem varčevanju; 
nasploh povečati oz. razširiti podjetniške varčevalne načrte; 

- izkoristiti podjetniške varčevalne načrte kot instrument za 
razvoj delavskega delničarstva; 
postaviti most med delitvijo dobička na eni strani ter 
dolgoročnim varčevanjem in naložbami v podjetniške 
vrednostne papirje in s tem delavsko delničarstvo nasploh. 

Novi predpis je zato uveljavil številne in pomembne spremembe 
obeh (denarnih in zadržanih) shem delitev dobička. 

a Predpis je bil leta 1986 odpravljen z uveljavitvijo drugih predpisov, kl 
„ so urejali to shemo. 

v Franciji več kot 2,5 milijona zaposlenih vključeno v okoli 8.000 
sporazumov o denarnem prolit sharingu; ta Številka je začela ponovno 
naraščati po letu 1993. 

" V letu 1994 se je udeležba razširila na skoraj 16.000 sporazumov z več 
kot 19.000 družb in več kot 5.000.0000 zaposlenih. 
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Ena od teh sprememb je skrajšanje petletnega obdobja za delniške 
nakupne sklade (RSP) iz pet na tri let, s prepolovitvijo davčnih 
olajšav. Uveljavila se je možnost različnih vrst pogodb oz. 
sporazumov o delitvi dobička v gotovini z različnimi skupinami 
oz. oddelki zaposlenih. Omogočeno je bilo povezovanje 
varčevalnih načrtov in zadržanih "profit sharing" skladov oz. 
prehajanje enega v drugo obliko. 

Za to obdobje so značilni predvsem naslednji predpisi:13 

7. 12. 1989 je bil sprejet zakon o denarnem "profit 
sharingu" v javnih podjetjih konkurenčnega sektorja, ki 
naj bi prispeval k izboljševanju rezultatov javnih podjetij ter 
kakovost njihovih proizvodov in storitev; 

zakon z dne 7. 11. 1990 o denarnem "profit sharing" je 
odpravil nekatere pomanjkljivosti predpisa iz oktobra 
1986; 

uporaba predpisa iz leta 1986 je namreč privedla do vrste 
zlorab, predvsem davčnih; v praksi je prihajalo do 
prekoračitev 20 % limita izplačanih plač, kot okvira davčnih 
olajšav, zanemarjala se je zveza med ustvarjenimi dobički 
in tem delom razdeljenega dobička, ki je marsikje prihajal 
v preprosto dvigovanje plač brez obdavčitve; 
zakon iz leta 1990 je zmanjšal limit za davčne olajšave 
iz 20 na 10 % izplačanih plač, razen za tista podjetja, ki 
so sklenila plačne sporazume za obdobje treh let. Le-ta 
so lahko vključevala v plačne sisteme razdelitev dobička 
do 15 % izplačanih plač; 
zakon je dodatno poudaril kolektivno naravo delitve 
dobička ter jasno razmejil med delitvijo dobička in 
podjetniškimi pogajanji o plačah. Tako npr. ni mogoče za 
neobdavčeno udeležbo na dobičku nadomeščati različnih 
dodatkov na delovno dobo ali starost ali tudi drugačno 
povečanje plač; 

- zakon z dne 7. 11. 1990 o razširitvi zadržane delitve 
dobička na majhna podjetja je kot obvezne uveljavil 
sheme zadržane delitve dobička tudi za podjetja, ki so 
zaposlovala več kot 50 zaposlenih, namesto prejšnjih 100 
zaposlenih, kot je to veljalo po zakonu iz leta 1967. Namen je 
bil seveda razširiti to obliko na kar največje število podjetij, 
kar je tudi povečalo število uveljavljenih shem za delitev 
dobička za nekaj tisoč podjetij. S tem naj bi se še bolj 
vzpodbudilo oz. razširilo varčevanje ter zadrževanje dobičkov 
v podjetjih in s tem investiranje in novo zaposlovanje. Predpis 
je dodatno povzročil tudi spremembo številnih prostovoljnih 
denarnih "profit sharingov" v obvezne zadržane, kar so 
marsikje kritizirali; 

novi zakon o udeležbi sprejet v aprilu 1994, ki ga je 
pripravila desna vlada, ki je prišla na oblast v marcu leta 
1993, je uveljavil naslednje ukrepe; 

možnost uvedbe na podjetniški ali sektorski ravni t.i. 
varčevalnega računa, kar naj bi omogočalo, da zaposleni 
izberejo med udeležbo na dobičku v gotovini ali pa 
to spremenijo v nadomestilo plače za določeno 
obdobje najmanj 6 mesecev. To naj bi prispevalo k 
zmanjšanju nezaposlenosti, saj bi na ta način ljudje za 
obdobje prejemanja plačnega nadomestila ne bili redno 

15 Statistika finančna udeležba zaposlenih iz tega obdobja kaže Izjemne 
rezultate. Tako se je npr. število sporazumov denarnega profit sharinga 
samo v letih 1985 do 1989 povečalo za 700 % oziroma iz 1.303 do 
9.911. V letu 1992 je bila v 16.900 družbah s skoraj 5.000.000 zaposlenimi 
uveljavljena zadržana profit sharing shema. 
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zaposleni in bi na ta način prepustili delovno mesto drugi"1' 
- možnost, da podjetja odmrznejo zadržane sklade za 

delitev dobička (običajno za 5 let), da bi zaposleni"' 
pomagali pri večjih nakupih kot npr. avtomobil 
stanovanja ali gradnje hiše, do določenega zakonsko 
določenega zneska. To naj bi z narodnogospodarskega 
vidika prispevalo k povečevanju potrošnje. 

Navedeni ukrepi desne vlade so temeljili na slovitem Poročilu o 
delavski participaciji kot sredstvu izboljševanja pogojev za 
zaposlene v javnem in zasebnem sektorju iz leta 1993, ki )e 

predvsem imelo za cilj vzpodbuditi makroekonomske učink® 
delitve dobička na zaposlovanje in potrošnjo. Priporočilo 
PEPPER je v letih 1993 in 1994 vzpodbudilo nove zakonsk® 
predloge, ki bi bili usmerjeni v odstranitev ovir, ki so se izkaz3'® 
pri uresničevanju veljavne zakonodaje ter njeni poenostavitvi i" 
novih davčnih vzpodbudah. 

c) VELIKA BRITANIJA 

Velika Britanija je naslednja država Evropske unije, v kateri j® 
udeležba zaposlenih pri dobičku družbe zelo razvita. Udeležb3 

pri dobičku je prostovoljna. V skladu z veljavno zakonodajo sov 

Veliki Britaniji možne različne sheme udeležbe pri dobičk" 
(gotovinska shema, opcijska shema, delniška shema 1 

takojšnjim ali odloženim izplačilom), temeljna načela vse" 
navedenih shem pa so: zaposleni imajo pravico do udeležbe Pn 

dobičku družbe pod enakimi pogoji; če se sredstva iz udeležb0 

pri dobičku izplačujejo v obliki delnic, se izplačilo lahko izvrši le 
delnicah, katerih izdajatelj je družba; dobiček od upravljanja5 

sredstvi družbe v obdobju, za katerega je izplačilo odlože"0, 

pripada zaposlenim. S predpisi je tudi natančno določen nai"1 

oblikovanja nakupne cene delnic pri posamezni shemi udeležb6 

pri dobičku, pri kateri se izplačilo sredstev vrši v obliki deln|C^ 
Sredstva iz naslova udeležbe pri dobičku so predmet davčni 
olajšav, tako za družbo kot za zaposlene, pogoj za to Pa' 
odobritev oziroma registracija sheme pri pristojnem davčna"; 
organu. S predpisi je pri posameznih shemah določen tudi najv,s' 
znesek, ki ga lahko prejme posamezni zaposleni iz nasl°v 

udeležbe pri dobičku (pri menedžerski opcijski shemi skup" 
vrednost delnic, ki jih lahko pridobi posamezni član uprave n 
sme preseči njegove štirikratne plače, vendar ne več k 
100.000 funtov). 

Delničarstvo direktorjev in zaposlenih 

Za Anglijo vsekakor velja, da ima dolgoletne izkušnje v razv°'jj 
različnih oblik finančne udeležbe zaposlenih. V zadnjem &s 

uvajanje delitve dobička in direktorskega in delavske!^ 
delničarstva ter z dobičkom povezanih shem strmo narašča, * 
je povezano z nastajajočo zakonodajo in davčnimi olajšava 
za podjetje, ki uvaja takšne sheme. 

Značilno pa je, da uvajanje finančne udeležbe zaposlenih prednja^' 
v dobro stoječih podjetjih in v dejavnostih, ki imajo obetaven razv £ 
Tako delodajalci kot delojemalci vidijo v uvajanju shem financ 
udeležbe zaposlenih vrsto koristi oz. skupnih interesom 
delodajalce velja, da vidijo prednost predvsem v: 
- večji lojalnosti in pripadnosti direktorjev in zaposlenih, 
- v manjši fluktuaciji, v identifikaciji zaposlenih z interesi druZ ' 
- izboljšanih industrijskih odnosih itd., vključno z zavarovani8 

pred sovražnimi prevzemi. 

Začetek sodobnega razvoja finančne udeležbe zaposlenih v An9''j 
je finančni predpis iz leta 1978, ki uvaja davčne olajšave ^ 
sheme, ki so odobrene s strani domačih davčnih 
Sheme delitev dobička, ki so odobrene ("approved profit sha" 
scheemes" - APS) po navedenem finančnem predp' 
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Predvidevajo usmeritev dela dobičkov v poseben sklad ("trust 
0ncn, ki pridobi delnice podjetja in jih upravlja v imenu zaposlenih. 

finančni zakon iz leta 1984 je vzpostavil nove vzpodbude za 
Rajanje prostovoljnih posebej direktorskih delniško opcijskih 
'Jem (ESOS). V poznih osemdesetih in zgodnih devetdesetih 
"n so bile uveljavljene nadaljnje davčne olajšave za plane 
e'ničarstva zaposlenih (ESOP) in za plačila vezana na 
°biček ("profit related pay", PRT). 

F'nančni zakon iz leta 1986 je znatno razvil opisano shemo in jo 
Poimenoval "save as you earn" (SAVE) delniško opcijsko shemo. 

0 tej shemi je zaposlenim na voljo opcija nakupa delnic po fiksni 
eni. s tem da so delnice kupljene na podlagi t.i. SAVE pogodbe. 

finančni zakon iz leta 1987 je razširil oz. povečal davčne olajšave 
a pRP, leta 1989 sprejeti finančni zakon pa je še nadalje vzpodbudil 
astajanje ESOP shem. Lahko ugotovimo, daje v Angliji nastajajoči 
akonodajni in finančni oz. davčni okvir pomembno vplival na 
azv°j finančne udeležbe direktorjev in zaposlenih, tako delitve 
°bička kot delavskega delničarstva.'4 

^e'niško opcijska shema 

^ajbolj razširjena shema v Angliji je danes t.i. delniško opcijska 
ema na podlagi iz zakona leta 1984. Predvidene so ugodne 

avčne olajšave za delniške opcije, ki se podelijo v skladu s 
er"o. ki jo odobrijo davčne oblasti. 

®'avne značilnosti te sheme so: 

v shemi lahko sodelujejo vsi polno zaposleni direktorji in 
zaposleni v družbi ter v njenih odvisnih družbah; 
Cena za delnico v času realizacije opcije ne sme biti nižja kot 
le tržna cena delnice v času, ko je bila opcija podeljena; 
"rednost delnic, glede katerih so podeljene še nerealizirane 
°Pcije, ki jih ima posameznik, ne sme presegati njegove 4- 
kratne plače oz. 100.000 funtov, karkoli je višje; 
opcija ni prenosljiva; 
delnice glede katerih so podeljene opcije morajo biti delnice 
Podjetja, ki je ustanovilo shemo, ali podjetja, ki ima nad 
niim kontrolo (obvladujoča družba) ali podjetja, ki ima 
kontrolo nad skupino družb in je lastnik podjetja, ki uvaja 
shemo; 
delnice, glede katerih so izdane opcije, morajo biti uvrščene 
na borzi oz. na organiziranem trgu oz. morajo biti delnice 
skupine družb ali pa odvisne družbe, ki je uvrščena na borzo. 

^arČevalna opcijska shema 

finančni zakon iz leta 1980, ter kasneje zakon iz leta 1986 
2a ri

Uved,a ti. SAYE sheme, ki zagotavljajo ugodni davčni tretman 
. elniške opcije, ki se podelijo direktorjem in zaposlenim, prav 
,jir°Po shemi, ki jo odobrijo finančne oblasti. Po tem predpisu 
Ono ' 'n zaP°steni sklenejo varčevalno pogodbo in uresničijo 
7 , J° nakupa delnic v 6 mesecih po koncu vsakega 5-letnega ali 

teega obdobja. 

'avne zahteve oz. značilnosti te sheme so naslednje: 

delnice so lahko kupljene le iz sredstev varčevalne 
Pogodbe, ki se sklene prav za ta namen; 

®°stoia Članstva v sindikatih v Angliji je v letih od 1979 do 1992 močno 
Padla In sicer iz 56 % na 32 % vseh zaposlenih. 

shema mora biti na voljo za vse polno zaposlene, ki imajo 
vsaj pet let delovne dobe (ali krajše dobe, če tako odloči 
družba); 
udeležbo je potrebno vsem posameznikom omogočiti pod 
podobnimi pogoji; 
družba lahko podeli zaposlenim opcijo nakupa delnic v 
prihodnosti po ceni, ki ni manj kot 90 % tržne cene delnice, 
v času ko je opcija podeljena; 

- vrednost delnic, glede katerih je podeljena opcija ne sme 
presegati zneska, ki je izplačljiv po SAYE pogodbi; 
določena je tudi maksimalna višina varčevanja na mesec 
(na začetku 50 funtov, kasneje se poveča na 100 funtov); 
opcija ne more biti realizirana v smislu nakupa delnic, prej 
preden ne poteče polna varčevalna doba iz SAYE; 
delnice morajo biti izdane s strani družbe, v kateri je 
udeleženi zaposlen oz. odvisne družbe. 

Odobrena delniška shema 

Po APS ("approved profit sharing") sheme, ki se je uveljavila v 
finančnem zakonu iz leta 1978 velja, da se delnice kupujejo oz. 
vpisujejo preko posebnega "trusta", ki zato uporablja sklade, 
ki jih je za ta namen prispevalo podjetje iz dobička. Udeleženci, t.j. 
zaposleni v družbi, ki uvaja shemo, so delničarji "trusta". 'Trust" 
pa je delničar podjetja, ki uvaja shemo. 

Da bi bil izpolnjen pogoj za uveljavljanje davčnih oprostitev, 
mora "trust" zadržati delnice oz. ima prepoved njihovega 
razpolaganja najmanj 2 leti. Finančne oblati zagotavljajo ugodne 
davčne koncesije, če so izpolnjene zahteve kot npr.: 

shemo mora upravljati "trust"; 
shema mora biti na voljo za vse polno zaposlene, z najmanj 
pet leti neprekinjene delovne dobe; 
udeležba mora biti na voljo za vse zaposlene pod 
podobnimi pogoji; 
najvišja vrednost delnic, ki jih lahko posameznih prejme v 
posameznem letu je zakonsko določena; 
"trust" mora zadržati razpolaganje z delnicami za obdobje 
najmanj dveh let; 

- dividende iz delnic, ki jih ima "trust" za račun zaposlenih, 
prejmejo zaposleni; 
delnice morajo biti izdane s strani družbe ali od nje odvisne 
družbe. 

Načrti delničarstva 

Finančni zakon iz leta 1989 predvideva, da davčne olajšave 
lahko pridobi ESOP ("employee stock ownership plan"), v okviru 
katerega se oblikuje sklad, ki se kombinira z enim ali več tipi 
delavskih delničarskih shem. V sheme se povezujejo z delnicami 
družbe, ki jih uvaja in jih naprej v imenu zaposlenih upravlja sklad. 
Upravičenci so vsi zaposleni z najmanj petletno neprekinjeno 
delovno dobo, lahko se vključijo tudi drugi, če družba tako odloči, 
vendar z delovno dobo najmanj enega leta. 

Zakon iz leta 1987 vzpodbuja delitev dobička v denarju, ki je 
na voljo vsakemu delodajalcu v zasebnem sektorju vključno s 
partnerskimi družbami in podjetniki posamezniki, ki ne izpolnjujejo 
pogojev za katerokoli od prej navedenih shem finančne udeležbe 
zaposlenih. Zakonske zahteve po tem zakonu so naslednje: 
- shemo lahko uveljavijo le podjetja, ki opravljajo pridobitno 

dejavnost, in niso pod kontrolo države ali lokalnih oblasti; 
- plačila oz. nagrade, ki jih iz te sheme prejmejo zaposleni, 

morajo biti v razmerju do doseženih dobičkov; 
v shemi mora sodelovati vsaj 80 % polno zaposlenih v 
enoti, ki je vključena v shemo; 
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• enota, ki sodeluje v shemi je lahko del podjetja, za katerega 
se pripravlja samostojni obračun dobička oz. izgube, 

- davek se ne plača na celotna izplačila po tej osnovi, pod 
pogojem da shemo odobrijo finančne oblasti. 15 

Č) BELGIJA 

Pomanjkanje ustrezne zakonodaje ter odsotnost davčnih olajšav 
so razlog, da je bila udeležba pri dobičku v Belgiji do leta 1995 
minimalna. V juniju 1995 je belgijska vlada kot del plačne politike 
sprejela tudi nekaj ukrepov na področju spodbujanja udeležbe 
zaposlenih na dobičku družbe. V skladu s sedaj veljavnimi predpisi 
pridobi zaposleni davčne olajšave pri nakupu novih delnic 
družbe, če jih ne odtuji najmanj pet let, predvidena pa je tudi 
pravica zaposlenega do nakupa novih delnic družbe pod 
ugodnejšimi pogoji, za gotovinske sheme udeležbe pri dobičku (s 
takojšnjim ali odloženim plačilom) pa ni predvidenih davčnih olajšav. 

d) DANSKA 

Danska pozitivna zakonodaja nima posebnih določb glede 
spodbujanja ali ureditve udeležbe zaposlenih pri dobičku družbe 
na podlagi gotovinske sheme, ureja pa tri možne negotovinske 
sheme za zaposlene, ki pa so prostovoljne. Na podlagi prve 
sheme ima vsak zaposleni pravico do nakupa novih delnic 
družbe pod ugodnimi pogoji, vendar največ do vrednosti 10% 
njegove plače, za kar je tudi oproščen plačila davka. V skladu 
z drugo shemo pa ima zaposleni pravico do brezplačne 
pridobitve delnic družbe do vrednosti največ 6.000 danskih 
kron, vendar ne več kot 10% njegove plače, s tem, da tako 
pridobljene delnice ne sme odtujiti najmanj sedem let. Tudi v 
tem primeru ima zaposleni pravico do davčnih olajšav. V okviru 
tretje sheme pa lahko družba izda zaposlenim obveznice 
brezplačno vendar največ do vrednosti 1.800 danskih kron po 
posameznemu zaposlenemu, vrednost izdaje celotne emisije pa 
se družbi pri obdavčitvi priznava kot strošek. Za pridobitev davčnih 
olajšav mora biti shema odprta za vse zaposlene, vrednost celotne 
emisije ne sme presegati 10% letnega zneska plač vseh 
zaposlenih, zaposleni pa tako pridobljenih obveznic ne smejo 
odtujiti najmanj pet let. 

e) REPUBLIKA IRSKA 

Z zakonom iz 1982 in 1986 je Republika Irska uredila davčne 
olajšave za udeležbo zaposlenih pri dobičku družbe v obliki 
delnic. Do davčnih olajšav je upravičena tako družba kot 
zaposleni, pogoj za uveljavitev davčnih olajšav pa je ustanovitev 
družbe-pooblaščenke ("trust"), ki upravlja z temi delnicami v imenu 
zaposlenih, za pridobitev polne davčne olajšave pa morajo delnice 
ostati pri družbi-pooblaščenki najmanj pet let. Vrednost tako 
pridobljenih delnic, ki je osnova za davčno olajšavo je z zadnjo 
spremembo zakona (1995) povečan z 2.000 na 10.000 irskih 
funtov. 

" število shem, ki so jih odobrile finančne oblasti v Angliji na podlagi 
predpisov Iz leta 1978 In 1980 )e bilo v letu 1992: 
1015 APS shem, 

- 1058 S AYE shem, 
5089 ESO shem (po zakonu iz leta 1989), 
več kot 1 milijon zaposlenih je bilo vključenih na začetku 90-letih v PRP 
sheme (po zakonu iz leta 1987); 
velik porast profit sharing aranžmajev statistika beleži do leta 1984 do 
1990 Int o 18 do 43 % vseh podjetij v industriji in trgovini. 

f) ZDA 

Bonusi in sheme za soudeležbo pri dobičku v ZDA 

Bonusi in sheme za soudeležbo pri dobičku so lahko raznovrstnih 
oblik, npr., kot opcije za nakup delnic v določenem obdobju a'1 

pa kot menedžerski ali delavski načrt nakupa delnic ("stock 
option", "menedžment stock ownership plans", "employee stock 
ovvnership plan").1' 

Glavni namen opcijskih načrtov je pridobiti in zadržati ključno 
kvalificirano osebje družbe, saj se podelitev opcije šteje kot 
oblika nagrajevanja. Nakup delnic je v okviru takšnih načrtov 
na voljo izvršilnemu osebju korporacije običajno po nižji od tržne 
cene, vsekakor je zanimiva ugodnost oziroma nagrada. 

Pri tem v sodni praksi prevladuje pravilo poslovne presoje in 
razumnosti, enakovrednosti v tem smislu, da so ugodnosti, W 
jih pridobi izvršilno osebje v sorazmerju s koristmi, in jih ima od 
njihovega.bolj angažiranega delovanja korporacija. 

Pomembno za presojo je, da podelitev opcij ne šteje kot darilo, 
ampak kot naložba korporacije v izvršilno osebje, ki se bo vrnila 
z učinkovitejšim poslovanjem. Sodišče zato tudi presoja, kakšne 
koristi se vračajo od tega korporaciji. Pri presoji upravičenosti 
tovrstnega nagrajevanja se torej upošteva učinek tega na 
poslovanje v smislu, ali spodbuja ali zavira storilnost ter (t. i. "ta*8 

over efekt") in torej zmanjšuje nevarnost prevzema. Breme dokaza 
tovrstne presoje je seveda na korporaciji. 

Pri tem so pomembna pravila v zvezi s predkupno pravico 'z 

delnic, podeljenih v okviru opcijskih in nakupnih načrtov. Večina 
zakonodaj držav izključuje predkupno pravico iz takih delnic 
razen če ustanovitveni akti izrecno ne določajo drugače. Zakon1 

držav, ki izključujejo prednostno pravico, se nanašajo na delnic®' 
nakupljene ali pridobljene v okviru načrtov nagrajevanja 
menedžmenta ali zaposlenih. MBCA 1984 je še izrecnejši, k° 
določa, da tudi kadar ustanovni akti korporacije izrecno priznal0 

predkupno pravico delnicam, ne velja za delnice, ki so izdan® 
kot nagrada direktorjem, uradnikom, zastopnikom a" 
zaposlenim v korporaciji, pa tudi njeni odvisni družbi. Enak" 
velja za delnice, ki so bile izdane zaradi uresničitve konverzijsk 
ali opcijske pravice, ki se je določila zaradi nagrade navedeni^ 
osebam. Včasih se lahko zgodi, da je cena, ki je določena ° 
izdaji opcije na trgu, potem pade. 

Zastavlja se vprašanje, ali ima organ, ki upravlja progra^ 
opcijskega načrta, pravico kasnejše ocene ter ga spremeniti 
napraviti opcije zanimivejše. Sodna praksa to dovoljuje, če I 
sprememba načrta sprejeta tako, kot je bil sprejet načrt sam. 

Načrti delniških opcij v ZDA 

Načrti delniških opcij so bili od nekdaj najpopularnejša oblik® 
nagrajevanja oziroma povezovanja Interesov z interesi družb®_ 
Opcije zagotavljajo udeležencem pravico do nakupa <jelnl 

družbe v določenem obdobju (od določenega do določne!) 
datuma) po ceni, ki jo družba določi v času, ko je °Pcl|

0 
podelila. Delnica, ki jo posameznik lahko nakupi, je običaj" 
vezana na odstotek na plačo. Zaposleni pa nima obveznosti, 
v času, ko opcija nastopi, to lahko izkoristi. 

" Povzeto po Charkham 95. 
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'Hančna zakonodaja (IRC) ureja t. i. nekvalificirano delniško 
pcjjo ("nonqualified stock option", NSO) in spodbujevalno 
Pcijo ("insentive stock options" ISO) ter opcijske načrte po 

423 IRC. Pri NSO je trajanje opcije tudi čas za njeno uresničitev 
r sodelovanje je pri načrtu gibljivo. Tudi cene se lahko določijo 

ad ali pod tržno veljavno trenutno tržno ceno. Pri nekvalificirani 
P®li je zaposleni obdavčen, ko opcijo uresniči, družba pa ima 

^včno olajšavo. 

Na dru9i strani pa ima spodbujevalna opcija več omejitev. Pri 
J °pciji mora biti cena vsaj na ravni 100 % poštene tržne cene 

.. an. ko se opcija podeli. Številka se povečuje na 110 % poštene 
"s vrednosti za lastnike za 10 % ali več % družbinih delnic, 

tu*- 'e za uresničitev opcije ne sme presegati 10 let, obstaja pa 
. v'^ji znesek za katerega se opcija lahko podeli v enem letu, in 
cer 100.000 dolarjev. In dodatno, pri spodbujevalni opciji mora 

' delnica v lasti opcijskega upravičenca najmanj eno leto, po 
6rri, ko se je iztekel rok za uresničitev opcije in najmanj 2 leti od 
6Va, ko je bila opcija podeljena. 

>nčni zakonodaji (IRC), oddelek 423, morajo biti opcije 
du 8n0 vsem zaposlenim, ki so bili v družbi zaposleni najmanj 
I ® lel' in delajo več kot 20 ur na teden in več kot 5 mesecev 
s 

no-v načrtu so lahko izključeni le višje plačani, v načrtu pa ne 
s sodelovati tisti zaposleni, ki bi bil z uresničitvijo opcije ali brez 

i® Ustnik več kot 5 % družbenih delnic. Delnica opcije ne sme biti 
I3 od 85 % poštene tržne vrednosti delnic v času, ko je bila 

Pc|ja podeljena, ali v času, ko je bila izkoriščena, s tem da ne 
p re biti izkoriščena kasneje v 27 mesecih po dnevu, ko je bila 

eljena. Ta čas se lahko raztegne na 5 let, če se opcija lahko 
oristi po ceni, ki je višja od 85 % poštene tržne vrednosti. 

Na t • 
tod spodbuievalno opcijo zaposleni ne plačuje nobenih davkov, a družba ne prejema nobenih davčnih olajšav. 

^e|ničarstvo zaposlenih v ZDA 

^stništvo zaposlenih v javnih družbah se v ZDA še vedno 
2a ®stano širi. To spreminja naravo ameriškega kapitalizma. 
I Posleni in drugi posamezniki postopno postajajo pomembni 

Ste "I vla9ate|j'v ameriških korporacijah. V tej zvezi se odpirajo 
stra i vPra^ania, namreč, kako bo ta proces vplival na eni 
di ^ na Položaj zaposlenih in na drugi na položaj menedžmenta, 
naspi ([Sk'h odborov, delničarjev ter delničarskega aktivizma 

^ Približno 7.000 javnih družb, kolikor je uvrščenih na ameriške 
la *6.' i® po dosegljivih podatkih v 1.000 družbah precejšnje 

n|štvo zaposlenih, ki se giblje od 2 do 3, pa celo do 70 %.'7 

I„ ^oda,kih Columbia Institutional Investor Projectors so 
kor 

ltucior,alni delničarji oziroma vlagatelji v ameriških 
v pf)0rac'iah udeleženi s 45 do 50 % oziroma z več kot 50 % 
ii0a 1-000 korporacijah po velikosti. Zanimivo je ugotoviti, 
sku Va 8re<*stva upravljajo institucionalni vlagatelji. Močnejša 
dela"19 med n''mi so iavni 'n zasebni pokojninski skladi ameriških 
1 0Q,lcev' kflr obsega kar 43 % tega kapitala. Okrog 30 % prvih 
iistit ameriških korporacij je v več kot 60-odstotni lasti 
Ud i "ci°nalnih vlagateljev. Teh 20 pokojninskih skladov je 

®nih z več kot 15 % v prvih 10 največjih korporacijah." Na 

drugi strani to pomeni, da so ameriški delavci, ki varčujejo za 
pokojnino, v teh pokojninskih skladih posredno vlagatelji v 
pomembnem delu tudi po tej poti. 

Po napovedih analitikov'9 bo leta 2000 več kot ena četrtina vseh 
družb uvrščena na Newyorško borzo, na Ameriško borzo ter na 
odprti trg z več kot 15 % lastnino v njih zaposlenih delavcev. 
Večina korporacij bo z več kot 25 % v lasti pokojninskih 
skladov, ki predstavljajo prebivalstvo, in velike korporacije bodo 
še naprej v lasti institucionalnih vlagateljev med 50 in 70 %. 
Po teh napovedih naj bi bilo leta 2000 več delavcev vključenih v 
družbe v več kot 15 % lastništvu zaposlenih, kot pa je delavcev 
vključenih v ameriške sindikate. 

Načini širitve delničarstva zaposlenih 

Lastništvo zaposlenih poteka na zelo številne in različne načine. 
Tako npr. korporacijski pokojninski skladi enostavno uporabljajo 
svoj denar v rezervi in kupujejo lastne delnice družbe. 

Nadalje družbe spodbujajo zaposlene, da del svojih plač vložijo 
v družbine delnice. 

Nadalje družbe zagotavljajo zaposlenim udeležbo pri dobičku 
v obliki družbinih delnic. Zaposleni tudi neposredno kupujejo 
delnice po različnih shemah delavske udeležbe, v okviru katerih 
družbe zagotavljajo popuste na cene delnic oziroma zagotavlja 
stalne cene, ali pa oprosti zaposlene stroškov borznega 
posredovanja. 

Nadalje se zaposlenim predlaga v okviru širših shem delavskega 
delničarstva, da del svojih plač prejmejo v obliki delnic družbe 
pod ugodnejšimi pogoji. 

Nadalje zaposleni kupujejo delnice družbe na podlagi 
delničarskih opcij, ki jih zagotavlja družba. 

Seveda obstajajo tudi tveganja, zato so potrebne spodbude 
države, ki delavsko delničarstvo šteje kot globalni projekt, ki ga 
podpira s svojo politiko, predvsem pri davkih. 

V Ameriki je namen 1.1. javnih družb, torej tistih, z delnicami katerih 
se trguje na trgu vrednostnih papirjev, v primerjavi z zasebnimi 
družbami ("closly held Corporation") velikanski. Javne družbe 
(delniške družbe) ustvarjajo kar 60 % vse tržne vrednosti, 50 % 
zaposlitev itd. Pomen delavskega delničarstva v javnih družbah 
je precejšen, saj je v blizu tretjini teh družb vsaj del delnic v 
lastništvu zaposlenih. 

Analitiki spremljajo20 1.000 javnih delniških družb, največ jih po 
številu, in spremljajo delničarstvo zaposlenih v njih. V teh družbah 
pomeni lastništvo zaposlenih kar 29 % tržne vrednosti, 27 % 
prodaje in zagotavlja 20 % vseh zaposlitev. Odstotek lastništva 
zaposlenih obsega tja do 73 % v VVierton Steel Corporation tja do 
K Mart Corporation s 4 % delavskega delničarstva.21 

V ZDA je kakšnih 7 milijonov podjetij, kamor sodijo poleg korporacij 
in partnerskih družb tudi podjetniki posamezniki. Od tega je 7.000 
t. i. javnih korporacij, torej tistih, katerih delnice so na trgu in od teh 
jih je 1.000 ali 14,28 % tistih, ki imajo delavsko lastništvo 
(blizu 30 % vseh javnih korporacij).23 

ew Ovvners, The Mass Emergence ol an Employee Ownershlp In Th«Ni 
>«c Companles, and What it Means to American Business; Joseph 

'aei Blasl. Douglas Linn Kruse, HarperBusIness, stran 1 (v nad. The 
^Ovvners). 6 Nevv Owners, stran 2. 

The New Ovvners, stran 3. 
The New Owners, str. 8. 
The Nevv Ovvners, str. 8. 
Od 7.000 javnih korporacl) |e približno 25 % uvrščenih na Newyorško 
borzo (NYSE), 12 % na American Stock Exchange in 62 % na Over 
the counter trg (OTC), ki trguje preko Nasdag exchange. 
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Dejavnost, v katerih je največ delavskega delničarstva, so naftno 
in plinsko gospodarstvo, potrošnji proizvodi in finančne storitve. V 
teh treh dejavnostih je skoraj 90 % vsega lastništva zaposlenih v 
javnih družbah. 

Na drugi strani je največ delavskega lastništva na vzhodni strani 
ZDA in na srednjem zahodu, ne pa na zahodu. 

V letu 1974 je le 13 javnih družb poročalo, da so delniški plani 
zaposlenih glavni delničarji (Sears, Roebuck & Com. sta imeli več 
kot 20 % delavsko udeležbo). Pet drugih - Ford, U. S. Steel, 
Textron, MacDonalds' in Burlington Industries so imele v povprečju 
12 % delavskega delničarstva. Sicer pa je delež zaposlenih 
delničarjev večji v večini od 1000 podjetij, ki jih spremljajo analize, 
ki proučujejo delavsko delničarstvo.23 , 

V letu 1980 so bili naložbeni skladi med večjimi delničarji na 
seznamu Fortune 500 družb, ki so bili udeleženi skoraj z 20 % 
lastništva v 11 primerih. V naslednjih 8 letih se je lastništvo 
zaposlenih še precej razširilo. V devetdesetih letih ima delavski 
delež lastništva v višini 20 % kar 20-krat več družb. Kar 41 % od 
teh družb ima večji kot 15-odstotni delež delavskega 
lastništva. Kar 6 družb ima več kot 50-odstotni delež delavskega 
lastništva in 54 družb ima več kot 20-odstotni delež delavskega 
lastništva.24 

Povprečni delež delavskega lastništva je 12,19 % v opazovanih 
1.000 korporacijah. Tako ima npr. manj kot 10-odstotni delež 52,3 
% družb, manj kot 20-odstotni delež 34,2 % družb in 50 % družb 
9-odstotni delež. Število zaposlenih, ki sodeluje pri različnih načrtih 
lastništva zaposlenih ("employee ownership plans"), je približno 
4,3 milijona ali 5 % vseh zaposlenih v zasebnem sektorju.25 

Dva razloga se navajata zato, da se v ZDA širi oziroma povečuje 
lastništvo zaposlenih; prvi razlog je v tem, da plačila v delnicah 
družb postopno postajajo del plačnega sistema v ZDA in se pri 
tem naslanjajo na davčno ureditev, ki stroškov za nakup delnic 
za te namene ne šteje v davčno osnovo. Drugi razlog je, da 
povprečni Američan od svojih zaslužkov ne ustvari toliko 
prihrankov, da bi iz njih kupoval delnice. Tako so mnogi vlagatelji 
drugi delničarji, ne da bi vlagali, ampak na različne načine oziroma 
po različnih načrtih delničarstva zaposlenih. 

Načini vključujejo posojila korporacije za nakup delnic ali pa 
delitev delnic ali delniških opcij v okviru plačnega sistema. 
Zakonodaja pospešuje lastništvo zaposlenih z davčno ureditvijo, 
ki dopušča odbijanje stroškov za prispevke skladom tovrstnega 
varčevanja oziroma pokojninskih skladov od davčne osnove 
običajno do višine 15 % davčnega sklada. Na ta način vlada 
podpira varčevanje oziroma prispevke korporacij k upokojitvenim 
programom in tako utrjuje socialno varnost. Upokojitveni prejemki 
iz tega naslova se štejejo kot odloženo plačilo in so zaradi tega 
razumljivo odšteti od osnove za izračun davka. 

Obstajata dve obliki upokojitvenih načrtov, t. i. opredeljeni ter 
neopredeljeni načrti prispevkov. 

Posamezni načini delničarstva zaposlenih v ZDA26 

Pri opredeljenemu načrtu prejemkov ("defined benefit plans) 
gre za to, da strošek prejemkov v korporacijo ni v celoti predvidljiv- 
ampak je natančno opredeljen za zaposlenega, in sicer običajno 
v odstotku njegove plače. Zaposleni se strinja, da iz plače prispela 
določen odstotek v investicijski sklad ("investmant trust"), 
sredstva investicijskega sklada pa se vlagajo v delnice, obveznic®' 
v gotovinske ekvivalente, v nepremičnine. Prihodki iz teh naložb 
se usmerjajo za prejemke zaposlenih. 

Vladna agencija pokojninskega zavarovanja običajno ta sredstva 
tudi zavaruje, tako da ni nobenih tveganj. Zavarovanje je plačano 
iz proračuna. 

Neopredeljeni načrt prispevkov je nekaj nasprotnega. Tako fi 
za korporacijo strošek prejemkov popolnoma predvidljiv, zi 

zaposlene pa ne, korporacija namreč namenja za sklad 
zaposlene v višini, ki je odvisen od njene uspešnosti. 

Zaposleni lahko sami iz svojih plač usmerjajo denar v ta sklad- 
Iz sklada se nato vlagajo v delnice, obveznice, denarni ekvivalen 
itd. Zaposleni prejme del sredstev, ki so bila usmerjena na njeg°v 

račun in seveda prihodke od vlaganja. Sredstva, usmerjanja v 

sklad, niso obdavčena, dokler jih posamezni zaposleni ne dvign® 
v obliki prejemkov ob upokojitvi. 

Zelo razširjeni, tudi davčno podprti ("Internal Revenu Code", 
oddelek 4975) t.i. Posojilni ESOP ("Leveraged Employee Stoc 
Ovvnership Plans"), v okviru katerega se delavsko delničarstvo 
ustvarja z izposojanjem denarja oziroma nakup družbinih deim 
za zaposlene, pri čemer se posojilo vrne iz dobičkov, ki s 
ustvarjeni. Poseben sklad ("ESOP trust") se najame kot posojil® 
običajno od 5 do 10 let. V sklad lahko posebej prispevajo tu 
zaposleni iz lastnih sredstev. Sklad s posojilom kupi družbin 
delnice, ko pa je posojilo vrnjeno, se delnice prenesejo n 

zaposlene oziroma na njihove posamične račune. Obseg d®'nl 

na posameznika se praviloma določi v razmerju plač, vendar 
nujno. Zaposleni lahko delnice z upokojitvijo prodajo in na ta na® 
pridejo do gotovine, lahko jih prodajo tudi, ko odidejo iz korporaciji 

Tudi ESOP uživa različne davčne olajšave. Davčni odbitek veji® 
za odplačila posojil, za nakupe delnice, ki se bodo ob vrat' 
kredita izročila zaposlenim. To se namreč šteje kot odložena Pla * 
in zaradi tega kot odbitek od davčne osnove po posebna 
zakonu ("Employee Retirment Income Security Act" - ER1®''' 
toda zgornja meja tovrstnih stroškov, ki se lahko odbijejo v davfin 
osnovo, je 25 % t.i. W 2 plač (in s tem najvišja glede na drug 
tovrstne olajšave). 

Tudi dividende, ki se izplačajo iz delnic zaposlenih se odšteval" 
od davčne osnove po finančni zakonodaji (oddelek 404 (k) jP ^ 
Dividende na te delnice namreč dejansko odplačujejo posoji10; 
je bilo najeto za nakup delnic, lahko pa se po odplačanem p°s<" 
izplačajo tudi zaposlenim. 

T. i. načrti 401 (k) ustvarjajo delničarstvo zaposlenih z nakup°JJj 
družbinih delnic s prihranki zaposlenih, ki se odštejejo od njif10^ 
plač, zato da se doda prispevek oziroma bonus korporadJ 
ustreznem deležu, določenem v načrtu, ki se nanaša na ustrez 

23 The New Owners, str. 11. 
* The New Ovvners, str. 3. 
a The New Owners, str. 11: V ameriškem zasebnem sektorju je zaposlenih 

približno 86 milijonov ljudi (ter dodatno 43 milijonov ljudi v javnem 
sektorju). V korporacijah. v katerih je delež zaposlenih več kot 4 %, je 
zaposlenih 0,6 milijona ljudi, torej 10 % vseh zaposlenih v zasebnem   
sektorju. " Povzeto po The New Owners, str. 22-32. 
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^'en finančne zakonodaje (IRC).Običajno korporacije pri tem 
načrtu dodajo 50 % na dolar, ki ga v sklad iz svoje plače da 
Uposleni. Tako delodajalci vežejo svoje prispevke na dobiček in 

na ta način ta načrt povezuje z načrti družbe udeležbe pri 
a°bičku. Sredstva, ki se zberejo na ta način, se seveda potem 
Usmerijo v nakup delnic družbe. Na ta način delavci, ki so varčevali 
v okviru načrta, postanejo delničarji družbe. Finančna zakonodaja 
P° tem načrtu dopušča možnost odbitka od davčne osnove v 
2nesku, ki so namenjeni za sklad v višini 15 % W 2 plače 
Uposlenih. 

'j'ačrt zadržane udeležbe pri dobičku ustvarja delavsko 
®lničarstvo na ta način, da se del dobička usmeri v pokojninski sWad zaposlenih za nakup delnic družbe. Tako je 80 % načrtov 

Uc)eležbe pri dobičku ("profit sharing plans") te vrste torej zadržanih 
v 'em smislu, da se dobiček, namenjen zaposlenim, razdeli 
gotovinsko, ampak usmeri v sklad, ki nakupi delnice družbe, s lrner dobiček dejansko ostane v družbi. In seveda za takšen 
način ni nujno, da se dobiček dejansko tudi ustvari, ker se lahko 
sodstva za prispevek skladu za nakup delavskih delnic uporabijo 
ar iz tekočega poslovanja. V vsakem primeru za tovrstne nakupe 
elnic za zaposlene veljajo davčne olajšave v smislu 401 (k) 
®na zakonodaje IRC. Tudi pri teh načrtih, torej načrtih udeležbe 

P" dobičku, je davčna olajšava tja do 15 % W2, torej plač. 

Načrti delavskih nakupov delnic ("Employee Stock Ovvner- 
"'P Plans") so načini, s katerimi se delnice enostavno prodajo 
aPoslenim v prepričanju, da bodo zanje pomenile več, če jih 
°do kupili posredno iz svojih prihrankov. Denar, iz katerega se 

, .ice kupujejo, so njihova gotovina, oziroma plače. Marsikatere 
ruzbe prodajo delnice s popustom. Drugje jim povrnejo stroške 

Posredovanja. Gre za neke vrste kombinacijo prodaje in bonusa, 
osebnih davčnih olajšav pri tem načinu ni. In zato tudi ni lahko 

Popričati zaposlenih, da delnice kupujejo. Učinek teh načrtov ni 
Posebno velik. 

N®črti delniških bonusov ("Stock Bonus Plans") ustvarjajo 
stništvo zaposlenih tako, da družba prispeva delnice ali gotovino 

® nakup delnic svojemu pokojninskemu skladu za zaposlene. 
Ir gotovinskega prispevka so sredstva družbe, če pa gre za 
einice, so to lahko novo izdane delnice pri povečanju kapitala 
odstva družbe. Družba lahko tudi nakupi delnice na trgu in nato 

Podeli kot bonus. Dejansko je ta način vrsta ESOP, ki ne najema 
°sojiia za nakup delnic in kupi delnice, ki jih dodeli družba v 

aotovini aH v delnicah. To se tudi imenuje posojilni ESOP ("non 
veraged ESOP"). Tudi za te namene imajo korporacije davčne 
aJsave do višine 15 % W2 prihrankov sodelujočih zaposlenih. 

^Pfedeljeni načrti prejemkov oziroma konvencionalni 
°k°]ninski načrti ustvarjajo delavsko delničarstvo ravno z 

Ognjem določenega dela sredstev sklada v družbine delnice, 
'čajno družbe poiščejo profesionalne investicijske menedžerje, 
upravljajo takšne naložbe. Če se iz teh sredstev kupijo družbine 

da *Ce' za9°,av|ia to za družbo dvojni učinek. Zagotavlja namreč ^ Vl-no olajšavo za kapital, ki ga je družba prispevala k načrtu, 
v ^ru9i strani pa se prispevek družbe vanjo ponovno vrne z 

P ač"°m njenih delnic. Seveda je breme preveliko, če bi 
v ..jninske sklade zaposlenih kupovale le delnice družbe. Zato 
via'9 Pr©dpis, da se več kot 10 % sredstev teh skladov ne sme 
Vehf" V vredn°stne papirje delodajalca. Toda 10 % vrednosti '^ega sklada lahko zagotavlja tudi 10-odstotno udeležbo 

Poslenih v lastništvu družbe. 

Ia?t
8a,11"n' nakupi delnic zaposlenih prav tako ustvarjajo 

n .niš'vo zaposlenih, vendar za takšne nakupe ne obstajajo 
, ene davčne olajšave. Zato zaposleni razmeroma redko 

Pujejo delnice po borznih posrednikih. Zaposleni so namreč 
avčeni tako pri prihodku iz povečane vrednosti delnice, kot 

tudi pri dividendi, ki jo prejmejo; da za takšne nakupe ni davčnih 
olajšav, se v teoriji kritizira.27 

Načrti delniških opcij so bili od nekdaj najpopularnejša oblika 
nagrajevanja oziroma povezovanja interesov z interesi družbe. 
Opcije zagotavljajo udeležencem pravico do nakupa delnic 
družbe v določenem obdobju (od določenega do določnega 
datuma) po ceni, ki jo družba določi v času, ko je opcijo 
podelila. Delnice, ki jih posameznik lahko nakupi, so običajno 
vezane na odstotek na plačo. Zaposleni pa nima obveznosti, da 
v času, ko opcija nastopi, to lahko izkoristi. 

Finančna zakonodaja (IRC) ureja t. i. nekvalificirano delniško 
opcijo ("nonqualified stock option", NSO) in spodbujevalno 
opcijo ("insentive stock options" ISO) ter opcijske načrte po 
odd. 423 IRC. 

Pri NSO je trajanje opcije tudi čas za njeno uresničitev ter 
sodelovanje pri načrtu gibljivo. Tudi cene se lahko določijo nad ali 
pod tržno veljavno trenutno tržno ceno. 

Na drugi strani pa ima spodbujevalna opcija več omejitev. Pri 
njej mora biti cena vsaj na ravni 100 % poštene tržne cene na 
dan, ko se opcija podeli. Številka se povečuje na 110 % poštene 
tržne vrednosti za lastnike za 10 % ali več % družbinih delnic. 
Obdobje za uresničitev opcije ne sme presegati 10 let, obstaja pa 
tudi višji znesek, za katerega se opcija lahko podeli v enem letu, 
in sicer 100.000 dolarjev. In dodatno, pri spodbujevalni opciji mora 
biti delnica v lasti opcijskega upravičenca najmanj 1 leto po tistem, 
ko se je iztekel rok za uresničitev opcije, in najmanj 2 leti od 
dneva, ko je bila opcija podeljena. 

Pri nekvalificirani opciji je zaposleni obdavčen, ko opcijo uresniči, 
družba pa ima davčno olajšavo. 

Po finančni zakonodaji (IRC), oddelek 423, morajo biti opcije 
podeljene vsem zaposlenim, ki so bili v družbi zaposleni najmanj 
2 leti in delajo več kot 20 ur na teden in več kot 5 mesecev na leto. 
V načrtu so lahko izključeni le višje plačani, ne sme pa sodelovati 
tisti zaposleni, ki bi bil z uresničitvijo opcije ali brez nje lastnik več 
kot 5 % družbinih delnic. Delnica opcije ne sme biti nižja od 85 % 
poštene tržne vrednosti delnic v času, ko je bila opcija podeljena, 
ali v času, ko je bila uporabljena, s tem dane more biti uporabljena 
kasneje kot v 27 mesecih po dnevu, ko je bila podeljena. Ta čas 
se lahko raztegne na 5 let, če se opcija lahko izkoristi po ceni, ki 
je višja od 85 % poštene tržne vrednosti. 

Na t. i. spodbujevalno opcijo zaposleni ne plačuje nobenih davkov, 
toda družba ne prejema nobenih davčnih olajšav. 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Vsekakor bo sprejem zakona imel mnoge pozitivne posledice na 
izboljšanje korporacijskega upravljanja in socialnega partnerstva 
v Sloveniji. Ravno kadri so ena redkih prednosti na katere mora 
relativno majhna Slovenija na globalnem trgu računati. S sprejetjem 
zakona bomo povečali pripadnost zaposlenih kolektivom v katerih 
delajo, povečali motiviranost zaposlenih za boljše delo in ne 
nazadnje tudi vplivali na zmernejšo rast plač, kar je v času, ko se 
Slovenija pospešeno pripravlja na prevzem EVRA nadvse 
pomembno. 

* The New Ovvners, str. 27. 
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II. BESEDILO ČLENOV je družba, za katero veljajo določbe tega zakona, organizirana v 
tej pravno organizacijski obliki. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(Področje urejanja) 

(1) Ta zakon ureja tiste oblike udeležbe pri dobičku, pri katerih 
družba oziroma zaposlene in zaposleni (v nadaljnjem besedilu: 
zaposleni) pridobijo davčne in druge olajšave oziroma druge 
pravice po posebnih zakonih. Ta zakon ureja tudi oblike in 
načrte lastništva zaposlenih (v nadaljnjem besedilu: delavsko 
delničarstvo). 

(2) Udeležba pri dobičku in načrti delavskega delničarstva po 
tem zakonu so prostovoljni, razen za gospodarske družbe z 
več kot 30 zaposlenimi, ko so, pod pogoji določenimi s tem 
zakonom, načrti udeležbe zaposlenih pri dobičku obvezni. 

2. člen 
(Opredelitev zaposlenega) 

(1) Za zaposlenega po tem zakonu se šteje: 

fizična oseba, ki je v delovnem razmerju v družbi v 
poslovnem letu, v katerem je bil ustvarjen dobiček, ki je 
predmet pogodbe iz 5. člena tega zakona oz. sprejet načrt 
delavskega delničarstva iz 27. člena tega zakona in za 
katero velja tarifni del kolektivne pogodbe, 
član uprave, poslovodja ter fizična oseba, ki je v delovnem 
razmerju v družbi v poslovnem letu, v katerem je bil 
ustvarjen dobiček, ki je predmet pogodbe iz 5. člena tega 
zakona oz. sprejet načrt delavskega delničarstva iz 27. 
člena tega zakona in za katero ne velja tarifni del kolektivne 
pogodbe. 

(2) S pogodbo iz 5. člena, oz. s načrtom delavskega delničarstva 
iz 27. člena tega zakona se lahko določi, da mora biti oseba iz 
prejšnjega odstavka za pridobitev pravice do udeležbe pri 
dobičku po tem zakonu v delovnem razmerju v družbi 
določeno časovno obdobje. Tako določeno obdobje ne sme 
biti daljše od šest mesecev. 

3. člen 
(Veljavnost določb tega zakona) 

(1) Določbe tega zakona veljajo za gospodarske družbe, ki so 
organizirane kot kapitalske družbe po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe (v nadaljnjem besedilu: družba). 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ta zakon ne 
uporablja za: 

- družbe, katerih dejavnost je prirejanje posebnih iger na 
srečo; 
investicijske družbe, ustanovljene v skladu z zakonom o 
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni 
list RS, št. 6/94 in 25/97) in 

- Loterijo Slovenije d. d. Ljubljana. 

4. člen 
(Uporaba zakonskih določb) 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delniško družbo, se 
smiselno uporabljajo tudi za družbo z omejeno odgovornostjo, če 
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II. POGODBA O UDELEŽBI PRI DOBIČKU 

5. člen 
(Pogodba o udeležbi pri dobičku) 

(1) Pogodba o udeležbi pri dobičku je pogodba, s katero se družba 
zaveže, da bo zaposlenim izplačala del dobička poslovnega 
leta v gotovini oziroma da jim bo izročila delnice, katerih 
izdajatelj je, v vrednosti, ki ustreza delu dobička, pri katerem 
so zaposleni udeleženi, v rokih in na način določen s to 
pogodbo. 

(2) Pogodba o udeležbi pri dobičku, na podlagi katere družba in 
zaposleni iz prve alineje prvega odstavka 2. člena tega zakona 
pridobijo davčne in druge olajšave po tem zakonu, je tista 
pogodba o udeležbi pri dobičku, na podlagi katere se tem 
zaposlenim po poteku določenega časovnega obdobja, ki ne 
sme biti krajše od treh let, izplača največ 25% dobič*3 

poslovnega leta, vendar ne več kot 15% letnega zneska 
plač, izplačanih v družbi v tem poslovnem letu, s tem, da d«1 

dobička, ki se izplača posameznemu zaposlenemu na podlag1 

te pogodbe, ne sme presegati povprečnega mesečnega 
zneska plače tega zaposlenega, izplačane v poslovnem le'Uf 

katerega dobiček je predmet te pogodbe. 

(3) Pogodba o udeležbi pri dobičku, na podlagi katere družba i" 
zaposleni iz druge alineje prvega odstavka 2. člena tega 
zakona pridobijo davčne in druge olajšave po tem zakonu, I® 
tista pogodba o udeležbi pri dobičku, na podlagi katere se 
družba zaveže, da bo po poteku določenega časovneg3 

obdobja, ki ne sme biti krajše od pet let, izplačala tet" 
zaposlenim del dobička posameznega poslovnega leta, tako. 
da jim bo izročila delnice, katerih izdajatelj je družba, v 

vrednosti, ki skupno ne sme preseči 10% dobička poslovneg3 

leta, s tem, da vrednost delnic, ki se izročijo posameznemu 
zaposlenemu iz druge alineje prvega odstavka 2. člena tega 

zakona na podlagi te pogodbe, ne sme presegati povprečneg3 

mesečnega zneska plače tega zaposlenega, izplačane 
poslovnem letu, katerega dobiček je predmet te pogodbe- 

(4) Če se s pogodbo o udeležbi pri dobičku prizna zaposleni'" 
pravica do udeležbe pri dobičku v višjem znesku kot je 10 

določeno v drugem oziroma tretjem odstavku tega člena; 
družba in zaposleni pridobijo davčne in druge olajšave zg°' 
za tisti del udeležbe pri dobičku, ki ne presega znesk 
navedenega v teh odstavkih. 

(5) Pogodbo o udeležbi pri dobičku iz drugega odstavka t®9® 
člena sklenejo kot pogodbene stranke družba in zaposleni1 

prve alineje prvega odstavka 2. člena tega zakona, pog°db
z 

iz tretjega odstavka tega člena pa družba in zaposleni 
druge alineje prvega odstavka 2. člena tega zakona. 

6. člen 
(Sklenitev pogodb s strani družbe) 

(1) Na strani družbe odloča o sklenitvi pogodbe o udeležbi p" 
dobičku iz drugega oziroma tretjega odstavka 5. člena te» 
zakona skupščina družbe. 

(2) Skupščina lahko sprejme sklep iz prejšnjega odstavka, t0 j*! 
v statutu družbe določeno, da se zaposlenim zag°t0 

udeležba pri dobičku. 
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) Sklep, s katerim skupščina odloči o sklenitvi pogodbe o 
udeležbi pri dobičku v obliki delniške sheme, je veljaven, če 
skupščina pred oziroma najkasneje sočasno s sprejemom 
'ega sklepa sprejme ustrezen sklep, na podlagi katerega bo 
družba lahko izpolnila obveznost izročiti delnice v skladu s 
Pogodbo o udeležbi pri dobičku. 

Za ustrezen sklep iz četrtega odstavka tega člena se šteje 
sklep o pogojnem povečanju osnovnega kapitala zaradi 
uresničitve pravic zaposlenih do udeležbe pri dobičku. 

's) Kadar so delnice, katerih izdajatelj je družba, že uvrščene v 
borzno kotacijo lahko skupščina namesto sklepa iz petega 
^stavka tega člena sprejme sklep o pridobitvi lastnih delnic 
zaradi uresničitve pravic zaposlenih do udeležbe pri dobičku 
na podlagi delniške sheme. 

^ v Primerih družb z več kot 30 zaposlenimi iz 2. odstavka 1. 
plena tega zakona skupščina s sklepom zgolj ugotovi, da so 
'zpolnjeni zakonsko določeni pogoji za udeležbo zaposlenih 
na dobičku. 

7. člen 
(Kolektivno odločanje o sklenitvi pogodbe) 

) V imenu zaposlenih iz prve alineje prvega odstavka 2. člena 
te9a zakona odloča o sklenitvi pogodbe o udeležbi pri dobičku 
12 drugega odstavka 5. člena tega zakona pristojni organ 
reprezentativnega sindikata, organiziranega v družbi, če za 
)0 Pridobi poprejšnje pisno soglasje več kot 50% zaposlenih 
12 Prve alineje prvega odstavka 2. člena tega zakona. 

^ Če je v družbi organiziranih več reprezentativnih sindikatov, 
skupaj izpolnijo pogoj iz prejšnjega odstavka, odločajo o 

sklenitvi pogodbe ti sindikati skupaj oziroma tisti reprezentativni 
smdikati, ki skupaj izpolnijo pogoj iz prvega odstavka tega 
Člena. 

'3) Če v družbi ni organiziranega reprezentativnega sindikata ali 
e ,a sindikat posamično ali skupaj z drugimi reprezentativnimi 

S|ndikati ne izpolni pogoja iz prvega odstavka tega člena, 
odloča o sklenitvi pogodbe o udeležbi pri dobičku iz drugega 
odstavka 5. člena tega zakona svet delavcev, organiziran v 
skladu z zakonom, ki ureja sodelovanje delavcev pri 
upravljanju. 

če v družbi ni organiziranega reprezentativnega sindikata in 
J* SV0ta delavcev odločajo o sklenitvi pogodbe o udeležbi pri 
dobičku zaposleni iz prve alineje prvega odstavka 2. člena 
e9a zakona neposredno na zboru delavcev. 

' Sklep o sklenitvi pogodbe mora biti sprejet z večino glasov 
j'seh zaposlenih iz prve alineje prvega odstavka 2. člena 
e9a zakona. Pogodba je s strani zaposlenih iz prve alineje 

p^ega odstavka 2. člena tega zakona sklenjena, ko je sprejet 
'ep o sklenitvi pogodbe s predpisano večino glasov. 

' ^k|ep iz prejšnjega odstavka potrdi notar v notarskem 
®plsniku. V zapisniku se navede kraj in datum sestanka 
b°ra delavcev, notarjevo ime, izid glasovanja in ugotovitev 

Pr0dsedujočega zbora o sprejetju sklepa ter ime osebe 
Pooblaščene za podpis pogodbe o udeležbi pri dobičku. 

' pogodba sklenjena v skladu s tem členom učinkuje za vse 
aPoslene iz prve alineje prvega odstavka 2. člena tega 

Zakona. 

8. člen 
(Individualno odločanje o sklenitvi pogodbe) 

Zaposleni iz druge alineje prvega odstavka 2. člena tega zakona 
sklenejo pogodbo o udeležbi pri dobičku iz tretjega odstavka 5. 
člena tega zakona sami v svojem imenu in za svoj račun. 

9. člen 
(Postopek za sklenitev pogodbe) 

(1) Pobudo za sklenitev pogodbe o udeležbi pri dobičku lahko da 
uprava družbe, prokurist ali več vodilnih delavcev skupaj, 
delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino 
osnovnega kapitala družbe ter reprezentativni sindikat, ki 
posamično ali skupaj z drugimi reprezentativnimi sindikati 
izpolni pogoj iz prvega odstavka 7. člena tega zakona oziroma 
svet delavcev. 

(2) Reprezentativni sindikat iz prejšnjega odstavka oziroma svet 
delavcev naslovi pobudo na upravo družbe, ki je dolžna o 
pobudi obvestiti skupščino. Pogajanja za sklenitev pogodbe 
vodi uprava družbe. Če uprava družbe ne sprejme pobude 
za začetek pogajanj, lahko reprezentativni sindikat oziroma 
svet delavcev pobudo naslovi neposredno na skupščino. 

(3) Če reprezentativni sindikat oziroma svet delavcev ne sprejme 
pobude uprave družbe oziroma delničarjev za sklenitev 
pogodbe, lahko le-ti s pobudo seznanijo zaposlene 
neposredno ter jih pozovejo, da imenujejo osebe, pooblaščene 
za sodelovanje na pogajanjih za sklenitev pogodbe. 

(4) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi v primeru, če 
v družbi ni organiziranega reprezentativnega sindikata in ne 
sveta delavcev. 

(5) V primerih družb z več kot 30 zaposlenimi iz 2. odstavka 1. čl. 
tega zakona mora dati pobudo za sklenitev pogodbe o 
udeležbi pri dobičku uprava družbe. 

10. člen 
(Vsebina pogodbe) 

(1) Pogodba o udeležbi pri dobičku mora vsebovati: 
- pogodbene stranke, 
- predmet pogodbe, 
- trajanje pogodbe, 
- višino nadomestila za uporabo sredstev v družbi, 
- kriterije za določitev deleža sredstev, ki pripada 

posameznemu zaposlenemu, iz udeležbe pri dobičku, 
shemo udeležbe pri dobičku, ki se s pogodbo dogovori, 

- namen uporabe sredstev iz udeležbe pri dobičku v družbi 
oziroma naložbeno politiko, dospelost pravice v izplačilo, 

- način obveščanja zaposlenih ter 
prenehanje pogodbe. 

(2) S shemo udeležbe pri dobičku, ki je sestavni del pogodbe o 
udeležbi pri dobičku, se določijo: 
- pravice, ki jih imajo zaposleni iz udeležbe pri dobičku, 
- način in roki za uveljavitev teh pravic, 

(3) Shema udeležbe pri dobičku dogovorjena s posamezno 
pogodbo o udeležbi pri dobičku, mora biti enaka za vse 
zaposlene, v imenu in za račun katerih je ta pogodba sklenjena. 
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11. člen 
(Predmet pogodbe) 

(1) Predmet pogodbe o udeležbi pri dobičku je lahko del dobička 
posameznega poslovnega leta ali del dobička dveh ali več 
zaporednih poslovnih let. 

(2) Če je s pogodbo o udeležbi pri dobičku dogovorjena gotovinska 
shema ima zaposleni poleg pravice do izplačila dela dobička 
ugotovljenega v skladu s tretjim odstavkom tega člena, tudi 
pravico do izplačila sorazmernega dela sredstev iz naslova 
nadomestila za uporabo sredstev iz udeležbe pri dobičku v 
družbi oziroma do izplačila sorazmernega dela dobička 
ustvarjenega z gospodarjenjem s temi sredstvi v skladu s 
tem zakonom. 

(3) če ni s pogodbo o udeležbi pri dobičku drugače določeno, se 
delež dobička, ki pripada posameznemu zaposlenemu iz 
udeležbe pri dobičku, določi na podlagi njegove povprečne 
mesečne plače izplačane v poslovnem letu, v katerem je bil 
ustvarjen dobiček, ki je predmet pogodbe o udeležbi pri 
dobičku in povprečnega števila delovnih dni, ki jih je opravil v 
tem poslovnem letu. 

12. člen 
(Pridobitev in dospelost pravice do izplačila) 

(1) Zaposleni pridobi pravico do izplačila deleža dobička, ki mu 
pripada v skladu s posamezno shemo udeležbe na dobičku, 
z dnem ko je sprejet sklep o razporeditvi dobička, ki je predmet 
pogodbe o udeležbi pri dobičku. 

(2) Pravica iz prejšnjega odstavka dospe v izplačilo naslednji 
dan po izteku obdobja, za katerega je bilo izplačilo odloženo. 

III. SHEME UDELEŽBE PRI DOBIČKU 

13. člen 
(Vrste shem) 

Glede na način izplačila sredstev zaposlenim, je shema udeležbe 
pri dobičku lahko: 

gotovinska shema, 
- delniška shema, 

alternativna shema, 
kombinirana shema. 

14. člen 
(Gotovinska shema) 

(1) Gotovinska shema je shema udeležbe pri dobičku, ki daje 
zaposlenemu pravico do izplačila celotnega deleža dobička, 
ki mu pripada, v gotovini. 

(2) Kadar je s pogodbo o udeležbi pri dobičku dogovorjena 
gotovinska shema mora družba ob dospelosti vsakemu 
upravičencu izplačati denarni znesek v višini, ki ustreza 
njegovemu deležu pri dobičku, ki je predmet pogodbe. 

15. člen 
(Delniška shema) 

(1) Delniška shema je shema udeležbe pri dobičku, ki daje 
zaposlenemu pravico do izplačila celotnega deleža dobička, 
ki mu pripada, v obliki navadnih delnic, ki se glasijo na ime, 
katerih izdajatelj je družba. 

(2) Za delnice, izdane na podlagi delniške sheme, se ne 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja trg vrednostnih papirjev 
o javni ponudbi vrednostnih papirjev. 

(3) Kadar je s pogodbo o udeležbi pri dobičku dogovorjena 
delniška shema mora pogodba in sklep iz petega odstavka 6. 
člena tega zakona vsebovati ceno, po kateri zaposleni na 
dan dospelosti pravice do udeležbe pri dobičku vplačajo 
delnice. 

(4) Cena delnic, izdanih na podlagi delniške sheme, ne sme biti 
nižja od zadnje tržne cene že izdanih delnic družbe, če so te 
delnice uvrščene v borzno kotacijo najmanj šest mesecev 
pred sprejemom sklepa iz petega odstavka 6. člena tega 
zakona. 

(5) Kot zadnja tržna cena iz prejšnjega odstavka se šteje 
povprečna cena že izdanih delnic družbe, s katerimi bodo 
delnice, izdane na podlagi delniške sheme tvorile isti razred 
dosežena pri poslovanju s temi delnicami na borzi v zadnjih 
dvanajstih mesecih pred sprejemom sklepa iz petega 
odstavka 6. člena tega zakona. 

(6) Če tržna cena delnic ni znana, cena delnic, izdanih na podlag1, 
delniške sheme, ne sme biti nižja od knjigovodske vrednosti 
že izdanih delnic družbe na dan 31. 12. poslovnega leta, 
katerega dobiček je predmet pogodbe o udeležbi pri dobičku. 

16. člen 
(Izpolnitev obveznosti na podlagi delniške sheme) 

(1) Kadar je s pogodbo o udeležbi pri dobičku dogovorjena 
delniška shema se na dan dospelosti šteje, da je posameznj 
zaposleni vplačal število delnic, ki je enako razmerju med 
višino njegovega deleža pri dobičku in ceno teh delnic. 

(2) Če razmerje iz prvega odstavka tega člena ni enako celemu 

številu, mora družba zaposlenemu presežek, ki ga ni bilo 
mogoče uporabiti za polno vplačilo delnice, izplačati z 
nakazilom denarnega zneska. 

(3) Družba mora izdati delnice, vplačane na način iz prvega 
odstavka tega člena, in jih izročiti zaposlenemu v petnajstin 
dneh po izvršenem vplačilu. 

(4) Družba mora delnice iz prejšnjega odstavka izdati v 
nematerializirani obliki. 

(5) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi v 
primeru, koje družba pridobila lastne delnice zaradi uresniči^0 

pravic zaposlenih do udeležbe pri dobičku. 

17. člen 
(Alternativna shema) 

(1) Alternativna shema je shema udeležbe pri dobičku, ki dal® 
zaposlenemu pravico do izbire med nakupom določenega 
števila navadnih delnic, ki se glasijo na ime, katerih izdajat®.' 
je družba, na določen dan po naprej določeni ceni, v vrednos'jj 
ki ustreza celotnemu deležu dobička, ki mu pripada. 3 

izplačilom tega deleža v gotovini. 

(2) Kadar je s pogodbo o udeležbi pri dobičku dogovorjen® 
alternativna shema mora pogodba vsebovati ceno delnic, 
jih bo izdala družba na podlagi navedene sheme, če zaposl®n 

uveljavi nakupno opcijo, ter rok za uveljavitev te pravice. 

(3) Nakupna cena delnic, izdanih na podlagi alternativne she^* 
se določi v skladu s 15. členom tega zakona. 
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'4) Za izpolnitev obveznosti na podlagi alternativne sheme z izdajo 
in izročitvijo delnic se uporabljajo določbe tega zakona o 
izpolnitvi obveznosti na podlagi delniške sheme. 

(5) Če zaposleni ne uveljavi nakupne opcije do izteka opcijskega 
r°ka, mu mora družba izplačati pripadajoči delež dobička v 
SJotovini, najkasneje v roku 15 dni po izteku opcijskega roka. 

18. člen 
(Kombinirana shema) 

I1) Kombinirana shema je shema udeležbe pri dobičku, ki daje 
zaposlenemu pravico do izplačila deleža dobička, ki mu 
Pripada, delno v gotovini in delno v obliki navadnih delnic, ki 
se glasijo na ime, katerih izdajatelj je družba. 

(2) Za izpolnitev obveznosti na podlagi kombinirane sheme se 
za del dobička, katerega izplačilo se vrši v gotovini, uporabljajo 
določbe tega zakona, ki urejajo gotovinsko shemo, za tisti del 
dobička, katerega izplačilo se vrši v obliki delnic, pa določbe 
tega zakona, ki urejajo delniško shemo in izpolnitev obveznosti 
na podlagi delniške sheme. 

IV. SREDSTVA IZ UDELEŽBE NA DOBIČKU 

19. člen 
(Upravljanje s sredstvi iz udeležbe pri dobičku) 

g 
sredstvi iz udeležbe pri dobičku v času od dneva pridobitve 

Pfavice do sredstev iz udeležbe pri dobičku do dneva, ko ta 
avica dospe v izplačilo (v nadaljnjem besedilu: čas mirovanja 

Pravic) upravlja družba. 

20. člen 
(Uporaba sredstev) 

Družba lahko sredstva iz udeležbe pri dobičku v času 
Mirovanja pravic uporabi izključno: 

" za investicije v nakup oziroma adaptacijo poslovnih 
prostorov ter nakup opreme v družbi, 
za razvojne projekte družbe, 
za naložbe v finančne inštrumente v skladu s 24. členom 
tega zakona, 

^ Minister, pristojen za gospodarstvo, določi kateri projekti se 
Štejejo za razvojne projekte po tem zakonu. 

21. člen 
(Nadomestilo za uporabo sredstev v družbi) 

' 6e je s pogodbo o udeležbi pri dobičku dogovorjena gotovinska 
shema, mora družba zaposlenim, ko sredstva iz udeležbe 
Pri dobičku dospejo v izplačilo, poleg teh sredstev izplačati 
'udi sredstva iz naslova nadomestila za njihovo uporabo v 
'asu mirovanja pravic. 

/n> 
Nadomestilo za uporabo sredstev iz prejšnjega odstavka se 
obračuna v višini najmanj 40% povprečne letne obrestne 
[nere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim 
letom. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se s pogodbo o 
"deležbi pri dobičku iz drugega odstavka 5. člena tega zakona 
nadomestilo za uporabo sredstev iz prvega odstavka tega 

člena lahko določi tudi v višini odstotka, za katerega se je 
povečal dobiček, ugotovljen v davčnem izkazu za poslovno 
leto, katerega dobiček je predmet pogodbe o udeležbi pri 
dobičku, glede na preteklo leto. 

22. člen 
(Revidiranje namenske uporabe sredstev) 

(1) Družba mora v času mirovanja pravic zagotoviti revidiranje 
svojega poslovanja. 

(2) Obveznost zagotovitve revidiranja iz prejšnjega odstavka se 
nanaša tudi na tiste družbe, ki po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, niso zavezane k reviziji letnih 
računovodskih izkazov. 

(3) Revizor mora pri sestavljanju poročila o revidiranju poslovanja 
družbe v dodatku k poročilu o revidiranju letnih računovodskih 
izkazov obvezno izdelati tudi dodatno poročilo o uporabi 
sredstev iz udeležbe pri dobičku v družbi. 

(4) Dodatno poročilo iz prejšnjega odstavka mora poleg obvezne 
vsebine določene z zakonom o revidiranju in revizijskimi 
standardi obsegati tudi mnenje revizorja o tem ali so sredstva 
iz udeležbe pri dobičku uporabljena v družbi za namene 
določene s tem zakonom ter mnenje ali poročila, ki jih sestavlja 
družba za namene obveščanja zaposlenih o stanju sredstev 
odražajo stanje, ki je razvidno iz revidiranih izkazov. 

(5) Za družbe z več kot 30 zaposlenimi iz 2. odstavka 1. člena 
tega zakona je obvezno le dodatno poročilo iz 3. in 4. odstavka 
tega člena. 

23. člen 
(Prenos upravljanja) 

(1) Če družba sredstev iz udeležbe pri dobičku ne uporabi v 
skladu z določbo prve in druge alineje prvega odstavka 20. 
člena tega zakona, mora skleniti pogodbo o gospodarjenju s 
temi sredstvi za čas mirovanja pravic s pooblaščenim 
udeležencem trga vrednostnih papirjev v skladu s predpisi, 
ki urejajo trg vrednostnih papirjev. 

(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka mora družba določiti 
naložbeno politiko v skladu s 24. členom tega zakona. 

(3) K pogodbi iz prvega odstavka tega člena mora družba pridobiti 
predhodno soglasje pravne ali fizične osebe, ki je sklenila 
pogodbo v imenu in za račun zaposlenih. 

24. člen 
(Naložbena politika) 

(1) S pogodbo iz prvega odstavka 23. člena tega zakona mora 
družba pooblastiti pooblaščenega udeleženca trga 
vrednostnih papirjev, da sredstva iz udeležbe pri dobičku 
naloži samo v naslednje oblike naložb: 

v vrednostne papirje Republike Slovenije in Banke 
Slovenije; 

• v vrednostne papirje držav članic EU; 
- v depozite in druge naložbe v banke v Republiki Sloveniji; 
- v lastniške vrednostne papirje domačih izdajateljev, ki 

kotirajo na borzi v Republiki Sloveniji; 
- v dolžniške vrednostne papirje domačih izdajateljev, ki 

kotirajo na borzi v Republiki Sloveniji. 
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(2) Sredstva iz udeležbe pri dobičku morajo biti naložena tako, 
da skupno stanje naložb v posamezno obliko, razen za 
naložbe v vrednostne papirje Republike Slovenije, ne sme 
presegati 25% skupnega stanja sredstev iz udeležbe pri 
dobičku, s tem, da vrednost naložb v vrednostne papirje 
istega izdajatelja ne sme presegati 5% vseh naložb v 
vrednostne papirje. 

25. člen 
(Rezultat gospodarjenja s sredstvi) 

(1) Rezultat gospodarjenja s sredstvi iz udeležbe pri dobičku v 
skladu z določbo 24. člena tega zakona se ugotavlja ob izteku 
časa mirovanja pravic. 

(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, pripada dobiček 
ustvarjen z gospodarjenjem s sredstvi iz udeležbe pri dobičku 
družbi. 

(3) Če je s pogodbo o udeležbi pri dobičku dogovorjena gotovinska 
shema in je z gospodarjenjem s sredstvi iz udeležbe pri 
dobičku bil ustvarjen dobiček, ta dobiček pripada zaposlenim. 

(4) Če je dobiček iz prejšnjega odstavka višji od nadomestila za 
uporabo sredstev iz udeležbe pri dobičku, obračunanega v 
skladu z drugim oziroma tretjim odstavkom 21. člena tega 
zakona, presežek nad navedenim zneskom, ne glede na 
določbo prejšnjega odstavka, pripada družbi. 

26. člen 
(Obveščanje) 

Družba mora najmanj enkrat letno obvestiti pravno ali fizično 
osebo, ki je v imenu zaposlenih sklenila pogodbo o udeležbi pri 
dobičku, o stanju sredstev, ki pripadajo zaposlenim iz udeležbe 
pri dobičku, ter o načinu upravljanja s temi sredstvi v času 
mirovanja pravic. 

V. DELAVSKO DELNIČARSTVO 

27. člen 
(Načrt delavskega delničarstva) 

(1) Načrt delavskega delničarstva (v nadaljnjem besedilu: načrt) 
je skupna odločitev zaposlenih in družbe o tem, da se bo 
povečeval delež delavskega delničarstva v družbi, ter se na 
način, po pogojih in v mejah določenih s tem zakonom, pridobile 
davčne olajšave, s ciljem izboljšati korporacijsko upravljanje 
in s tem poslovanje družbe, v korist lastnikov in zaposlenih 
lastnikov. 

(2) V načrtu delavskega delničarstva se načrtuje obseg 
pridobivanja delnic; družbe: 

• ki jih zaposleni pridobijo na podlagi denarnih sredstev, ki 
jih sami zaposleni vplačajo za namen uresničevanja 
načrta, na podlagi sprejete pogodbe o udeležbi zaposlenih 
na dobičku iz gotovinske sheme, ali iz drugih svojih 
gotovinskih virov; 

- ki jih zaposleni pridobijo na podlagi sprejete pogodbe o 
udeležbi zaposlenih pri dobičku iz delniške sheme; 

- ki so jih zaposleni že pridobili v privatizaciji ali na trgu; 
- ki so vložene v družbo pooblaščenko; 

ki jih družba zagotovi na podlagi sprejete pogodbe o 
izplačilu dela plač za namen uresničevanje načrta 
delavskega delničarstva. 

(3) Načrt se sprejme za obdobje najmanj 5 let ali za nedoločen 
čas. 

(4) Načrt vsebuje tudi okvire oz. omejitve načrtovane pridobitve 
delnic družbe s strani zaposlenih v načrtovanih obdobjih- 

(5) Načrt določa tudi način skupnega upravljanja deln^ 
zaposlenih, iz 2. odstavka tega člena, z uporabo ene od 
naslednjih oblik: 

družba pooblaščenka po ZPre 
vzajemni sklad s smiselno uporabo ZISDU-1 

- sporazum zaposlenih delničarjev po ZPre 

(6) Načrt, v skladu s tem zakonom, podrobneje določi pog°)e 

vstopa in izstopa zaposlenih kot članov načrta, ki uživa)0 

davčne ugodnosti pod pogoji in v obsegu, kot jih določa ta 
zakon. 

Načrt se sprejeme na način, ki je določen s tem zakonom 
sprejem pogodbe o udeležbi na dobičku iz členov šest do deve 
tega zakona. 

VI. POGODBA O IZPLAČILU DELA PLAČ ZA NAKUP 
DELNIC 

28. člen . 
(Pravice in obveznosti iz pogodbe o izplačilu dela p|aC 

za namen nakupa delnic družbe) 

(1) Pogodba o izplačilu dela plač za namen uresničevanja načrt® 
delavskega delničarstva (v nadaljnjem besedilu pogodba 
izplačilu dela plač) je pogodba, s katero se družba zave"' 
da bo zaposlenim izplačala del plač za namen nakupa deln ^ 
družbe, v skladu z načrtom, v rokih in na način določen 
pogodbo. 

(2) Pogodba o izplačilu dela plač na podlagi katere družba 'jj 
zaposleni iz prve alineje prvega odstavka 2. člena tega zakorl 
pridobijo davčne in druge olajšave po tem zakonu, je tis 

pogodba o izplačilu dela plač, na podlagi katere se te 
zaposlenim po poteku določenega časovnega obdobja, W 
sme biti krajše od treh let. izplača ne več kot 10% |e,n0®0 
zneska plač, izplačanih v družbi v tem poslovnem letu in 
sme presegati povprečnega mesečnega zneska plače 
zaposlenega, izplačane v poslovnem letu, katerega dobič 
je predmet te pogodbe. 

(3) Če se s pogodbo izplača zaposlenim del plače za na^ej 
nakupa delnic družbe v višjem znesku kot je to določeno 
drugem odstavku tega člena, družba in zaposleni pridoDr 
davčne in druge olajšave zgolj za tisti del udeležbe pri dobic 
ki ne presega zneska navedenega v teh odstavkih. 

(4) Pogodbo o izplačilu dela plač za namen nakupa delnic drU^ 
iz prvega odstavka tega člena sklenejo kot pogodb0 

stranke družba in zaposleni iz prve alineje prvega odstav 

2. člena tega zakona. , 

29. člen 
(Sklenitev pogodbe s strani družbe) 

J g\t 
(1) Na strani družbe odloča o sklenitvi pogodbe o izplačilu 0 

plač za nakup delnic družbe, skupščina družbe. 

(2) Skupščina lahko sprejme sklep iz prejšnjega odstavka, 
v statutu družbe določeno, da se zaposlenim zagotov1 

plač za nakup delnic družbe. 
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) Sklep s katerim skupščina odloči o sklenitvi pogodbe o izplačilu 
dela plač za nakup delnic družbe je veljaven, če skupščina 
Pred oziroma najkasneje sočasno s sprejemom tega sklepa 
sprejme ustrezen sklep, na podlagi katerega bo družba lahko 
•zpolnila obveznost prodati delnice v skladu s pogodbo izplačilu 
dela plač za nakup delnic družbe. 

Za ustrezen sklep iz četrtega odstavka tega člena se šteje 
sklep o pogojnem povečanju osnovnega kapitala zaradi 
uresničitve pravic zaposlenih do udeležbe pri dobičku. 

Kadar so delnice, katerih izdajatelj je družba, že uvrščene v 
borzno kotacijo lahko skupščina namesto sklepa iz petega 
odstavka tega člena sprejme sklep o pridobitvi lastnih delnic 
zaradi uresničitve pravic zaposlenih do udeležbe pri dobičku 
na podlagi delniške sheme. 

30. člen 
(Odločanje in postopek sklenitve pogodbe) 

^3 odločanje in izvedbo postopkov sklenitve pogodbe o izplačilu 
a plač za nakup delnic se uporabljajo določbe 7. do 9. Člena 

9® zakona. 

31. člen 
(Vsebina pogodbe) 

' p°godba o izplačilu dela plače za nakup delnic mora vsebovati: 
pogodbene stranke, 
predmet pogodbe, 
trajanje pogodbe, 
višino izplačila plače za posamezno poslovno obdobje, 
kriterije za določitev deleža plače, ki pripada 
posameznemu zaposlenemu, za nakup delnic družbe, 
pravico in obveznost nakupa delnic družbe, ter pogoje in 
način nakupa in zagotavljanja delnic, ki se jih s pogodbo 
dogovori, 
način obveščanja zaposlenih ter 
prenehanje pogodbe. 

Način nakupa in zagotavljanja delnic mora biti enak za vse 
zaposlene, v imenu in za račun katerih je ta pogodba sklenjena. 

32. člen 
(Predmet pogodbe) 

PfGflm 
'ahk ,po9°dbe 0 izplačilu dela plač za nakup delnic družbe, je 
ali °dei plaće posameznega poslovnega leta ali del pla'edveh e* zaporednih poslovnih let. 

ni c 
Por P°9odbo drugače določeno, se delež plač, ki pripada 
Podfme2nemu zaP°slenemu za nakup delnic družbe, določi na p0 

a9i njegove povprečne mesečne plače izplačane v preteklem 
v | °VnerTI letu in povprečnega števila delovnih dni, ki jih je opravil 

Poslovnem letu. 

(Dni x 33< ćlen 

'ocitev cene za nakup delnic iz izplačila dela plač) 
Za m 
«tko v cene za nakup delnic iz izplačila dela plač po tem 
Up0 

nu ,er za Izpolnitev obveznosti na podlagi pogodbe, se 
'iajo določbe 15. In 16. člena tega zakona. 

VII. VZPODBUJANJE POKOJNINSKEGA 
VARČEVANJA 

34. člen 
(posledica pri izstopu iz načrta delavskega 

delničarstva) 

(1) Pod pogoji določenimi s tem zakonom zaposleni lahko izstopi 
iz načrta delavskega delničarstva tako, da proda delnico na 
trgu vrednostnih papirjev. Prodajalec delnice obdrži davčne 
olajšave po tem zakonu v višini kot jo določa zakon, če kupnino 
iz takšne prodaje delnic nameni pokojninskemu varčevanju 
za sebe ali za ožje družinske člane prvega dednega razreda 
in če gre za delnice, ki jih je pridobil, kot zaposleni na podlagah 
iz prve, druge ali pete alineje 2. odstavka 27. člena tega zakona 

(2) Pravna posledica iz prejšnjega odstavka ne velja za načine 
pridobitve delnic iz tretje ali četrte alineje 2. odstavka 27. člena 
tega zakona. 

(3) Kot izstop, ki ustvarja posledice iz 1. odstavka tega člene 
štejejo naslednji razlogi za prodajo delnic: 

menjava ali izguba zaposlitve; 
upokojitev; 

- doseganje maksimalnih omejitev za posameznika; 
dedovanje; 

- prenehanje načrta delavskega delničarstva iz kakršnega 
koli razloga 

(4) V vseh primerih iz prejšnjega odstavka, razen zadnje alineje, 
lahko upravičenci ostanejo v načrtu, dokler ne dosežejo 
pogojev za največje davčne olajšave pri dohodnini, ki bi jo 
sicer morali plačati po zakonu o dohodnini. V primerih tako 
pridobljenih delnic, nimajo glasovalnih pravic. 

(5) V primeru menjave zaposlitve je možen prestop v načrt 
delavskega delničarstva novega delodajalca brez davčnih 
posledic za posameznika. 

VIII. PRIDOBITEV DAVČNIH IN DRUGIH OLAJŠAV 

35. člen 
(Plačevanje prispevkov) 

Od prejemkov iz udeležbe pri dobičku in od prejemkov iz naslova 
dela plač za namen nakupa delnic družbe, po tem zakonu se ne 
plačuje prispevkov niti davek na izplačane plače. 

36. člen 
(Obdavčitev družbe) 

(1) Sredstva iz udeležbe pri dobičku in sredstva dela plač 
izplačanih za nakup delnic družbe po tem zakonu, se družbi 
priznavajo kot odhodek vendar največ: 

- 25% dobička podjetja; 
- 10% mase bruto plač; 

1 mesečna plača na zaposlenega, če je namen izplačila 
nakup delnic podjetja (izplačilo v delnicah ali vplačilo). 

(2) Družba pooblaščenka, ustanovljena po ZPre, ki je vključena 
v načrt delavskega delničarstva, če je njena edina dejavnost 
upravljanje z delnicami ustanoviteljev, ne plačuje davka od 
dobička pravnih oseb. 
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37. člen 
(Obdavčitev zaposlenega) 

(1) Zaposlenemu se od prejemkov iz naslova udeležbe pri dobičku 
in od prejemkov iz naslova izplačila dela plač za nakup delnic 
družbe po tem zakonu priznajo olajšave. 

(2) Udeležba na dobičku za zaposlene in izplačilo dela plač za 
nakup delnic družbe, je obdavčeno z dohodnino, kot prejemek 
iz premoženja, le ob prodaji delnic, oziroma izstopu iz načrta 
delavskega delničarstva, če so delnice pridobljene na enega 
od načinov iz prve, druge ali pete alineje 2. odstavka 27. člena 
tega zakona, razen če prodajalec delnice kupnino nameni za 
prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
zase ali za ožje družinske člane prvega dednega razreda. 

(3) Udeležba na dobičku za zaposlene, v skladu z načrtom 
delavskega delničarstva, je obdavčena z dohodnino le v 
obdobju prvih petih let imetništva delnice zaposlenih po 
padajočem odstotku do petega leta v skladu z zakonom ki 
ureja dohodnino. Višina davčne olajšave je odvisna od načina 
izplačila deleža dobička, ki pripada zaposlenemu iz udeležbe 
pri dobičku po tem zakonu, in od dolžine obdobja, za katerega 
je to izplačilo bilo odloženo. 

38. člen 
(Pogoji za uveljavitev olajšav) 

Družbi oziroma zaposlenim se prizna oprostitev plačila prispevkov 
v skladu z določbo 35. člena tega zakona in davčne olajšave v 
skladu z 36. in 37. členom tega zakona: 

- če je pogodba o udeležbi pri dobičku vpisana v poseben 
register v skladu s tem zakonom; 

- če so bila sredstva iz udeležbe pri dobičku v družbi 
uporabljena namensko v skladu z določbo 20. člena tega 
zakona. 

39. člen 
(Registracija pogodb in načrta delavskega 

delničarstva) 

(1) Pogodba o udeležbi pri dobičku, pogodba o izplačilu dela plač 
za nakup delnic in načrta delavskega delničarstva po tem 
zakonu se vpiše v poseben register, ki ga vodi pristojni davčni 
organ (v nadaljnjem besedilu: register pogodb). 

(2) Register pogodb se sestoji iz glavne knjige in zbirke listin. 

(3) Glavna knjiga je namenjena vpisu podatkov, za katere ta 
zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis določa, da se vpišejo 
v register pogodb. 

(4) Pogodba o udeležbi pri dobičku, pogodba o izplačilu dela plač 
za nakup delnic in načrta delavskega delničarstva in listine, 
za katere ta zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis določa, 
da se predložijo registru pogodb, se vložijo v zbirko listin. 

40. člen 
(Prijava za vpis v register pogodb) 

(1) Prijavo za vpis v register pogodb vloži oseba, ki je po zakonu 
ali aktih družbe pooblaščena za zastopanje družbe. 

(2) Prijava za vpis pogodbe o udeležbi pri dobičku, pogodbe o 
izplačilu dela plač za nakup delnic in načrta delavskega 

delničarstva v register pogodb mora vsebovati podatke o 
pogodbenih strankah, veljavnosti pogodbe, shemi udeležbe 
pri dobičku, ki se s pogodbo oblikuje, roku dospelosti izpla^' 
na podlagi te pogodbe, višini in vrsti davčnih in drugih olajšal 
ki se lahko uveljavljajo na podlagi te pogodbe ter druge podatke, 
določene s predpisom iz 41. člena tega zakona. 

(3) Prijavi je potrebno priložiti pogodbo o udeležbi pri dobičku, 
pogodbo o izplačilu dela plač za nakup delnic in načrt 
delavskega delničarstva v izvirniku ali overjenem prepisu, 
notarski zapisnik o sprejemu sklepa o sklenitvi pogodbe, 
poimenski seznam zaposlenih, v imenu in za račun katerih je 
sklenjena pogodba o udeležbi pri dobičku, z navedbo njihovih 
rojstnih podatkov, prebivališča, podatkov o državljanstvu, 
enotni matični številki zaposlenih ter njihovi davčni številki. 

(4) Prijavo je treba vložiti v 15 dneh po sprejemu sklepa o 
razporeditvi dobička, ki je predmet pogodbe o udeležbi Pn 

dobičku, oz. ustreznih sklepov pri pogodbi o izplačilu dela 
plač za nakup delnic in načrtu delavskega delničarstva. 

(5) Za vpis v register pogodb je treba prijaviti tudi vsaK° 
spremembo pogodbe o udeležbi pri dobičku oziroma vsako 
spremembo podatkov, ki so vpisani v register pogodb, in 

prijavi priložiti listine, na katerih te spremembe temeljijo te[ 
prijaviti stečaj družbe, podpisnice pogodbe o udeležbi p" 
dobičku. 

(6) Prijavo sprememb je potrebno vložiti v 15 dneh od nastani® 
spremembe. 

41. člen 
(Podzakonski akt) 

Natančnejši predpis o vsebini in obliki prijave za vpis v regis,a| 
pogodb, prijavi sprememb, načinu dajanja podatkov t® 
dokumentaciji, ki jo je potrebno priložiti prijavi za vpis v regis'® 
pogodb, izda minister, pristojen za finance. 

42. člen 
(Postopek vpisa v register pogodb) 

(1) Postopek za vpis v register pogodb se začne z vložitvi)" 
prijave iz 40. člena tega zakona. 

(2) O vpisu v register pogodb odloča na prvi stopnji davčni urad. 
na območju katerega je družba vpisana v davčni regis'er 

(3) Davčni organ iz prejšnjega odstavka opravi vpis v regis'®r 

pogodb, če je prijavo v predpisani obliki in vsebini vloži 
oseba iz prvega odstavka 40. člena tega zakona, če so pri)0 

priložene predpisane listine in če je pogodba o udeležbi P 
dobičku, ki se prijavlja za vpis v register v skladu s t0 

zakonom. 

(4) Davčni organ iz drugega odstavka tega člena mora ocen!!'.gr 
so za vpis v register pogodb izpolnjeni predpisani pogoji 
izdati odločbo, s katero odloči o prijavi za vpis v regis 

pogodb. 

(5) Odločba iz prejšnjega odstavka se vroči stranka'1,,, 

podpisnicam pogodbe o udeležbi pri dobičku. 

(6) Z odločbo o vpisu pogodbe v register pogodb davčni orfl 
tudi odloči o vrsti in višini davčne in druge olajšave, ^ 
pogodbenim strankam priznajo na podlagi vpisane pog°" 
o udeležbi pri dobičku. 
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43. člen 
(Pravna sredstva) 

'1) Zoper odločbo iz četrtega odstavka 42. člena tega zakona je 
dovoljena pritožba. 

'2) Pritožba se vloži v roku 15 dni od vročitve odločbe na Glavni 
urad Davčne uprave Republike Slovenije. 

'3) Pravico do vložitve pravnega sredstva iz prejšnjega odstavka 
lrnajo le pogodbene stranke, podpisnice pogodbe o udeležbi 
Pri dobičku. 

44. člen 
(Učinek vpisa) 

izpisom pogodbe o udeležbi pri dobičku v register pogodb družba 
zaposleni pridobijo pravico do oprostitve plačila prispevkov iz 
' ^'ena tega zakona in pravico do uveljavitve davčnih olajšav v 
®du z 36. jn 37. členom tega zakona. 

45. člen 
(Izbris iz registra) , 

Pristojni davčni urad izbriše pogodbo o udeležbi pri dobičku, 
Pogodbo o izplačilu dela plač za nakup delnic in načrt 
delavskega delničarstva iz registra pogodb, če: 

družba v predpisanem roku ne dostavi zahtevanih 
podatkov glede izpolnjevanja pogoja iz druge alineje 38. 
člena tega zakona, 
ugotovi da družba ne izpolnjuje pogoja iz druge alineje 38. 
člena tega zakona, 
ugotovi, da je pogodba o udeležbi pri dobičku prenehala 
veljati iz razlogov navedenih v drugi in tretji alineji 49. 
člena tega zakona, 

Zoper odločbo o izbrisu iz registra pogodb je dovoljena 
Pritožba. 

^ Za vložitev in odločanje o pritožbi iz prejšnjega odstavka se 
uPorabljajo določbe tega zakona o vložitvi in odločanju o pritožbi 
zoper odločbo o vpisu pogodbe v register pogodb. 

Izbris Iz registra pogodb ima za posledico izgubo pravice do 
oprostitve plačila prispevkov iz 35. člena tega zakona in izgubo 
Pravice do davčnih olajšav iz 36. in 37. člena tega zakona. 

46. člen 
(Vezanost na odločbe) 

' ) Davčni organ, ki odloča o odmeri davka posamezne osebe, 
Kl ie stranka pogodbe je pri odločitvi vezan na pravnomočno 
odločitev o vpisu oziroma izbrisu pogodbe o udeležbi pri 
dobičku v oziroma iz registra pogodb. 

|k. 
^ Primeru izbrisa iz registra pogodb davčni organ iz 
Prejšnjega odstavka izda tudi odločbo, s katero družbi naloži 
obračun in plačilo prispevkov iz 35. člena tega zakona v 
kladu z zakonom o prispevkih za socialno varnost (Uradni 
st RS, št. 5/96), zakonom o pokojninskem in invalidskem 

^•varovanju ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/ 
109/01, 108/02 in 135/03), zakonom o zdravstvenem 

^arstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/ 
2' 13/93,9/96,29/98,6/99, 99/01,60/02 in 126/03), zakonom 

° družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93, 71/94, 73/95 
n 26/99) in zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer 

Dr®zposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91-popravek, 12/ 

92, 71/93, 2/94-popravek, 38/94, 69/98 in 67/02). Osnova za 
obračun prispevkov so prejemki iz udeležbe pri dobičku, ki bi 
zaposlenemu pripadali na podlagi pogodbe o udeležbi pri 
dobičku. 

47. člen 
(Pogoj namenske porabe sredstev) 

Nadzorni organ iz 52. člena tega zakona mora pred dospelostjo 
pravice do izplačila sredstev po tem zakonu opraviti pregled 
namenske porabe sredstev iz udeležbe pri dobičku v skladu z 
določbami 20. člena tega zakona. 

48. člen 
(Izplačilo sredstev pred dospelostjo) 

(1) Sredstev po tem zakonu ni dovoljeno izplačati pred dospelostjo 
teh sredstev v izplačilo, razen v primeru smrti. 

(2) Če zaposleni, ki ni uveljavil pravice do izplačila sredstev po 
tem zakonu, umre, se znesek, izračunan v skladu s pogodbo 
o udeležbi pri dobičku, po obdavčitvi in plačilu prispevkov iz 
35. člena tega zakona, prenese v zapuščinsko maso 
zaposlenega. 

IX. PRENEHANJE UDELEŽBE NA DOBIČKU 

49. člen 
(Razlogi za prenehanje) 

Pogodba o udeležbi pri dobičku preneha: 

- z iztekom roka, za katerega je bila sklenjena 
- z začetkom stečajnega postopka nad družbo, 
- s prenehanjem družbe zaradi združitve. 

50. člen 
(Pravne posledice začetka stečajnega postopka) 

(1) Kadar je s pogodbo o udeležbi pri dobičku bila dogovorjena 
delniška shema, se z dnem začetka stečajnega postopka 
nad družbo terjatev zaposlenega na izročitev ustreznega 
števila delnic spremeni v denarno terjatev na izplačilo 
denarnega zneska, ki ustreza deležu dobička, ki pripada 
zaposlenemu iz udeležbe pri dobičku po tej pogodbi. 

(2) Na premoženju, ki je predmet naložbe iz prvega odstavka 24. 
člena tega zakona, pridobijo zaposleni z dnem začetka stečaja 
ločitveno pravico v zavarovanje njihove terjatve iz naslova 
udeležbe pri dobičku na podlagi sklenjene pogodbe o udeležbi 
pri dobičku po tem zakonu. 

(3) Če so bila sredstva iz udeležbe pri dobičku uporabljena v 
družbi, se terjatve zaposlenih iz naslova udeležbe pri dobičku 
v primeru stečaja poplačajo iz razdelitvene mase. 

51. člen 
(Prenehanje zaradi združitve) 

(1) Pogodba o udeležbi pri dobičku sklenjena med zaposlenimi in 
prevzeto družbo preneha veljati z dnem vpisa pripojitve v 
sodni register, če prevzemna družba v roku 30 dni po 
uveljavitvi pogodbe o pripojitvi ne izjavi, da prevzema vse 
pravice in obveznosti iz pogodbe o udeležbi pri dobičku, ki jo 
je sklenila prevzeta družba. 

^ ^aj 2005 73 poročevalec, št. 28 



(2) V primeru prenehanja pogodbe o udeležbi pri dobičku po 
prejšnjem odstavku mora prevzemna družba zaposlenim 
zagotoviti vse pravice, kot jih je zagotavljala prevzeta družba 
na tej podlagi do dneva prenehanja pogodbe o udeležbi pri 
dobičku. 

(3) V primeru spojitve začne teči rok za prevzem pogodbe iz 
prvega odstavka tega člena z dnem sprejema statuta 
novoustanovljene družbe. 

X. NADZOR 

52. člen 
(Način opravljanja nadzora) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona glede pridobitve 
davčnih in drugih olajšav opravlja pristojni davčni organ, v 
skladu s posebnim zakonom, ki ureja davčno službo in davčni 
postopek. 

(2) Pri opravljanju nadzora po tem zakonu ima pristojni davčni 
organ pravico od družbe zahtevati vse podatke, potrebne za 
izvajanje nadzora. 

(3) Če pooblaščeni davčni organ pri opravljanju nadzora ugotovi 
kršitev v zadevi upravljanja s sredstvi iz udeležbe pri dobičku, 
lahko glede na težo in nevarnost kršitve izreče ukrep, s 
katerim popolnoma ali za določeno časovno obdobje odpravi 
pooblastilo družbi, da upravlja s sredstvi iz udeležbe pri 
dobičku in ji naloži, da sklene pogodbo o gospodarjenju s temi 
sredstvi s pooblaščenim udeležencem trga vrednostnih 
papirjev. 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 

53. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 10.000.000,00 tolarjev se kaznuje 
za prekršek družba, če: 

1. ne izplača sredstev iz udeležbe pri dobičku v skladu z 
drugim odstavkom 14. člena tega zakona; 

2. določi ceno delnic v nasprotju s 15. členom tega zakona; 

3. ne izda in izroči delnic v roku določenem v tretjem odstavku 
16. člena tega zakona; 

4. ne izplača sredstev iz udeležbe pri dobičku v roku 
določenem v petem odstavku 17. člena tega zakona; 

5. uporabi sredstva iz udeležbe pri dobičku v družbi v 
nasprotju z 20. členom tega zakona; 

6. ne zagotovi revizije v skladu z 22. členom tega zakona, 

7. ne sklene pogodbe o gospodarjenju s sredstvi iz udeležb« 
pri dobičku s pooblaščenim udeležencem f9a 

vrednostnih papirjev v skladu s 23. členom tega zakona- 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 tolarjev se kaznuje 
za prekršek tudi odgovorna oseba družbe, ki stori prekrše 
iz prejšnjega odstavka. 

54. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 10.000.000,00 tolarjev se kaznuje 
za prekršek pooblaščeni udeleženec trga vrednostm 
papirjev, če nalaga sredstva v nasprotju s 24. členom te9a 

zakona; 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 tolarjev se kaznuje 
za prekršek tudi odgovorna oseba pooblaščene^ 
udeleženca trga vrednostnih papirjev, ki stori prekršek 1 

prejšnjega odstavka. 

55. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 5.000.000,00 tolarjev se kaznuj® 
za prekršek družba, ki ne registrira pogodbe pri pristci0® 
davčnem uradu v roku določenem v četrtem odstavku 
člena tega zakona oziroma ne prijavi sprememb v roku 
šestega odstavka istega člena; 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 tolarjev se kaznuje & 
prekršek tudi odgovorna oseba družbe, ki stori prekršek 
prejšnjega odstavka. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

56. člen 

(1) Minister, pristojen za finance, izda predpis iz 41. člena '09a 

zakona v roku 60 dni po uveljavitvi tega zakona. 

(2) V roku iz prejšnjega odstavka izda predpis iz drug -. 
odstavka 20. člena in predpis iz 39. člena tega zakona <u 

minister, pristojen za gospodarstvo oziroma minister, pris'0' 
za delo. 

57. člen 

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

lisW 
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III. OBRAZLOŽITEV 

1 Splošne določbe (1.-4. člen) 
področje, ki ga ureja predloženi zakon, obsega tiste oblike 
udeležbe pri dobičku, ki dajejo družbi oziroma zaposlenim pravico 

davčnih in drugih olajšav (oprostitev plačila prispevkov za 
s°cialno varnost). V skladu z določbo drugega odstavka 1. člena 
Predloga zakona je udeležba pri dobičku po tem zakonu 
Prostovoljna razen za družbe, ki zaposlujejo nad 30 zaposlenih. 

Z določbo 2. člena predloga zakona se opredeljuje pojem 
*aPoslenega po tem zakonu, ki obsega vsako fizično osebo, ki je 
v družbi v delovnem razmerju v poslovnem letu, v katerem je 
Zvarjen dobiček, ki je predmet pogodbe o udeležbi pri dobičku 
oziroma sprejet načrt delavskega delničarstva, ne glede na obliko 
kovnega razmerja (delovno razmerje na nedoločen ali določen 
asis polnim ali skrajšanim delovnim časom), s tem da je dana 

Možnost družbi in zaposlenim, da s pogodbo o udeležbi pri dobičku 
ot dodatni pogoj za udeležbo pri dobičku po tem zakonu določijo, 
a mora biti ta oseba zaposlena v družbi določeno časovno 

°°dobje. Tako določeno obdobje lahko znaša največ šest 
'"osece v. 

predloženi zakon se uporablja za gospodarske družbe, ki so 
0rganizirane kot kapitalske družbe (delniška družba, družba z 
Orr>ojeno odgovornostjo in komanditna delniška družba), z izjemo 
^žb navedenih v drugem odstavku 3. člena predloga zakona. 

"• Pogodba o udeležbi pri dobičku (5. -12. člen) 

pravni temelj za pridobitev pravic iz naslova udeležbe pri dobičku 
0 tem zakonu je pogodba o udeležbi pri dobičku. Pojem pogodbe 
^ežbi pri dobičku je opredeljen v 5. členu predloga zakona. V 
'adu z določbo drugega odstavka 5. člena predloga zakona se 

01 Pogodba o udeležbi pri dobičku, na podlagi katere družba in 
's" Uposleni, za katere velja tarifni del kolektivnih pogodb, ndobijo davčne in druge olajšave, šteje le tista pogodba, na 
°d!agi katere se družba zaveže izplačati zaposlenim del dobička, 

no sme presegati zneska navedenega v drugem odstavku 5. 
Predloga zakona, s tem, da mora biti izplačilo tega zneska 

oženo za najmanj tri leta. 

VJk
kladu z določbo tretjega odstavka 5. člena predloženega 

p 0na' Pa zaposleni na t. i. "individualnih pogodbah o zaposlitvi" 
0 dobijo davčne in druge olajšave na podlagi sklenjene pogodbe 
ijjdeležbi na dobičku, le če je izplačilo odloženo za najmanj pet 

ln če se izvrši v obliki delnic, in sicer za tisti del dobička, ki 

kot'Pa' ne prese9a 5% dobička poslovnega leta, vendar ne več 
1 8ne Povprečne plače tega zaposlenega izplačane v poslovnem 

U' v katerem je bil ta dobiček ustvarjen. 

sklene ločeni pogodbi o udeležbi pri dobičku z zaposlenimi, 
na z3'6«6 Wlia tarifn'del ko,0l<,'vnlf) pogodb oziroma z zaposlenimi ■ '■ "individualnih pogodbah o zaposlitvi". 

PoV6 predmel pogodbe o udeležbi pri dobičku delež dobička 
sk^ ga lota odloča o sklenitvi pogodbe na strani družbe 
Ud P.^'na lo-te. Skupščina lahko odloča o sklenitvi pogodbe o 
*ao BŽb' prl dot)ičku 'e. te statut družbe vsebuje določbo, ki uo'avlja zaposlenim določen odstotek dobička poslovnega leta. 

^veljavnost sklepa o sklenitvi pogodbe o udeležbi pri dobičku, 

08/a'6r° 'e dogovorjeno izplačilo udeležbe pri dobičku v obliki 
«otf Potrebno, da skupščina družbe pred oziroma najkasneje asno s sklenitvijo pogodbe o udeležbi pri dobičku sprejme 

sklep o pogojnem povečanju osnovnega kapitala družbe zaradi 
uresničitve pravic zaposlenih na podlagi sklenjene pogodbe. 
Skupščina družbe lahko namesto sklepa o pogojnem povečanju 
kapitala sprejme sklep o pridobitvi lastnih delnic zaradi uresničitve 
pravic zaposlenih na podlagi sklenjene pogodbe o udeležbi pri 
dobičku. V tem primeru ne pride do povečanja osnovnega kapitala 
družbe temveč se izplačilo udeležbe pri dobičku zaposlenim izvrši 
z izročitvijo lastnih delnic družbe. Pogoj za to pa je, da so delnice 
družbe že uvrščene v borzno kotacijo. 

Pri sklenitvi pogodb o udeležbi pri dobičku s strani zaposlenih 
ločimo kolektivno in individualno odločanje. V skladu z določbo 7. 
člena predloga zakona odloča o sklenitvi pogodbe v imenu 
zaposlenih, za katere velja tarifni del kolektivne pogodbe, pristojni 
organ enega ali več reprezentativnih sindikatov, organiziranih v 
družbi, pod pogojem, da za to pridobijo poprejšnje soglasje več 
kot 50% zaposlenih. Če navedeni pogoj ni izpolnjen oziroma v 
primeru, da v družbi ni organiziranega reprezentativnega 
sindikata, odloča o sklenitvi pogodbe svet delavcev. Če v družbi 
ni organiziranega ne reprezentativnega sindikata in ne sveta 
delavcev, odločajo o sklenitvi pogodbe zaposleni neposredno na 
zboru delavcev. Z določbo šestega in sedmega odstavka 7. člena 
predloga zakona sta opredeljena način neposrednega odločanja 
zaposlenih ter oblika sklepa o sklenitvi pogodbe o udeležbi pri 
dobičku. Ker gre za kolektivno odločanje, sklenjena pogodba 
učinkuje za vse zaposlene, za katere velja tarifni del kolektivne 
pogodbe. 

Člani uprave, poslovodje ter zaposleni, za katere ne velja tarifni 
del kolektivne pogodbe (delavci na t. i. "individualnih" pogodbah o 
zaposlitvi) pa v skladu z določbo 8. člena predloga zakona 
sklenejo pogodbo o udeležbi pri dobičku neposredno v svojem 
imenu in za svoj račun. 

Vsebina pogodbe je urejena v 10. členu predloga zakona. S 
pogodbo o udeležbi pri dobičku se dogovori shema udeležbe pri 
dobičku, s katero se določijo pravice zaposlenih iz udeležbe pri 
dobičku ter način in roki za uveljavitev teh pravic. Shema udeležbe 
pri dobičku mora biti enaka za vse zaposlene. 

Pri pogodbi o udeležbi pri dobičku, ki jo sklenejo družba in zaposleni 
na t. i. "individualnih"pogodbah o zaposlitvi", pa predloženi zakon 
izrecno določa, da se s pogodbo o udeležbi pri dobičku za te 
zaposlene lahko dogovori le delniška shema. 

Predmet pogodbe o udeležbi pri dobičku je lahko dobiček enega 
ali več poslovnih let. Ker je izplačilo deleža dobička, ki pripada 
zaposlenim, odloženo za najmanj tri leta, je z določbo drugega 
odstavka 11. člena določeno, da v primeru da je s pogodbo 
dogovorjena gotovinska shema, pripada zaposlenim tudi del 
sredstev iz naslova nadomestila za upravljanje s temi sredstvi v 
navedenem obdobju, s čemer se želi ohraniti realna vrednost 
navedenih sredstev ob dospelosti v izplačilo. Nadomestilo se ne 
predvideva pri delniški shemi, ker je v navedenem primeru, 
vrednost (cena) delnic, v obliki katerih se vrši izplačilo, določena 
fiksno po vrednosti v času pridobitve pravice do izplačila sredstev 
v obliki delnic, tako da odloženost izplačila ne vpliva na ohranjanje 
njihove realne vrednosti. 

V skladu z določbo 12. člena predloga zakona, zaposleni pridobi 
pravico do udeležbe pri dobičku na podlagi sklenjene pogodbe o 
udeležbi pri dobičku z dnem, ko je sprejet sklep o razporeditvi 
dobička, ki je predmet te pogodbe, ta pravica pa dospe v izplačilo 
naslednji dan po izteku obdobja, za katerega je izplačilo bilo 
odloženo. 

*n>aj2005 
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III. Sheme udeležbe pri dobičku (13.-18. člen) 

S pogodbo o udeležbi pri dobičku se lahko dogovorijo štiri sheme 
udeležbe pri dobičku, kipa se med seboj razlikujejo glede na to ali 
imajo zaposleni na podlagi dogovorjene sheme pravico do 
celotnega izplačila sredstev iz udeležbe pri dobičku v gotovini 
(gotovinska shema) ali v delnicah, katerih izdajatelj je družba 
(delniška shema) ali pa imajo pravico do izbire med nakupom 
delnic, katerih izdajatelj je družba, v vrednosti, ki ustreza celotnemu 
deležu dobička, ki mu pripada, in izplačilom tega deleža v gotovini 
(alternativna shema) oziroma ali imajo na podlagi te sheme pravico 
do izplačila sredstev delno v gotovini in delno v delnicah 
(kombinirana shema). 

S predloženim zakonom se določa vrsta delnic, ki bo izdana 
zaposlenim na podlagi delniške sheme ter način izdaje navedenih 
delnic. Zakon natančno ureja način določitve cene, po kateri bodo 
zaposleni na dan dospelosti vplačali navedene delnice. Če so 
delnice družbe že uvrščene v borzno kotacijo, cena delnic, ki 
bodo izdane na podlagi delniške sheme, ne sme biti nižja od 
zadnje tržne cene že izdanih delnic družbe dosežene s 
poslovanjem s temi delnicami na borzi. Če tržna cena delnic ni 
znana, cena delnic, ki bodo izdane na podlagi delniške sheme, ne 
sme biti nižja od knjigovodske vrednosti že izdanih delnic družbe 
na dan 31.12. poslovnega leta, katerega dobiček je predmet 
pogodbe o udeležbi pri dobičku. 

IV. Uporaba sredstva iz udeležbe pri dobičku (19. - 
26. člen) 

S sredstvi iz udeležbe pri dobičku v obdobju, za katero je izplačilo 
navedenih sredstev odloženo, upravlja družba. Družba lahko 
navedena sredstva uporabi v družbi izključno za investicije v 
nakup ali adaptacijo poslovnih prostorov ter nakup opreme oziroma 
za razvojne projekte družbe. Če družba nima potrebe po uporabi 
sredstev za navedene namene, mora skleniti pogodbo o 
gospodarjenju s temi sredstvi z banko ali borzno posredniško 
hišo, ki mora navedena sredstva naložiti v finančne inštrumente 
navedene v 24. členu predloga zakona. Z namenom povečati 
varnost naložbe sredstev iz udeležbe pri dobičku v finančne 
inštrumente se v 24. členu predloženega zakona natančno določa 
vrsta finančnih inštrumentov, v katere so lahko navedena 
sredstva naložena, ter obvezna razpršenost navedenih sredstev. 

S predloženim zakonom je tudi urejena višina nadomestila, ki ga 
mora v primeru dogovorjene gotovinske sheme družba izplačati 
zaposlenim iz naslova uporabe sredstev iz udeležbe pri dobičku 
v družbi, ter način ugotavljanja dobička oziroma pokrivanja izgube, 
ki jo pri gospodarjenju s temi sredstvi ustvari pooblaščeni 
udeleženec trga vrednostnih papirjev (banka ali borzno 
posredniška hiša). 

Z določbo 22. člena predloženega zakona se ureja obvezno 
revidiranje poslovanja družb v času upravljania s sredstvi iz 
udeležbe pri dobičku, s tem da morajo revizijske hiše v dodatku 
k revizijskemu poročilu obvezno podati tudi mnenje glede 
namenske uporabe navedenih sredstev ter mnenje ali poročila, 
ki jih sestavlja družba z namenom obveščanja zaposlenih o stanju 
sredstev, odražajo realno stanje. 

Predlog zakona določa tudi obvezno obveščanje zaposlenih o 
stanju sredstev iz udeležbe pri dobičku v navedenem obdobju. 

V. Delavsko delničarstvo (27. člen) 

V 27. členu se ureja vsebina načrta delavskega delničarstva, kije 
skupna odločitev zaposlenih in družbe o tem, da se bo povečeval 
delež delavskega delničarstva v družbi, ter se na način, po 

pogojih in v mejah določenih s tem zakonom, pridobile davčne 
olajšave, s ciljem izboljšati korporacijsko upravljanje in s tem 
poslovanje družbe, v korist lastnikov in zaposlenih lastnikov. 

V načrtu delavskega delničarstva se načrtuje obseg pridobivanje 
delnic družbe pridobljenih iz različnih načinov, ki so natančno 
določeni. Prav tako se določa, da se načrt sprejme za obdobje 
najmanj 5 let ali za nedoločen čas ter vsebuje tudi okvire oz■ 
omejitve načrtovane pridobitve delnic družbe s strani zaposlenih 
v načrtovanih obdobjih. 

Načrt določa tudi način skupnega upravljanja dblnic zaposlenih> 
z uporabo ene od naslednjih oblik po ZPre kot so družbe 
pooblaščenka, vzajemni sklad ali sporazum zaposlenih. 

VI. Pogodba o izplačili dela plač za nakup delnic (28. 
- 33. člen) 

Členi urejajo pravice in obveznosti iz pogodbe o izplačilu dele 
plač za namen nakupa delnic družbe, organe, ki sklepajo pogodb0 

s strani družbe, postopek sklenitve pogodbe, predmet pogodbe 
in vsebino pogodbe. 

V tem poglavju se določa tudi način določitve cene za nakup 
delnic iz izplačil dela plač po pogodbi. 

VII. Vzpodbujanje pokojninskega varčevanja (34. 
člen) 

Člen ureja posledice pri izstopu iz načrta delavskega delničarske. 
kaj je izstop, ki ustvarja posledice, pogoje izstopa za tiste, ki $° 
pridobili delnice po posameznih načinih iz načrta opredeljenih ' 
27 členu zakona, kakor tudi davčne olajšave za tiste, ki kupnih0 

iz prodaje delnic namenijo pokojninskemu varčevanju za sebe e 
za ožje družinske člane prvega dednega razreda. 

VIII. Pridobitev davčnih in drugih olajšav (35. - 48. 
člen) 

Od sredstev iz udeležbe pri dobičku po predloženem zakonu s® 
tako družbi kot zaposlenim prizna pravica do oprostitve plač"3 

prispevkov za socialno varnost, vendar se limitira obseg oprostite 
plačil davkov družbi pod določenimi pogoji v 36. členu 
posameznikom v 37. členu. 

Višina davčne olajšave, ki se prizna posameznemu zaposlene0j> 
bo odvisna od načina izplačila deleža dobička, ki P'iPa 

zaposlenemu iz udeležbe pri dobičku po tem zakonu in od dolžin 
obdobja, za katerega je bilo izplačilo odloženo. 

Oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost ter davtpe 

olajšave bodo družbi oziroma zaposlenim priznane le, & S
Q 

kumulativno izpolnjeni nekateri pogoji, in sicer vpis pogodbe ^ 
udeležbi pri dobičku v poseben register pri davčnem organu 
namenska uporaba sredstev iz udeležbe pri dobičku v obdobl ■ 
za katero je bilo izplačilo sredstev odloženo. 

S predloženim zakonom se ureja obvezna registracija pogodh ^ 
udeležbi pri dobičku kot pogoj za pridobitev davčnih olajša 
zakonom je urejen način vložitve prijave za vpis v reglS' ' 
postopek vpisa, pravna sredstva, ki jih je moč vložiti v ,e 

postopku ter razlogi za izbris pogodb o udeležbi pri dobićM ^ 
navedenega registra. Izbris pogodbe o udeležbi pri dobiftu 

registra pogodb ima za posledico izgubo pravice do oprosti 
plačila prispevkov in davčnih olajšav. Pristojni davčni organ th°^ 
v navedenem primeru ponovno odmeriti ter naložiti drutb1 

zaposlenim plačilo prispevkov in davkov od sredstev iz udelet 
pri dobičku. 
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IX. Prenehanje udeležbe pri dobičku (49. -51. člen) 

kat — 0 uc'e'e^/ P" dobičku preneha z iztekom roka, za . erega je bila sklenjena, z začetkom stečajnega postopka nad 
"° ter s prenehanjem družbe zaradi združitve. 

fefar ie s pogodbo o udeležbi pri dobičku bila dogovorjena 
dni s^ema' se z dnem začetka stečajnega postopka nad *Do terjatev zaposlenega na izročitev ustreznega števila delnic 
i''omeni v denarno terjatev na izplačilo denarnega zneska, ki 

reza deležu dobička, ki pripada zaposlenemu iz udeležbe pri 
dobičku po tej pogodbi. 

I . s° bila sredstva iz udeležbe pri dobičku naložena v finančne 
rumente, je s predloženim zakonom določeno, da pridobijo 

niihSleni 2 ctnem začetka stečaja ločitveno pravico v zavarovanje 
ski °Ve teria,ve iz naslova udeležbe pri dobičku na podlagi ^siiene pogodbe o udeležbi pri dobičku po tem zakonu. Če so 

sredstva iz udeležbe pri dobičku uporabljena v družbi, pa 

im6*0™ re^'tev n' možna, ker teh sredstev ni moč ločiti od 
na i sredstev družbe, zaradi česar se terjatve zaposlenih iz 
n*0Va udeležbe pri dobičku v tem primeru poplačajo iz 
delitvene mase. 

Ker z združitvijo prevzemna družba preneha obstajati, z dnem 
uri f ?r'p°j'tve v sodni register preneha veljati tudi pogodba o ezbi pri dobičku sklenjena med zaposlenimi in prevzeto 
"Hib, 
lao )0 V >6m Pr'meru mora prevzemna družba zaposlenim 
tej0Viti vse Pravice, kot jih je zagotavljala prevzeta družba na P°dlagi do dneva prenehanja pogodbe o udeležbi pri dobičku. 

dena pravna posledica pa na nastopi, če prevzemna družba 
stat U 30 dn'P° uveljavitvi pogodbe o pripojitvi oziroma po sprejetju 
P'ev novous,anovljene družbe v primeru spojitve, izjavi, da 
,ob^

a vse pravice in obveznosti iz pogodbe o udeležbi pri 
'oku, ki jo je sklenila prevzeta družba. 

X. Nadzor (52. člen) 

Nadzor nad izvajanjem določb predloženega zakona glede 
pridobitve davčnih in drugih olajšav bo opravljal pristojni davčni 
urad v skladu z zakonom, ki ureja davčno službo in davčni 
postopek. 

S predloženim zakonom se davčnemu organu pri opravljanju 
nadzora nad uporabo sredstev iz udeležbe pri dobičku v času, v 
katerem je izplačilo teh sredstev odloženo, daje možnost, da 
zaradi zaščite interesov zaposlenih, v primeru ugotovitve hujše 
kršitve pri upravljanju s sredstvi iz udeležbe pri dobičku odpravi 
pooblastilo družbi, da upravlja s temi sredstvi in ji naloži, da sklene 
pogodbo o gospodarjenju s temi sredstvi s pooblaščenim 
udeležencem trga vrednostnih papirjev. 

XI. Kazenske določbe (53. - 55. člen) 

Kazenske sankcije so predvidene za vse kršitve določb 
predlaganega zakona glede predpisanega roka za izplačilo 
sredstev iz udeležbe pri dobičku zaposlenim, načina določitve 
cene delnic, če se izplačilo navedenih sredstev vrši v tej obliki, 
ter v primeru kršitve določb predlaganega zakona glede 
namenske uporabe sredstev, obvezne revizije poslovanja ter 
obvezne sklenitve pogodbe o gospodarjenju s sredstvi iz udeležbe 
pri dobičku s pooblaščenim udeležencem trga vrednostnih 
papirjev. 

Z določbo 54. člena predlaganega zakona je predvidena kazenska 
sankcija tudi za pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih 
papirjev, če ne nalaga sredstev iz udeležbe pri dobičku v skladu 
s predpisano naložbeno politiko. 

IX. Prehodne in končne določbe (56. - 57. člen) 

Z določbo 56. člena predlaganega zakona je predpisan 60 dnevni 
rok, v katerem morajo biti izdani podzakonski akti na podlagi tega 
zakona. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

zakona o pokojninskem in 

INVALIDSKEM ZAVAROVANJD (ZPIZ-10) 

" Prva obravnava - EPA 222 - IV 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

|VA: 2005-2611-0031 
pevilka: 00711-3/2005/16 
LJubljana, 28.04.2005 

^'ada Republike Slovenije je na 22. redni seji dne 28.04.2005 
0'°čila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
■nvalidskem zavarovanju, 

ki 9a pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
davnega zbora Republike Slovenije. 

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

- mag. Janez Drobnič, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- Marjeta Cotman, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 

- Marko Štrovs, v.d. generalnega direktorja Direktorata za 
delovna razmerja in pravice iz dela. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

PREDLOG ZAKONA O 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O POKOJNINSKEM IN 

INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 

'•Uvod 

Ocena stanja In razlogi za sprejem zakona 

Sft 0 Pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list 
l^J *'• 106/99, 72/00, 124/00, 109/01, 108/02 in 135/03 - v 
re*utt n'u: ZPIZ'1 UPB2) ie bil sprei0t ob koncu le,a 1999 kot 

druQjal V0čletnih razprav in usklajevanj s socialnimi partnerji in 
v64k skuP'nami prebivalstva, zlasti z upokojenci. Kasneje je bil rat spremenjen in dopolnjen. Predstavlja pravno podlago za 

*'rr>aj2005 

reformo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je 
začrtana v obliki postopnega prehoda na bolj vzdržen sistem 
obveznega zavarovanja na podlagi medgeneracijske pogodbe, 
ki ga imenujemo tudi prvi steber zavarovanja. Mlajšim generacijam, 
ki se bodo upokojevale po koncu tega prehodnega obdobja in 
bodo po dopolnitvi višje upokojitvene starosti prejemale nižje 
pokojnine glede na dopolnjeno dobo plačevanja prispevkov, se 
nudi možnost dodatnega pokojninskega zavarovanja po 
varčevalni oziroma naložbeni shemi in z davčnimi olajšavami. S 
temi dodatnimi pokojninami iz drugega oziroma tretjega stebra 
bodo lahko kompenzirali izgubo pri prvem stebru. 

Pri oblikovanju tega zakona so bile iz političnih razlogov sprejete 
nekatere ne zadosti preverjene rešitve, ki jih je v praksi težko 
izvajati ali med ljudmi niso sprejete kot pravične. V času mandata 
prejšnje vlade je bil zakon pred koncem vsakega koledarskega 
leta spremenjen, da bi si vlada zmanjšala obveznosti do 
upokojencev, ki bi jih morala izpolniti z naslednjo pričakovano 
uskladitvijo pokojnin na račun povečanja plač. S kumuliranjem 
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vnaprej predvidenih učinkov reforme, ki so se večali vsako leto, 
in ad hoc sprejetih sprememb načina usklajevanja pokojnin glede 
na rast plač, se je pretirano poslabšalo razmerje med zneski 
pokojnin in plač. Od tod izhaja nezadovoljstvo upokojencev in 
zavarovancev, ki so mu stranke sedanje vladne koalicije prisluhnile 
in se v koalicijski pogodbi zavezale za določene popravke. Ta 
zaveza se uresničuje s tem predlogom zakona. 

Usklajevanje pokojnin 

V času uživanja pokojnine naj bi se načelno ohranjalo globalno 
razmerje med zneskom pokojnine in povprečno plačo v državi, 
kot je veljalo ob uveljavitvi pokojnine. To osnovno načelo se je v 
praksi izvajalo na različne načine, predvsem glede na višino 
inflacije, rasti plač in finančno vzdržnost posameznih rešitev. Kot 
merilo za usklajevanje pokojnin ves čas velja gibanje povprečne 
plače na zaposlenega delavca v državi po uradnih statističnih 
podatkih. Razlike pa so pri opredelitvi tiste povprečne plače, glede 
na katero se pokojnine usklajujejo. V Sloveniji so bile v praksi že 
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 pokojnin, 
za katerega je bil objavljen uradni statistični podatek. 

Sedaj veljaven način usklajevanja pokojnin je rezultat treh novel 
določbe 150. člena zakona iz leta 1999. V primerjavi z ureditvijo, ki 
je bila postavljena z reformo v letu 1999, je bistveno slabši za 
upokojence, saj se je povečal zaostanek z gibanjem mesečnih 
plač. Veljavna rešitev ima vgrajene tudi nekatere elemente, ki so 
bili prilagojeni trenutnim razmeram v času, ko so bili sprejeti, zdaj 

pa lahko povzročijo velika neskladja in niso v duhu socialne 
pravičnosti. Učinki sprememb načina usklajevanja pokojnin so 
še bolj opazni, ker so udarili po upokojencih poleg že siceršnjih 
ukrepov pokojninske reforme. 

To se vidi v naslednjih podatkih. Povprečna starostna pokojnini 
je v letu 2000 znašala 91.806 tolarjev in je predstavljala 76,11" 
povprečne plače, ki je takrat znašala 120.560 tolarjev. Do le,a 

2004 se je povprečna starostna pokojnina povečala za 29,5% na 

znesek 118.864 tolarjev, povprečna plača pa se je v istem obdobju 
povečala za 39,6% na 168.302 tolarja. Razmerje med povprečno 
starostno pokojnino in povprečno plačo je tako v letu 2004 znaš®® 
samo še 70,6%. Ob tem lahko povemo, da se je od leta 200° 
povečala povprečna starost ob upokojitvi in podaljšala povprečna 
pokojninska doba upokojencev. 

V slovenski javnosti se je uveljavilo spoznanje, da upokojenci n® 
morejo biti edina socialna skupina, ki izgublja na vrednosti svoji 
pokojnin in da so bile obstoječe rešitve sprejete brez posluha za 

upokojence, zlasti tiste z najnižjimi pokojninami. 

Z uveljavitvijo zakona v letu 2000 se je začela druga faza reform® 
pokojninskega sistema, ki naj bi omogočila v spremenjen1 

demografskih in družbenoekonomskih razmerah njeg°v 

finančno vzdržnost. Finančni učinki sprememb sistema, kot ed® 
osnovnih ciljev pokojninske reforme, so naravnani dolgoročno^ 
Večina sprememb se uveljavlja postopoma, v več letih. Financ" 
sredstva, porabljena za izvajanje obveznega zavarovanja v te 
času, število upravičencev in raven pokojnin ter drugih dajat®' 
so neposredni odraz postopno uveljavljenih sprememb v pog°J| 
za pridobitev pokojnin oziroma drugih dajatev, načinu določani 
pokojninske osnove, odmeri pokojnin in drugih dajatev ter na x 
ohranjanja njihove vrednosti. Višina porabljenih sredstev kot tu 
število upravičencev je relativno manjše, kot bi bilo, če do reforn" 
ne bi prišlo. 

Spodnja tabela ponazarja povprečno starost prejemnik^ 
starostnih in invalidskih pokojnin v letu 2004, ki jim je prvič prizna 
pravica do pokojnine skladno z veljavnim zakonom o pokojninske 
in invalidskem zavarovanju: 

POVPREČNA STAROST PREJEMNIKOV STAROSTNIH IN INVALIDSKIH POKOJNIN, KI JIM JE 
PRVIČ PRIZNANA PRAVICA DO POKOJNINE PO ZPIZ-1 TER SPOL, 2004 

vrsta zakona ženske moški skupaj 

starostne pokojnine 
po splošnih predpisih (ZPIZ-1) 
z zavarovalno dobo s povečanjem (ZPIZ, ZPIZ-1) 
predčasni po prejšnjem zakonu o PIZ 

let me s # let mes 

5? j 62 S 
54 l 56 6 
54 3 59 l 

let mes 

59 7 
56 0 
56 3 _ 

invalidske pokojnine 
po splošnih predpisih (ZPIZ-1) 
z zavarovalno dobo s povečanjem (ZPIZ, ZPIZ-1 
predčasni po prejšnjem zakonu o PIZ 

49 IG 53 ID 
46 7 51 8 
0 0 0 0 

52 6 
50 B 
0 0 



®Jl® zavarovalne dobe s povečanjem omogoča upokojevanje 
ugodnejšimi pogoji, zato je realno potrebno upoštevati 

. vPre^ne starosti uživalcev pokojnine, ki so se upokojili po 
predpisih. Iz tabele je razvidno, da so se starostni 

kojenci v letu 2004 upokojili pri povprečni starosti 62 let in 5 
secev ter ženske po splošnih pogojih pri starosti 57 let in 3 

esece. Zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine pri 
r°sti 65 let oziroma zavarovanka pri starosti 63 let, če ima 
polnjenih najmanj 15 let zavarovalne dobe (obdobje, ko je bil 

Za rovanec vključen v eno od oblik zavarovanja, ter obdobja, *atero so bili plačani prispevki). Glede na dejstvo, da pri moških 
u 

K°Jninska reforma ne vključuje postopnega povečanja 
ohri ene s,arost'' se i® 'udi pri moških starost ob upokojitvi v °bju 1992-2004 povečala za 4 leta in pol. Ob tem je dosežena 

dr, ')re<'na starost prejemnikov starostnih pokojnin primerljiva z Sfimi evropskimi državami. 

^zmerja med plačami in pokojninami 

dor|ZaOS,a'an'u P0Mnin za rastjo plač in inflacijo se vsako leto atno zniža kupna moč pokojnin, ki so v primerjavi s 

de Pre^n'm' plačami že padle na najnižjo raven v zadnjih 
1 ®stletjih. Podatki kažejo, da je po uveljavitvi novega zakona od 
2a ' ^000 rast povprečnih starostnih in ostalih pokojnin zaostajala 

PokPOVpre^nimi Pla^ami že za v®o kot 6%- Spremembe 
doh ■ e9a zakona so povprečnega upokojenca doslej stale n dve mesečni pokojnini. 
g 

spremembami dosedanjega načina usklajevanja pokojnin je 
r®bno doseči dosledno usklajevanje pokojnin z rastjo dejanskih 

plač tako, da bi se pokojninski sistem še dodatno prilagodil 
starajočemu se prebivaistvu, pri čemer višine pokojnin ne smejo 
realno padati. Potrebno si je prizadevati za povečanje deleža 
zavarovancev v celotnem prebivalstvu in se zavzemati za 
daljšanje aktivnega obdobja v življenju posameznika. Slabo 
razmerje med številom upokojencev in zavarovancev bi bilo 
potrebno povečati z ukrepi, ki bodo spodbujali odpiranje novih 
delovnih mest, na katerih bi lahko delali starejši in večjo zaposlenost 
prebivalstva. 

V letu 2001 uveljavljeni in konec leta 2002 dopolnjeni način 
usklajevanja pokojnin zagotavlja le sorazmerno skladnost gibanj 
pokojnin z gibanji povprečnih plač vseh zaposlenih v posameznem 
koledarskem letu. Višina uskladitve pokojnin ni več odvisna samo 
od doseženih sprememb v ravni povprečnih plač na zaposlenega, 
temveč tudi od sprememb ravni pokojnin. Za izvedbo uskladitve 
pokojnin ni pomemben skupen porast plač, izplačanih od meseca, 
s katerim so bile pokojnine usklajene pri zadnjem povečanju, pa 
do določenega meseca, temveč njihovo povprečno mesečno 
povečanje v predpisanem obdobju. 

Objektivnejša slika dejanskih razmer izhaja iz spodnje tabele, ki 
kaže pregled plač vseh zaposlenih, ki jih objavlja Statistični urad 
Republike Slovenije in dejansko izplačane pokojnine, zmanjšane 
za obračunano akontacijo davka, ter izračunana v odstotkih 
izražena razmerja med povprečnimi mesečnimi pokojninami in 
plačami (pri tem velja poudariti, da so v tem delu tabele prikazana 
dosežena razmerja med dejansko izplačanimi povprečnimi 
pokojninami z varstvenimi dodatki v posameznem letu in 
povprečnimi plačami za posamezno leto): 

Leto Povprečni mesečni zneski plač in pokojnin (SIT) Razmerja med povp. 
pokojnino in plačo v % Povprečna plača Povprečna pokojnina 

1999 109.279 74.909 68,5 
2000 120.689 82.224 68,1 
2001 134.856 89.363 66,3 
2002 147.946 97.542 65,9 
2003 159.072 102.524 64,5 
2004 168.203 107.140 63,7 

v. teva)oč, da zakon omejuje višino možnega porasta pokojnin 
p0v 

Samszn0m koledarskem letu (največ na stopnjo rasti 
T0 

pre^nih plač), na drugi strani ne zahteva njihove tolikšne rasti. 
nikakrnQni' da 'e ,a ,ahko niž'a 'in deiansko ,udi i®)- vendar pa prjm 0r n® nižja od rasti cen življenjskih potrebščin, razen v 
obđo

e
h
ru' e® bi bila tudi rast povprečnih plač, izplačanih za to 
I®. nižja od rasti cen življenjskih potrebščin. 

(prg đ' so^asne uskladitve pokojnin na podlagi 151. člena zakona 
Po,reb " Pol<0in'n' uveljavljenih v različnih obdobjih), ki jo je 
koleri °Praviti pri prvi uskladitvi pokojnin v posameznem 
Pove/rskem letu. je za večino pokojnin višina potrebnega 
v sak1'3' kakršno sicer izhaja iz gibanj plač in formule, zapisane 
Pov °nu' nižja. To ima v vsakem primeru za posledico nižjo 
Pora r.eCn° rast pokojnin v posameznem koledarskem letu od 
raV9r) 

a Plač, izplačanih za to leto. Oboje pa vpliva na povprečno 
Pokojnin, izplačanih v posameznem koledarskem letu. 

Udeležba odhodkov zavoda v bruto domačem 
proizvodu (BDP) 

Delež sredstev za pokojnine in druge prejemke v bruto domačem 
proizvodu je bil pred reformo med najvišjimi v svetu ter je bistveno 
vplival na zmanjševanje konkurenčnosti slovenskega 
gospodarstva. Obstajala je realna nevarnost, da bo to stanje v 
naslednjih letih zavrlo gospodarski razvoj države in povzročilo 
velike in trajne motnje na trgu dela, v proizvodnji in pri varčevaniu. 

Zadnji podatki kažejo, da se je v letu 2004 nadaljeval trend 
zniževanja udeležbe celotnih odhodkov Zavoda ter pokojninskih 
dajatev v BDP. Po oceni realne rasti BDP za leto 2004 (4%), ki jo 
je v Jesenskem poročilu objavil Urad za makroekonomske analize 
in razvoj (UMAR), znaša udeležba izdatkov za pokojnine 10,94%, 
za razliko od 11,38% deleža v letu 1999. Udeležba celotnih 
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odhodkov Zavoda, ki vštevajo tudi pravice socialnovarstvenega 
značaja, kot so npr. varstveni dodatki, dodatki za pomoč in 
postrežbo, nadomestila plač, nadomestila za telesno okvaro itd. 
in druge odhodke Zavoda, kot npr. prispevek za zdravstveno 

zavarovanje upokojencev, stroški za delo službe itd., pa 13,38%' 
za razliko od 13,59% deleža v letu 1999. 

Podrobnejši pregled od leta 2000 do 2004 kaže naslednja tabela- 

Elementi 2000 2001 2002 2003 2004 

ocena umar 
Delež pokojnin v BDP v % 11,54 11,43 11,31 11,14 10,94 
Delež celotnih odhodkov Zavoda v BDP v % 13,83 13,76 13,79 13,59 13,38 

(Opomba ) Od leta 2000-2002 je upoštevan revidirani BDP, ki ya ie SURS uradno objavil dne 23.4.2004. 

Odmera družinske oziroma vdovske pokojnine 

Družinska oziroma vdovska pokojnina je izvedena pravica, ki jo 
družinski člani pridobijo na podlagi pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja umrlega zavarovanca ali upokojenca. Zato se 
odmerja od pokojnine, kakršno je užival upokojenec oziroma od 
invalidske pokojnine, kakršno bi zavarovanec uveljavil v času 
svoje smrti. Smrt se torej upošteva kot invalidnost I. kategorije. 

Najnižja osnova za odmero vdovske oziroma družinske pokojnine 
se določi v višini 45 % pokojninske osnove (enotno 
zavarovance in zavarovanke). 

Družinska oziroma vdovska pokojnina se odmeri od osnove z® 
odmero družinske ali vdovske pokojnine odvisno od štev" 
družinskih članov, v naslednjih odstotkih: 

en član dva člana trije člani štirje ali več članov 

70% 80% 90% 100% 

V primerih, ko ima vdova oziroma vdovec poleg pravice do 
vdovske pokojnine tudi pravico do starostne ali invalidske 
pokojnine, lahko uživa samo eno od njiju. Po veljavnem zakonu 
lahko pride v teh primerih do naslednjih položajev: 

Vdovi oziroma vdovcu, ki ima pravico do lastne starostne oziroma 
invalidske pokojnine in do vdovske pokojnine, se v nobenem 
primeru ne more izplačevati manj od osnove za odmero dodatnih 
pravic (ki od 1. 3. 2005 znaša 84.845,88 SIT in se usklajuje tako 
kot pokojnine). 

Če znaša vdovska ali lastna starostna oziroma invalidska 
pokojnina več od mesečnega zneska povprečne pokojnine v 
državi v prejšnjem koledarskem letu, lahko vdova oziroma vdovec 
izbere in uživa le tisto od obeh pokojnin, ki je višja. 

Če niti vdovska niti starostna oziroma invalidska pokojnina ne 
dosega zneska povprečne pokojnine v državi v prejšnjem 
koledarskem letu, potem se vdovi oziroma vdovcu poleg pokojnine 
iz lastnega zavarovanja izplačuje še 15% vdovske pokojnine, 
razen v naslednjih primerih: 

če bi pokojnina z delom vdovske pokojnine vred presegla 
znesek povprečne pokojnine v državi v prejšnjem 
koledarskem letu (za leto 2004 znaša 107.104 SIT). 

če je vdovska pokojnina višja od pokojnine, ki jo ima vdova 
oziroma vdovec iz lastnega zavarovanja (del vdovske 
pokojnine gre le k .vdovini oziroma vdovčevi starostni ali 
invalidski pokojnini, ne pa k vdovski pokojnini, če je le-ta višja 
od njene oziroma njegove starostne ali invalidske pokojnine). 

- če bi uživala oziroma užival vdovsko pokojnino skupaj s 
svojim otrokom, saj stori bolje, če pusti otroku celo družinsko 
pokojnino, sama oziroma sam pa živi z lastno starostno ali 
invalidsko pokojnino (če otrok sam uživa družinsko pokojnino 

ki po pokojnem očetu, se mu odmeri v višini 70% pokojnine, 
bi šla njegovemu očetu oziroma materi. Če bi hotela ozirof1 

hotel vdovsko pokojnino še pokojnikova žena oziro"1 

pokojničin mož, otrokova mati oziroma oče, bi se obe'11 

skupaj obračunala pokojnina v višini 80% pokojnike 
pokojnine, ki bi si jo potem delila na polovici, samo da bi i" 
dobila samo 15% od svojega deleža). 

Glede na navedene pogoje zelo malo vdov in vdovcev, ki la^ 
izbirajo med lastno starostno ali invalidsko pokojnino in vdovS 

pokojnino izpolni pogoje za dodatek. Vladna koalicija je z® 
sprejela stališče, da se krog upravičencev do dodatka razši"- 

Letni dodatek 

Letni dodatek (po starem - dodatek za rekreacijo upokojene® 
je v zakonu naveden med temeljnimi pravicami; določitev 
upravičencev, pogojev za pridobitev in določitev zneskov te9 
denarnega dodatka pa je prepuščena ureditvi s splošnim ak< 
skupščine zavoda. Ob takšni pravni ureditvi je bil kr 

upravičencev do enkratnega letnega dodatka za rekreac| 

upokojencev in znesek tega dodatka določen s skl0,).O
no 

skupščine zavoda. Državni zbor in Vlada sta le posr®" 
udeležena pri določanju denarnega dodatka za rekre»c 

upokojencev, saj zavod mora predvideti sredstva za izp|a ^ 
denarnega dodatka za rekreacijo upokojencev v s vol ^ 
finančnem načrtu, za katerega pa je potrebno soglasje Vlad 
mora biti v okvirih iz državnega proračuna. 

na 
V zakonu je določeno, da se letni dodatek usklajuje 9'e^e

bi|o 
porast regresa za letni dopust po kolektivni pogodbi, ne da bi . 
navedeno za katero od množice kolektivnih pogodb 9re" ^ 
določanju denarnega dodatka za rekreacijo je prihajalo vS )£) 
leto do razprav in dvomov, ki bi se jim lahko izognili, če " „ 
temeljno pravico podrobno uredili v zakonu. Spreminja se " 
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|e9a dodatka, saj ga upokojenci večinoma niso uporabili ravno za 
ea°ijo. Predloženi naziv » letni dodatek« je bolj nevtralen. 

^ižanje pokojnine glede na dodatne dohodke 
U2'valca pokojnine 

J^Pokojencu, ki še ni dopolnil starosti 63 let (moški) oziroma 61 let 
®nska) in ki poleg pokojnine pridobiva dohodke, ki se skladno z 

g. nom vštevajo v osnovo za obračun dohodnine v Republiki 
2 °^eniji oziroma v tujini, se znesek pokojnine zmanjša sorazmerno v|sino teh dohodkov. Upoštevajo se osebni prejemki za delo po 
.^godbah o delu in druga izplačila za delo, dohodki iz kmetijstva 

dohodki iz dejavnosti. Izvzeti so avtorski honorarji in dohodki iz 
remoženjskih pravic po davčnih predpisih. 

?n®sek pokojnine se zmanjša za 5%, če povprečni mesečni 
"°dek presega 55% povprečne mesečne minimalne plače, 

ajvišjj odbitek znaša 31% pokojnine, če dodatni prejemki 
k ®Se9ai° 480% povprečne mesečne minimalne plače za prejšnje 

edarsko leto, za katero je bila obračunana dohodnina.; 

lPPs!°Pku za zmanjševanje pokojnine glede na dohodke po 
P ojitvi se uporabljajo podatki davčnih organov o osnovah za 

0g un dohodnine oziroma drugih davkov, ki se obračunavajo 
upokojenčevih dohodkov, ki jih je prejemal poleg pokojnine. radi tega bi prišlo do dveletnega zamika, saj se bodo dohodki, 

v ' uP°kojenec zasluži poleg pokojnine v določenem letu, obdelali 
na i °Pku za odrriero dohodnine, ki se praviloma konča sredi 
p s edniega koledarskega leta, na podlagi ugotovitev iz tega 

Od i°Pl<a pa se 130 uP°Mencu izplačevala zmanjšana pokojnina 
Pok i '.anuaria naslednjega leta. Na navedeni način zmanjšana ojnina se bo potem upokojencu izplačevala do konca leta; do 
0d|

rat Pa se bo na podlagi dohodkov, ugotovljenih z dohodninsko 
° Za Pre)šnie koledarsko leto napravil nov izračun anjšanja pokojnine za naslednje koledarsko leto. Takšen 

k °Pek se bo nato ponovil v vsakem koledarskem letu vse do 
R 'at. ko bo upokojenec dopolnil 63 let starosti (moški) oziroma 

1 let (ženska). 

^vedena ureditev je zelo sporna z vidika enotnosti obdavčitve, 
nhi.,S,e Prei®mek, ki je že obdavčen, potem še enkrat obdavči v 
°b,,k< znižanja pokojnine. 

Javljanje zavoda 

pravni pravni ureditvi je lahko nosilec obveznega 
2av 'nif1ske9a in invalidskega zavarovanja organiziran kot javni 
^84°? a'' kot 'avni sklacl- G,0de na dejstvo, da že od leta 1996 ni 
d6l lnanfin° samostojen, saj se s prispevki zavarovancev in 

k a'a'Cev P°kriva,a sam° dve tretjini skupnih prihodkov, razliko 
Pok ri''e odhodkov za financiranje pokojnin in drugih dajatev pa 
Poko'Va dr*avni proračun iz davčnih virov, pri nosilcu 
iavn |ninske9a in invalidskega zavarovanja ne moremo govoriti o sk|adu, temveč o javnem zavodu, ki Izvaja v zakonu 

*ako Sna 'avna Pooblas,ila- Tako i® določeno tudi v veljavnem 
UDra?

U' ki pa ima vrs,° posebnosti v zvezi z organizacijo in v'ianjem zavoda. 

Urartakonu 0 zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12-481/1991, 
k0|e

n! ''st RS, št. 36 - 1687/2000) zavod upravlja svet ali drug 
Usta

9l,ski organ upravljanja, ki ga sestavljajo predstavniki 
^Por

n°KVite'ia- Predstavnlki delavcev zavoda ter predstavniki 
Pok 9 nikov oziroma zainteresirane javnosti. V Zavodu za 
na (a

ln'nsko in invalidsko zavarovanje te določbe niso bile izvedene 
Ur6j način, temveč je upravljanje tudi po sedaj veljavnem zakonu 
iavoH° Prib|iino tako kot je veljalo v obdobju, ko je bil sedanji Se organiziran kot samoupravna interesna skupnost. 

Namesto enega organa upravljanja, torej sveta zavoda, ima zavod 
skupščino in upravni odbor. Skupščina zavoda je še vedno 
sestavljena po kurijah, oziroma v štirih interesnih skupinah: 
predstavniki delodajalcev, delojemalcev, upokojencev in delovnih 
invalidov, in vlade. Takšna organizacija daje vtis, da je zavod 
avtonomna skupnost, ločena od države, oziroma vlade kot 
izvršilne oblasti. 

2. Namen in cilji zakona 

Glede na napake, ki jih je prejšnja vlada storila pri izvajanju sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je nujno sprejeti 
spremembe in dopolnitve zakona, s katerimi bo: 
- zagotovljeno dosledno usklajevanje pokojnin z rastjo plač; 

postopno uvedena pravica do vdovske pokojnine v višini 
najmanj 10 odstotkov za vse upokojence, 
zagotovljena postopno rast dodatka za rekreacijo največ do 
višine 75 odstotkov regresa zaposlenih v javnem sektorju 
glede na proračunske možnosti, in sicer tako, da se v letu 
2005 dodatek poveča za 10.000 tolarjev, 

- pokojninski sistem je treba še dodatno prilagoditi starajočemu 
se prebivalstvu, pri čemer višine pokojnin ne smejo realno 
padati. Prizadevati si moramo za večanje deleža 
zavarovancev v celotnem prebivalstvu in daljšanje aktivnega 
obdobja v življenju vsakega posameznika. 

3. Predložene rešitve 

1. S tem predlogom zakona se odpravlja premoženjski cenzus 
za pridobitev pravice do dela vdovske pokojnine k starostni 
ali invalidski pokojnini, ki gre vdovi oziroma vdovcu na podlagi 
lastnega zavarovanja. Ker bi s tem prišlo do velikega povečanja 
števila upravičencev, predlagamo postopen prehod na 
uveljavitev te določbe. Predlagamo tudi omejitev najvišjega 
izplačila na znesek najvišjega dela po doslej veljavnem 
zakonu. Zaradi upoštevanja načela solidarnosti skupni znesek 
lastne in dela vdovske pokojnine ne more presegati starostne 
pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske 
osnove za 40 let pokojninske dobe. Ta limit se usklajuje tako 
kot pokojnine. 

2. S tem predlogom zakona se v celoti ureja krog upravičencev, 
odmera in usklajevanje letnega denarnega dodatka. Pri tem 
se izhaja iz sedanje ureditve, ki je bila v pristojnosti zavoda. 
Skladno s koalicijsko pogodbo so se stranke vladne koalicije 
sporazumele, da se letni denarni dodatek že v letu 2005 
poveča v povprečju za 10.000 tolarjev oziroma sorazmerno 
manj, če bo rast BDP v letu 2005 manjša kot je bila v letu 
2004. Ker je po uradnih podatkih rast BOP v letu 2004 znašala 
4,6%, po uradnih ocenah vladnega urada za 
makroekonomske analize pa bo v letu 2005 rast BDP znašala 
3,8%, se navedeni znesek povprečnega povečanja letnega 
denarnega dodatka zniža na 8.261 tolarjev. Po predlogu 
zakona bo možno postopno višanje tega denarnega dodatka 
dokler ne bo višji znesek tega dodatka dosegel 75%.regresa 
za letni dopust, ki gre v posameznem letu zaposlenim v 
javnem sektorju. 

3. S tem predlogom zakona bi bilo zagotovljeno dosledno 
usklajevanje pokojnin z rastjo plač. 

Kot osnova za usklajevanje pokojnin je predvidena povprečna 
plača pri pravnih osebah, ki jih objavlja Statistični urad RS. Pri 
izračunu tega povprečja se upoštevajo plače za vse 
zaposlene osebe, ne glede na to, ali delajo za določen ali 
nedoločen čas, polni delovni čas ali delovni čas, krajši od 
polnega. 

>rt)*i2005 
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Povprečna mesečna plača je povprečni znesek, ki ga kot 
plačilo za mesec dela prejmejo zaposlene osebe, ki delajo pri 
pravnih osebah. Bruto plača so izplačila zaposlenih oseb za 
delo v polnem delovnem času in delovnem času, krajšem ali 
daljšem od polnega. Zajemajo tudi vsa druga izplačila, ki se 
oblikujejo na tej osnovi: nadomestila za letni dopust, plačani 
dopust do 7 dni, državne praznike, bolniške odsotnosti do 30 
dni, za strokovno izobraževanje, zastoje pri delu brez krivde 
zaposlenih oseb, plačane odsotnosti ipd., zaostala izplačila 
plač in nadomestila plač za predhodne mesece, prejemke za 
minulo delo, stimulativne dodatke, nagrade, premije ter 
prejemke po periodičnem obračunu in zaključnem računu. 
Bruto plače ne vsebujejo nadomestil, ki ne bremenijo podjetja, 
družbe oziroma organizacije (refundacije): nadomestil za 
porodniško odsotnost, bolniške odsotnosti, daljše od 30 dni, 
dodatkov za nego, invalidnin, pripravništva, ki ga plačuje Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, nadomestil za 
opravljanje državljanskih dolžnosti (vojaške vaje, vaje civilne 
zaščite itd.) ter izplačil, ki bremenijo materialne stroške, na 
primer povračila stroškov za prevoz na delo in z dela, 
nadomestila za prehrano, za službena potovanja, za terenske 
dodatke, dnevnice in nočnine, za izplačila po avtorski pogodbi, 
pogodbi o delu itd., izplačil iz sklada skupne porabe (regresa, 
jubilejnih nagrad, odpravnin itd.) in plač, ki so bile izplačane 
zaposlenim osebam kot lastninski deleži. Za izplačilo plače 
se ne štejejo tudi premije, ki jih za zaposlene osebe vplačuje 
delodajalec za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 
Ne upoštevajo se tudi tisti prejemki iz dela in od povračil 
stroškov v zvezi z delom, ki presegajo s predpisom vlade 
določeni znesek teh prejemkov, od katerih je potrebno na 
podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 3/98) 
plačevati prispevke za socialno varnost. Prav tako ne 
vsebujejo plač delavcev, ki so vključeni v javna dela in jim 
določeni del plače refundira Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje. 

Pri spremljanju podatkov o gibanju plač v državi je očitno 
veliko nihanje mesečnih plač. Ob koncu vsakega leta se 
navadno izplačajo zelo visoki zneski plač za november, na 
podobni ravni ostajajo tudi plače za december, plače v 
naslednjih mesecih pa so potem običajno nižje od izplačil ob 
konca leta in jih presežejo šele v avgustu ali še kasneje. Zato 
prihaja pri usklajevanju pokojnin glede na mesečno rast plač 
do anomalij, ki so še večje ob upoštevanju pravila, da se 
pokojnine usklajujejo le navzgor, torej glede na porast plač, 
ne pa navzdol, oziroma glede na padec mesečnih plač. Ta 
problem rešujemo tako, da se kot osnova za uskladitev 
pokojnin upoštevajo kumulativna povprečja plač od začetka 
posameznega koledarskega leta. 

Po sedanji ureditvi se pokojnine povečajo samo za razliko 
med povečanjem plač in pokojnin. V času, ko se rast plač ne 
veča, oziroma se celo manjša, to vodi v zaostajanje pokojnin 
za rastjo plač. To lahko ponazorimo na primeru: če bi se plače 
vsako leto tudi povečale za 3 odstotke, torej za toliko, za 
kolikor so v prejšnjem letu porasle plače. V naslednjem letu bi 
se pokojnine povečale za razliko med rastjo plač v prejšnjem 
letu, ki bi znašala, kot smo rekli, 3 odstotke, in rastjo pokojnin, 
ki bi v tem primeru tudi znašala 3 odstotke - torej se sploh ne 
bi povečale. V naslednjem letu bi se pokojnine v tem primeru 
povečale za 3 odstotke, potem pa spet nič. 

V predlogu zakona predvidevamo dve uskladitvi pokojnin na 
leto. Ob koncu novembra bi se pokojnine uskladile za toliko 
odstotkov, za kolikor bi mesečno povprečje plač v obdobju 
od januarja do septembra tekočega leta presegalo povprečje 
plač za preteklo leto. Pri naslednji uskladitvi pokojnin v 

februarju naslednjega leta bi se opravil poračun uskladitve 
glede na celoten porast povprečnih plač za vseh dvanajst 
mesecev preteklega leta v primerjavi s povprečjem za let" 
pred tem. Obe uskladitvi bi veljali od 1. januarja tekočega let3- 
Ob koncu februarja bodo upokojenci dobili poleg usklajene 
pokojnine za februar še poračun uskladitve za januar. 06 
koncu novembra pa bodo upokojenci dobili poleg usklajen® 
pokojnine za mesec november še poračun uskladitve za vs® 
mesece od 1. januarja tekočega leta, torej za deset mesece"- 
Ta poračun bi bil upokojencem izplačan v času, ko zaposlen' 
prejemajo božićnice ali druge dodatke ob koncu leta, in bi ji"1 

bil zelo dobrodošel. 

Glede na to, da bo uskladitev pokojnin, izvedena v 
posameznem koledarskem letu, temeljila na gibanj1'! 
povprečnih plač, doseženih v-preteklem letu (pri uskladit"1 

pokojnin v februarju) in tekočem letu (pri uskladitvi v mesec" 
novembru), obstaja teoretična možnost, da bi povprečn0 

povečanje pokojnin preseglo povprečno povečanje p'ać' 
izplačanih za posamezno koledarsko leto. To se v predlo9u 

omejuje z določbo, da se lahko pokojnine v novembru povečal0 

največ za toliko odstotkov, da povprečen znesek osnove z® 
odmero dodatnih pravic (57. člen ZPIZ-1 UPB2) v primeri3^ 
s povprečjem preteklega leta ne bi porasel za več 0 

predvidenega porasta povprečnih plač v tekočem letu 
primerjavi s prejšnjim letom. Upokojenci v tem primeru ne61 

bili oškodovani, ker bi se v naslednjem februarju pokojnin® 
uskladile glede na celotni porast povprečnih plač v pretekle'" 
letu. 

4. S črtanjem določb o nižanju pokojnine glede na določen® 
dohodke upokojenca, ki še ni dopolnil 63 oziroma 61 let staros. 
bodo odpadla številna vprašanja in neskladja, ki bi se pojavil3, 

če bi to določbo začeli dejansko izvajati. 

5. Po predlogu zakona bi imel zavod skladno z zakonom ® 
zavodih en sam organ upravljanja in sicer svet zavoda. S" 
zavoda bi bil sestavljen tako, da bi bili v njem ustrezn 
zastopani predstavniki ustanovitelja, torej države, ki bi I' 
imenovala vlada kot izvršilna oblast. V svetu zavoda bi i^® 
ustrezno zastopstvo tudi uporabniki, zavarovanci, upokojen 
in delodajalci. Skladno z zakonom o zavodih bi bil v sve 
zavoda tudi predstavnik zaposlenih v zavodu. 

6. Vsaka od predvidenih rešitev je urejena v matičnem členu' 
ter v vseh drugih členih, kjer ima določene posledice. Kie'9' 
za materialne posledice, je predviden postopen rezi 
uveljavljanja. 

,dit«v 

3. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih se omejuje na ure< 
ključnih vprašanj, ki se urejajo s tem predlogom zakon■ 
usklajevanja pokojnin, števila izplačil pokojnin oziroma dodat14 

za dopust in organiziranosti izvajanja obveznega pokojninske!) 
zavarovanja. Pokojninski sistemi v posameznih državah se "> 
seboj zelo razlikujejo, ker so rezultat dolgotrajnega razvoj3 

konkretnih razmer, zato ni mogoče govoriti o enotnem evrops*® 
modelu. Najbolj opazna je razlika med državami, ki obravna"3' 
dajatve za starost kot socialno obveznost države, ki se financ' t 
z davki in državami, med katerimi je tudi Slovenija, kjer je poKojn'^ 
pravica iz socialnega zavarovanja, za katero je vsak zavarovan 
skupaj s svojim delodajalcem plačeval prispevke. V tem 
smo se zato omejili predvsem na te države. Bolj obširen Pr0^0(j 
sistemov pokojninskega zavarovanja je bil pripravljen Pr 

sprejemom zakona v letu 1999. 
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Nemčija SLOVAŠKA 

Usklajevanje pokojnin: Pokojnine se usklajujejo na dan 1. julija 
vsako leto sorazmerno glede na spremembo plač in prispevnih 
stopenj v primerjavi z letom pred tem. Usklajevanje pokojnin s 
P'ačami zagotavlja, da so upokojenci deležni ekonomske rasti, 
kakršno odseva rast plač oziroma produktivnosti dela. 

Vdovska pokojnina: Vdovska pokojnina znaša minimalno 25% 
°d osnove za odmero vdovske pokojnine (starostna pokojnina 
umrlega). Vdovi oziroma vdovcu, ki do zavarovančeve smrti 
°P0lni 45 let starosti oziroma preživlja otroka mlajšega od 18 let 

°ziroma skrbi za otroka, ki je zaradi telesne ali duševne prizadetosti 
nesP°soben skrbeti zase oziroma ji/mu je zmanjšana pridobitna 
Možnost, se vdovska pokojnina odmeri v višini 60% od osnove 
*a odmero vdovske pokojnine. V kolikor ima vdova oziroma 
vdovec poleg vdovske pokojnine še kakšne druge prejemke, se 
"lu sorazmerno s temi prejemki zniža vdovska pokojnina. 
0r9anizacija: Nadzor nad zakonitostjo delovanja izvajalca 
Pokojninskega zavarovanja izvaja pristojno Zvezno ministrstvo 
Za zdravje in socialno varnost. Nosilci zavarovanja so različni 
avt°nomni zavodi, in sicer za zaposlene v privatnem sektorju, 
Uposlene v javnem sektorju, rudarje in kmete. 

Oštrija 

Usklajevanje pokojnin: Pokojnine se usklajujejo letno. Na novo 
Pridobljene pokojnine se prvič usklajujejo v drugi polovici leta po ,u v katerem je bila pravica do pokojnine pridobljena. V letu 2004 
° S8 vse pokojnine v vrednosti do 667.80 EUR povečale za 

Pokojnine, ki so presegale ta znesek pa so se povečale za 
'ksen znesek 10.02 EUR vsaka. Pokojnine, ki niso presegale 
n®ska 780 EUR so se povečale za enkratni mesečni znesek 

v
alV0č za 0.6% letne pokojnine zaradi izravnave morebitne izgube 
Primerjavi s prejšnjim letom. 

Vd Pevska pokojnina: Vdovska pokojnina se odmeri v višini največ 
, pokojnine umrlega zakonca, odvisno od ostalih prejemkov 
"Pravičenca. 

®r9anizacija: Nadzor nad zakonitostjo delovanja izvajalca 
ojnlnskega zavarovanja izvaja pristojno Zvezno ministrstvo 
socialno varnost, generacije in varstvo potrošnikov. Nosilci 

varovanja so različni zavodi, in sicer za naslednje kategorije 
varovancev (železničarji, rudarji in samozaposlene osebe), 
odvisne institucije vodijo voljeni predstavniki zavarovancev in 

r®dstavniki delodajalcev. 

DANSKA 

lra'<'a'evan'e Pok°inin: Pokojnine, kot tudi vsi ostali socialni nsferji se usklajujejo enkrat letno na osnovi rasti plač. 
Vd °V8ka pokojnina: Vdovska pokojnina se znižuje glede na 

20r?,OV°''no Pokoinino, ki jo preživeli zakonec prejema. Z letom 
j , 4 Se vdovske pokojnine znižujejo glede na starost pokojnega 
66 (i°nCa v ^asu smrti s Potopnim dvigovanjem starosti od leta o° leta 69. Po dopolnjeni starosti 69 let se pokojnina ne znižuje. 

Po^anizacija : Nadzor nad zakonitostjo delovanja izvajalca 
I ojnlnskega zavarovanja izvaja Ministrstvo za socialne zadeve. 

Polf'3'00 'e organiziran v okviru lokalnih oblasti. Za izplačilo j °inin v tujino pa skrbi Nacionalni direktorat za socialno varnost 
Pomoč. 

Usklajevanje pokojnin: Pokojnine se usklajujejo enkrat letno (1. 
januar) glede na povprečno rast bruto plač (plače v tretji četrtini 
preteklega leta v primerjavi s tretjo četrtino leta pred preteklim 
letom). 

Vdovska pokojnina: Vdovska pokojnina se odmeri v višini 60% 
pokojnine umrlega zavarovanca, ki pa se preneha izplačevati s 
sklenitvijo nove zakonske zveze. 

Organizacija: Nadzor nad zakonitostjo delovanja izvajalca 
pokojninskega zavarovanja izvaja Ministrstvo za delo, socialne 
zadeve in družino. Izvajalec pokojninskega zavarovanja je 
državna Agencija za socialno zavarovanje, katere delovanje je 
organizirano preko centralne enote in 38 območnih enot. 

4. Finančne in druge posledice zakona 

Predvidene spremembe bodo zaradi postopnega uvajanja vplivale 
na povečanje porabe sredstev državnega proračuna oziroma na 
odhodke zavoda v naslednjih letih. Na račun povečanja 
enkratnega letnega dodatka za povprečno 8.621 tolarjev bo v 
letu 2005 prišlo do povečanja odhodkov za obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje za razliko med zneskom povečanja, ki 
bi šlo po dosedanjem zakonu in zneskom v višini po 8.621 tolarjev 
na vsakega upravičenca. Zaradi tega se bodo finančne obveznosti 
zavoda glede na predvideno število upravičencev do dodatka in 
njegovo višino v letu 2005 povečale približno za 4 milijarde tolarjev. 
V naslednjih letih bo ta povečana raven ostala, dodatne finančne 
posledice pa bo imelo postopno večanje enkratnega letnega 
dodatka, dokler ne bo dosegel 75% regresa za letni dopust, ki 
velja za zaposlene v javnem sektorju. Teh učinkov še ni možno 
oceniti, ker bi morali prej določiti, ali se navedeni limit nanaša na 
višji, nižji ali povprečni znesek letnega dodatka na eni strani in 
dohodninski razred, glede na katerega se obračuna dohodnina 
od delavskega regresa, s katerim se primerja ta letni dodatek k 
pokojnini. 

Zaradi postopnega prehoda na razširitev kroga upravičencev do 
dela vdovske pokojnine na vse vdove oziroma vdovce, ki poleg 
pokojnine iz lastnega zavarovanja prejemajo še del pokojnine po 
umrlem zavarovancu, v letu 2005 še ne bo finančnih posledic. V 
naslednjih letih se bodo odhodki zavoda za izplačevanje dela 
vdovske pokojnine postopno povečevali, tako da bodo v letu 
2006 to pravico dobile vdove in vdovci, ki so imeli v letu 2004 
pokojnine do 161.598 tolarjev, v letu 2007 tisti, ki so imeli do 
215.464 tolarjev pokojnine v letu 2004, v letu 2008 pa bo že 
verjetno začel učinkovati limit, sicer dokončno predviden za leto 
2009. Ob predpostavki, da je v navedenih dohodkovnih skupinah 
enak delež upravičenk med vsemi upokojenci iz iste dohodkovne 
skupine, kot je v dohodkovni skupini do 107.732 tolarjev, torej 
4%, se bo v letu 2007 število upravičenk povečalo za približno 
6000, v letu 2008 še za 2000 in v naslednjih letih še za 1000. 
Glede na omejitev najvišjega zneska dela vdovske pokojnine na 
16.160 tolarjev mesečno, bi se po ocenah iz letošnjega leta v letu 
2006 povečali odhodki zavoda za približno 1.2 milijarde tolarjev, v 
letu 2007 še za 400 milijonov tolarjev in v naslednjih letih še za 
približno 200 milijonov tolarjev. 

Zaradi novega načina usklajevanja pokojnin, ki naj bi začel veljati 
s 1. oktobrom 2005, se bodo že v letu 2005 pokojnine v zadnjih 
treh mesecih povečale za 1 odstotek, medtem, ko se po doslej 
veljavnem zakonu sploh ne bi povečale. Na ta račun se bodo 
odhodki pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 2005 
povečali za 2,1 milijarde SIT. 
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V letu 2006 pa naj bi se po sedaj razpoložljivih ocenah gibanj v 
prihodnjem letu (med katerimi so najbolj pomembna predvidena 
rast inflacije, plač in števila novih upravičencev do pokojnin in 
drugih dajatev, ki se usklajujejo na enak način kot pokojnine) v 
primerjavi s sedaj veljavnim načinom povečali za namen 
usklajevanja v višini približno 8 milijard SIT. 

Finančni učinki sprememb načina usklajevanja pokojnin v 
naslednjih letih pa bodo odvisni predvsem od stopnje rasti 
(nominalnih) plač in rasti števila novih upokojencev. To lahko vpliva 
na nižanje inflacije, saj je bil v preteklem obdobju en od motivov za 
njeno večanje prizadevanje za manjšanje obveznosti za 
izplačevanje pokojnin. S spodbujanjem inflacije, ki vodi tudi v 
povečanje plač, se da vplivati na višanje prispevkov, ki so tudi po 
sedanjem zakonu neposredno vezani na rast plač. Če se 
istočasno zamrznejo pokojnine ali druge pravice, se dosežejo 
občutni prihranki v proračunu oziroma v pokojninskem skladu. 
Če obstaja neposredna zveza med rastjo plač in pokojnin, se s 
spodbujanjem inflacije prav nič ne povečajo fiskalni učinki. 

S spremembami organiziranosti zavoda se bodo znižali stroški, 
ker bo namesto skupščine in upravnega odbora deloval samo en 
organ, svet zavoda. 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je zavezan za 
pokritje povečanih finančnih obveznosti na račun sprememb tega 
zakona, vendar tega ne bo mogel pokriti iz lastnih virov. Prispevna 
stopnja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se izplačuje 
iz plač po stopnji 15,5% bruto plač in iz dohodka delodajalcev po 
stopnji.8,85% na plače zaposlenim je namreč enaka že od leta 
1997, ko se je prispevek delodajalcev znižal od prejšnje stopnje 
15,5% na plače zaposlenih. Takrat so bile ukinjene prej obvezne 
rezerve zavoda, njihovo funkcijo pa je prevzel državni proračun. 
Po določbi 233. člena ZPIZ -1 UPB2 Republika Slovenija iz 
državnega proračuna oziroma iz drugih virov zagotavlja vsa 
sredstva, potrebna za pokrivanje celotne razlike med prihodki 
zavoda iz prispevkov in iz drugih virov, ter odhodki zavoda. 

Glede na stališče, da se zaradi sprememb pokojninskega zakona 
ne smejo povečati obremenitve plač s prispevki, bodo vse 
navedene finančne posledice v celoti obremenile državni proračun 
oziroma kapitalsko družbo. 

Sredstva za leto 2005 so zagotovljena v proračunu Republike 
Slovenije na postavki 6396, za leto 2006 pa bodo zagotovljena z 
rebalansom proračuna. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V tretji alinei točke d.) prvega odstavka 4. člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/ 
99, 72/00, 124/00, 109/01, 108/02 in 135/03) se črta besedilo 
»dodatka za rekreacijo ali pravica do enkratnega«. 

2. člen 

V drugem odstavku 47. člena se številka »150.« nadomesti s 
številkama »150. a in 150. b.«. 

3. člen 

V tretjem odstavku 48. člena se številka »150.« nadomesti s 
številkama »150. a in 150. b.«. 

4. člen 

V 53. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

» (2) Polna starost iz prejšnjega člena se zniža za toliko mesecev, 
kolikor jih je posameznik pridobil na račun štetja zavarovalne 
dobe s povečanjem.« 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek 

5. člen 

V drugem odstavku 57. člena se številka »150.« nadomesti s 
številkama »150. a in 150. b«. 

6. člen 

Četrti odstavek 123. člena se nadomesti z novima četrtim in Pet,,T1 

odstavkom, ki se glasita: 

»(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, se lah^ 
vdovi oziroma vdovcu, če je to zanj ugodneje, poleg starostne ® 
invalidske pokojnine izplačuje tudi 15% zneska vdovske pokojnin . 
ki mu gre po pokojnem zavarovancu ali uživalcu pravic po '® 
zakonu, vendar največ do zneska v višini 15% povprecn 
mesečne pokojnine, izplačane v državi v predhodne 
koledarskem letu. 

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa se vdovi ozirotf® 
vdovcu ne izplača dela vdovske pokojnine oziroma se del vdovs^ 
pokojnine zmanjša tako, da skupno izplačilo lastne in dela vdovs ^ 
pokojnine ne presega starostne pokojnine moškega, odmerjen 
od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe.«- 

Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi: 

»(6) Zgornja meja za izplačilo dela vdovske pokojnine, določen^ 
v četrtem odstavku tega člena, se usklajuje po 150. a in 150- 
členu tega zakona.«. 

7. člen 

Za VI. poglavjem se doda novo VI. a poglavje z naslovom »L®^ 
dodatek« in z novimi 136. b, 136. c, 136. č in 136. d členi, ki 

• glasijo: 

» VI. poglavje 
Letni dodatek 

136. b člen 
(Določitev zneska letnega dodatka) 

(J3 
(1) Letni dodatek se določi v dveh različnih višinah tako. 

prejmejo: 

- višji znesek uživalci pokojnin, katerih pokojnina je v nH0s®^ 
izplačila letnega dodatka enaka ali nižja od zneska osnov 
57. člena tega zakona, 

- nižji znesek uživalci pokojnin, katerih pokojnina v me» 
izplačila letnega dodatka presega znesek osnove iz 57. ® 
tega zakona, 

- nižji znesek uživalci nadomestil Iz invalidskega zavarov®nJ* 
priznanih po zakonu o pokojninskem in invalids^ 
zavarovanju, veljavnem do 31. 12. 1999 ter uživalci d® 
invalidske pokojnine, nadomestila za čas pokl|C 
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•"©habilitacije, začasnega nadomestila in nadomestila za 
invalidnost. 

(2) Uživalcem denarnih prejemkov iz tretje alinee prejšnjega 
odstavka se letni dodatek izplača, če ne prejemajo plače 
oziroma niso vključeni v obvezno zavarovanje, ali pa so 
vključeni v obvezno zavarovanje in so- zdravstveno 
zavarovani kot uživalci pravice iz invalidskega zavarovanja. 

Letni dodatek se ne izplača uživalcem delne pokojnine in 
Polovice pokojnine. 

136. c člen 
(Določitev sorazmernega dela letnega dodatka) 

Uživalcem pokojnin, katerim se pokojnina po določbah 
®dnarodnih sporazumov o socialni varnosti izplačuje v 
razmernem delu, uživalcem družinskih oziroma vdovskih 
kojnin, katerim se družinska oziroma vdovska pokojnina 

Plačuje ločeno, se znesek letnega dodatka, določen v prejšnjem 
nu, izplača v sorazmernem delu. 

136. č člen 
(Odmera letnega dodatka v letu uveljavitve ali 

prenehanja dajatve) 

Uživalcem pokojnine oziroma nadomestila iz prvega odstavka 136. b člena tega zakona, ki pravico do dajatve pridobijo v 
tekočem letu, se letni dodatek izplača v sorazmernem delu 
(Po dvanajstinah), izračunanem glede na čas trajanja pravice 
d0 Pokojnine oziroma nadomestila v tem letu, pod pogojem, da v tem letu niso prejeli regresa za letni dopust ali so ga 
Prejeli le v sorazmernem delu. 

^ Na enak način se izplača letni dodatek tudi upravičencem, ki 
jim pravica do pokojnine oziroma nadomestila preneha do 
konca meseca, v katerem se izplača letni dodatek. Kot mesec 
bivanja dajatve se šteje mesec, v katerem jo je upravičenec 
Prejemal najmanj 15 dni. 

136. d člen 
(Rok za izplačilo) 

^ Letni dodatek se izplača skupaj z izplačilom rednih pokojnin 
za mesec maj. Zavod lahko s soglasjem ministra, pristojnega 
za finance, v izjemnih primerih izplača letni dodatek v dveh 
obrokih oziroma kasneje. 

I«. 
v Primeru, da je pravica do pokojnine oziroma nadomestila 
Priznana po roku iz prejšnjega odstavka, se letnj dodatek 
uPravičencem izplača skupaj z izplačilom prve pokojnine 
oziroma prvega nadomestila.«. 

8. člen 
4|sn se spremeni tako, da se glasi: 

»150. člen 
(Usklajevanje pokojnin) 

' p°kojnine se usklajujejo glede na rast povprečnih mesečnih 

plač pri pravnih osebah, ugotovljenih po uradnih podatkih 
Statističnega urada Republike Slovenije. 

(2) Osnova za uskladitev pokojnin je pokojnina, ki upravičencu 
pripada za mesec pred mesecem, v katerem se izvede 
uskladitev oziroma ob odmeri, če je odmerjena v mesecu 
izvedbe uskladitve. 

(3) Uskladitev pokojnin iz prvega odstavka tega člena velja od 1. 
januarja leta, v katerem se opravi uskladitev.«. 

9. člen 

150. a člen se spremeni tako, da se glasi: 

»150. a člen 
(Redna letna uskladitev pokojnin) 

(1) Pri izplačilu pokojnin za februar se pokojnine uskladijo največ 
za toliko odstotkov, za kolikor je mesečno povprečje plač, 
izplačanih za preteklo koledarsko leto, poraslo v primerjavi z 
mesečnim povprečjem plač, izplačanih za koledarsko leto 
pred tem. 

(2) Pri izračunu odstotka uskladitve pokojnin v februarju se 
upošteva odstotek uskladitve pokojnin, ki je bila v skladu s 
150. b členom tega zakona opravljena v novembru preteklega 
leta. Izračun odstotka uskladitve se opravi tako, da se znesek 
povprečne plače, izplačane pri pravnih osebah za obdobje 
januar - december preteklega leta, deli z zneskom povprečne 
plače, izplačane za obdobje januar - september tega leta.«. 

(3) Stopnje uskladitve pokojnin v obdobjih, določenih s tem 
členom, se izračunavajo na podlagi sprememb najnižje 
pokojninske osnove, veljavne v teh obdobjih. 

10. člen 

150. b člen se spremeni tako, da se glasi: 

»150. b člen 
(Uskladitev pokojnin glede na rast plač v tekočem letu) 

(1) Pri izplačilu pokojnin za november se pokojnine uskladijo za 
toliko odstotkov, za kolikor je mesečno povprečje plač, 
izplačanih pri pravnih osebah za obdobje januar - september 
tekočega leta, poraslo v primerjavi z mesečnim povprečjem 
plač, izplačanih pri pravnih osebah za obdobje januar - 
december predhodnega leta. 

(2) Pokojnine se po prejšnjem odstavku uskladijo največ za toliko 
odstotkov, da povprečen mesečni porast najnižje pokojninske 
osnove, veljavne v tekočem letu, po opravljeni februarski in 
novembrski uskladitvi, v primerjavi z mesečnim povprečjem 
te osnove, veljavne v preteklem letu, ne preseže z jesensko 
napovedjo ocenjenega porasta povprečne mesečne plače, 
izplačane v podjetjih, družbah in organizacijah za obdobje 
januar - december tekočega leta v primerjavi z njihovim 
mesečnim povprečjem, izplačanim za obdobje januar - 
december preteklega leta.« 
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11. člen 

153. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»153. člen 
(Usklajevanje letnega dodatka) 

Znesek letnega dodatka se v vsakem koledarskem letu uskladi 
najmanj za toliko odstotkov, kot je za uskladitev regresa za letni 
dopust določeno za javni sektor.«. 

12. člen 

183. člen se črta. 

13. člen 

184. člen se črta. 

14. člen 

209. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»209. člen 
(Določitev zavarovalnih osnov za samozaposlene 

zavarovance in za druge zavarovance, ki ne prejemajo 
plače) 

(1) Osnova iz druge alinee 207. člena tega zakona (v 
nadaljevanju: zavarovalna osnova) se za samozaposlene in 
kmete določi glede na doseženi dobiček zavarovanca, v 
katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno 
zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, razen 
razlike v obrestih, skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, in 
sicer: 

- če dosežena davčna osnova ne preseže minimalne letne 
plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini 
minimalne plače: 

če je davčna osnova med zneskom minimalne letne plače 
in povprečno letno bruto plačo pri pravnih osebah v 
Republiki Sloveniji, najmanj v znesku 60% povprečne 
mesečne bruto plače pri pravnih osebah v Republiki 
Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem 
se določa zavarovalna osnova; 

če je davčna osnova med eno in enoinpolkratno 
povprečno letno bruto plačo pri pravnih osebah v Republiki 
Sloveniji, najmanj v višini 90% povprečne mesečne bruto 
plače pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji za 
predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa 
zavarovalna osnova; 

če je davčna osnova med enoinpolkratno in dvakratno 
povprečno letno bruto plačo pri pravnih osebah v Republiki 
Sloveniji, najmanj v višini 1,2 povprečne mesečne bruto 
plače pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji za 
predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa 
zavarovalna osnova; 

če je davčna osnova med dvakratno in dvainpolkratno 
povprečno letno bruto plačo pri pravnih osebah v Republiki 

Sloveniji, najmanj v višini 1,5 povprečne mesečne bruto 
plače pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji za 
predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa 
zavarovalna osnova; 

- če je davčna osnova med dvainpolkratno in trikratno 
povprečno letno bruto plačo pri pravnih osebah v Repub'^' 
Sloveniji, najmanj v višini 1,8 povprečne mesečne bruto 
plače pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji za 
predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določ8 

zavarovalna osnova; 

- če je davčna osnova med trikratno in triinpolkratn0 

povprečno letno bruto plačo pri pravnih osebah v Repub^1 

Sloveniji, najmanj v višini 2,1 povprečne mesečne bruto 
plače pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji za 
predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določ8 

zavarovalna osnova; 

- če je davčna osnova nad triinpolkratno povprečno 
bruto plačo pri pravnih osebah v Republiki Slovenj 
najmanj v višini 2,4 povprečne mesečne bruto plače P" 
pravnih osebah v Republiki Sloveniji za predzadnji meseC 

pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova- 

(2) Uvrstitev v zavarovalno osnovo se določi na podlagi zadni9 

odmerne odločbe o davku iz dejavnosti oziroma zadnjoj 
obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženeg8 . 
opravljanjem dejavnosti oziroma zadnje odločbe o odrt1® 
dohodnine in glede na podatke o povprečni bruto pla^i P 
pravnih osebah v Republiki Sloveniji oziroma minimalni p'a 

za leto, na katero se nanaša akontacija dohodnine 0 

dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti. K® 
povprečna bruto plača pri pravnih osebah v Republiki Slovenl' 
iz tega člena se šteje zadnji objavljeni podatek Statističn®9 
urada Republike Slovenije. 

(3) Prispevki se plačujejo od osnov, ki veljajo v tekočem obdoWu' 

(4) Zavarovanec se lahko zavaruje tudi od zavarovalne osno"6' 
ki presega znesek zavarovalne osnove, v katero je uvrš'5® 
skladno s prvim odstavkom tega člena, vendar največ 
zneska v višini 2,4 povprečne mesečne bruto plače P 
pravnih osebah v Republiki Sloveniji za predzadnji mes® 
pred mesecem, v katerem se določi zavarovalna osnova. 

(5) Zavarovanec se ob vstopu v zavarovanje zavaruje najm8^' 
od zneska osnove iz prve alinee prvega odstavka tega člen 

(6) Će zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreZu* 
pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu, ir 

plačevanje prispevkov od osnove iz drugega odstavka 
člena ogrozilo njegovo nadaljnje poslovanje, lahko zah'®.z 
znižanje zavarovalne osnove, vendar največ do zneska ^ 
druge alinee prvega odstavka tega člena. O zahtevi odi" 
zavod. 

(7) Zavarovanci iz pete, šeste, sedme, devete in enajste a"nj^ 
prvega odstavka 34. člena tega zakona plačujejo prisp0V. 
od polovice zavarovalne osnove iz druge alinee PrV09 

odstavka tega člena. 

(8) Podrobnejše določbe o postopku za razvrščanj® 
zavarovalne osnove in drugih postopkih določi min's ^ 
pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojni111 

delo.«. 
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15. člen 18. člen 
V dri urugem odstavku 210. člena se besedilo »najnižje pokojninske 

nove iz 48. člena tega zakona, povečane za davke in prispevke, 
. stoPnjah, določenih skladno s tretjim odstavkom 47. člena 

9a zakona.« nadomesti z besedilom »v višini 60% povprečne 
es04ne bruto plače pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji za 
^dzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa 
varovalna osnova.«. 

16. člen 
221 • člen se spremeni tako, da se glasi: 

(Naknadno plačilo prispevkov za vštevanje določenih 
obdobij v pokojninsko dobo) 

Osnova za plačilo prispevka za vštevanje obdobij iz 198. in 
"20. člena tega zakona v pokojninsko dobo je enaka znesku 
Povprečne mesečne bruto plače zavarovanca iz 
koledarskega leta pred vložitvijo zahteve, povečane za 
odstotek porastn pokojnin do zadnjega dne v mesecu, v 
katerem je vložena zahteva za vštetje navedenih obdobij v 
zavarovalno dobo. 

'2) Osnova iz prejšnjega odstavka ne more biti nižja od zneska 
v višini 60% povprečne mesečne bruto plače pri pravnih 
osebah v Republiki Sloveniji za predzadnji mesec pred 
mesecem, v katerem je vložena zahteva za vštetje navedenih 
obdobij v zavarovalno dobo. 

Če zavarovanec v zadnjem koledarskem letu pred vložitvijo 
zahteve ni prejel plače najmanj za šest mesecev, se osnova 
'z prvega odstavka tega člena določi v znesku v višini 60% 
Povprečne mesečne bruto plače pri pravnih osebah v 
Republiki Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v 
katerem je vložena zahteva za vštetje navedenih obdobij v 
zavarovalno dobo. 

Osnova za plačilo prispevka za vštevanje obdobij iz prvega 
Postavka 198. člena tega zakona, za katera prispevek še ni 

j' Plačan, je znesek v višini 60% povprečne mesečne bruto 
p'ače pri pravnih osebah Republiki Sloveniji za predzadnji 
^ssec pred mesecem, v katerem je vložena zahteva za 
s,atje navedenih obdobij v zavarovalno dobo.«. 

17. člen 

' w«n se spremeni tako, da se glasi: 

. »228. člen 
(Pobiranje, izterjava in nadzor nad plačevanjem 

prispevkov) 

' davčna uprava Republike Slovenije opravlja nadzor nad 
Uračunavanjem in plačevanjem prispevkov za obvezno 

p°kojninsko in invalidsko zavarovanje ter pobira, izterjuje, 
r~P'suje, delno odpisuje oziroma dovoljuje odlog ali obročno 

plačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje skladno 
kriteriji, ki jih določi svet zavoda. 

'2) Na*- ■ acin izterjave zapadlih prispevkov, nadzor nad plačevanjem 
obračunavanjem prispevkov, roki za plačilo prispevkov, 

astaranje in zamudne obresti se določijo s posebnim 
Ekonom.«. 

229. člen se črta. 

19. člen 

V naslovu 230. člena se črtata besedi "oziroma vračilo". Dosedanji 
prvi, drugi, tretji in četrti odstavek se nadomestijo z novimi prvim, 
drugim, tretjim, četrtim, petim in šestim odstavkom, ki se glasijo: 

"(1) V primerih, ko je obveznost plačila prispevkov ugotovljena za 
nazaj, se prispevki obračunajo po prispevnih stopnjah, 
veljavnih na dan plačila. 

(2) Kadar se prispevki za nazaj plačujejo od plače ali nadomestila, 
je osnova za obračun prispevkov iz prejšnjega odstavka 
mesečna plača iz obdobja, na katero se nanaša. Od te osnove 
obračunani prispevki se valorizirajo na dan plačila prispevkov 
tako, da se povečajo za porast povprečnih plač zaposlenih 
od meseca v koledarskem letu, na katerega se osnova 
nanaša, do predpreteklega meseca pred mesecem plačila 
prispevkov. Če se plača nanaša na koledarsko leto, se od nje 
obračunani prispevki valorizirajo na dan plačila tako, da se 
povečajo od vključno naslednjega januarja po tem letu do 
predpreteklega meseca pred mesecem plačila prispevkov. 

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka, ko ni podatkov o plači iz 
obdobja, na katero se nanaša, se prispevki obračunajo od 
60% zneska povprečne bruto plače pri pravnih osebah v 
Republiki Sloveniji iz tega obdobja in se povečajo na način iz 
prejšnjega odstavka. 

(4) V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena so 
zavarovanci zavezanci za plačilo prispevka zavarovanca, 
obračunanega brez povečanja iz drugega odstavka tega člena 
od določenih osnov, zavezanci za plačilo zneska povečanja 
prispevka zavarovanca pa izplačevalci plač ali nadomestil. 
Zavezanci za plačilo prispevka delodajalca so izplačevalci 
plač ali nadomestil. 

(5) Kadar se prispevki za nazaj obračunajo od zavarovalne 
osnove, se obračunajo od najnižje mesečne osnove za 
posamezno vrsto zavarovanja, veljavne v obdobju, na katero 
se prispevek nanaša. Od te osnove obračunani prispevki se 
poVečajo na način iz drugega odstavka tega člena. 

(6) Zavezanec je dolžan plačati prispevke iz drugega odstavka 
tega člena v roku 30 dni od dokončnosti odločbe, s katero je 
ugotovljeno obdobje zavarovanja, oziroma od datuma vložitve 
prijave v zavarovanje, če takšna odločba ni bila izdana.« 

Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek. 

20. člen 

Za 230. členom se dodata novi 230.a člen in 230.b člen, ki se 
glasita: 

"230. a člen 
(Upoštevanje osnov pri plačilu prispevkov za nazaj za 

izračun pokojninske osnove) 

(1) Če so bili v primerih iz prvega odstavka prejšnjega člena 
prispevki plačani, kljub določbam tega zakona, od osnov, 
veljavnih na dan plačila, se te osnove pri določitvi pokojninske 
osnove preračunajo na raven leta, na katero se nanašajo. 
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(2) Če se je plačilo prispevkov nanašalo na mesečni znesek, se 
osnove iz prejšnjega odstavka preračunajo glede na gibanje 
povprečnih mesečnih plač od predpreteklega meseca pred 
mesecem plačila prispevkov do meseca v koledarskem letu, 
na katerega se nanašajo. Če se plačilo prispevkov nanaša 
na koledarsko leto, pa se osnove iz prejšnjega odstavka 
preračunajo glede na gibanja povprečnih mesečnih plač od 
predpreteklega meseca pred mesecem plačila prispevkov 
do vključno januarja pred letom, na katerega se nanašajo. 

230. b člen 
(Vračilo prispevkov) 

Vračilo prispevkov se izvaja po predpisih, ki veljajo za vračilo 
preveč ali neupravičeno plačanih davkov". 

21. člen 

V četrtem odstavku 236. člena se besedilo »skupščina zavoda« 
nadomesti z besedilom »svet zavoda«. 

22. člen 

Drugi in tretji odstavek 253. člena se spremenita tako, da se 
glasita: 

»(2) O pravicah iz obveznega zavarovanja, ki se uveljavljajo z 
uporabo mednarodnih sporazumov in o transferju pokojnin odloča: 

na prvi stopnji - območna enota zavoda 
- na drugi stopnji - enota na sedežu zavoda 

(3) Odločbe iz prvega in drugega odstavka tega člena izdaja 
predstojnik pristojne enote zavoda.« 

23. člen 

V petem odstavku 254. člena se črta besedilo »enote na sedežu 
zavoda« 

24. člen 

266. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»266. člen 
(Svet zavoda) 

(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavlja 27 članov, od 
tega: 

10 članov imenuje Vlada Republike Slovenije, 
- 6 članov 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, 
4 člane imenujejo delodajalska združenja na ravni države, 

- 5 članov imenujejo zveze oziroma organizacije in društva 
upokojencev, 
1 člana imenuje organizacije delovnih Invalidov na ravni države, 
1 člana izvolijo delavci zavoda. 

(2) Svet zavoda izmed svojih članov izvoli predsednika in 

namestnika predsednika. 

(3) Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta, mand3' 
predsednika in namestnika predsednika pa 12 mesecev, 
prvem letu po izvolitvi ima funkcijo predsednika član iz 
alinee prvega odstavka tega člena, funkcijo namestnik 
predsednika pa član iz druge alinee prvega odstavka t®9a 

člena, v naslednjem letu ima funkcijo predsednika član ] 
druge alinee, funkcijo namestnika predsednika pa član iz tretje 
alinee prvega odstavka tega člena, v tretjem letu ima funkciji 
predsednika član iz tretje alinee, namestnika predsednika P 
član iz četrte alinee prvega odstavka tega člena, v zadnj«^ 
letu mandatnega obdobja pa ima funkcijo predsednika član i 
četrte alinee prvega, funkcijo namestnika predsednika P 
član iz prve alinee prvega odstavka tega člena. 

(4) Svet zavoda opravlja naslednje naloge: 

- sprejema kriterije za določitev različnih prispevnih stopen| 

prispevka za primer poškodbe pri delu in poklicne bolez"1' 
sprejema kriterije za odpis, delni odpis ter obročno plačevanj 
prispevkov; 
spremlja gmotni položaj upokojencev in delovnih invalidov, 
odloča o uskladitvah pokojnin in drugih pravic iz tega zakon < 

- odloča o višini letnega dodatka; 
sprejema programe dejavnosti, finančni načrt, zaključni raG 
ter poslovna poročila zavoda; 

- določa način uporabe sredstev za pokojninsko zavarovani • 
- določa način uporabe sredstev za invalidsko zavarovani®- 
- odloča o ukrepih, s katerimi se zagotavlja materialna pod|a9 

ter možnosti za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje del°v 

invalidov; 
- imenuje in razrešuje generalnega direktorja zavoda, . 

sprejema statut zavoda, splošne akte za izvajan| 

zavarovanja in druge splošne akte zavoda. 

(5)- Svet zavoda sprejema izvršilne akte, s katerimi u'ejjj 
vprašanja obveznega zavarovanja iz tega zakona, za kat 
ni izrecno določena pristojnost državnih organov. 

■ KO 
(6) Izvršilni akti iz prejšnjega odstavka se začnejo uporablja"' 

k njim da soglasje minister, pristojen za delo.«. 

25. člen 

267. člen se črta. 

26. člen 
0gtl 

V tretjem odstavku 268. člena se beseda »»skupščina« nado^ 
z besedo »svet«. 

27. člen 

Drugi odstavek 269. člena se spremeni, tako da se glasi: 

» (2) Statut zavoda določa način imenovanja in izvolitve 
sveta zavoda, njegovega predsednika in namestn^a 
konstituiranje, pristojnosti, organizacijo in način njeg0^ 
delovanja, organizacijo službe zavoda in položaj delavcev 
njihova delovna razmerja in materialni položaj ter 
vprašanja.«. 
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28. člen 

^ drugem in tretjem odstavku 270. člena se besedilo »skupščine 
n "Pravnega odbora« oziroma »skupščina ali upravni odbor« 

°mesti z besedo »sveta« oziroma »svet«. 

29. člen 
aP°vedni stavek drugega odstavka 402. člena se dopolni tako, 

da se za besedo »starosti« doda besedilo »za pridobitev pravice 
do starostne pokojnine«. 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) V prehodnem obdobju znašajo najnižje možne polne starosti 
za zavarovance po stopnjah povečanja: 

12/18 12/17 12/16 12/15 12/14 

2000 45,5 47 49 51 53,5 

2001 46,5 48 50 52 54,5 

2002 47,5 49 51 53 55,5 

2003 48,5 50 52 54 56,5 
2004 49,5 51 53 55 57.5 
2005 50,5 52 54 56 58,5 
2006 51,5 53 55 57 59,5 

2007 52,5 54 56 58 60,5 
2008 53,5 55 57 59 61,5 
2009 54,5 56 58 60 62,5 
2010 55 56,5 58,5 60,5 63 

^anja ,reti' i" četrti odstavek postaneta četrti in peti 

30. člen 

b člen se črta. 

31. člen 
44s- členu se datum 1.1.2006 nadomesti z datumom 1.1.2009. 

Prehodne in končne določbe 

(Določanje dela vdovske pokojnine v prehodnem 
obdobju) 

' ' glede na določbo novega petega odstavka 123. člena tega 
akona se vdovi ali vdovcu v prehodnem obdobju ne izplača 
®'a vdovske pokojnine oziroma se del vdovske pokojnine 
tanjša tako, da skupno izplačilo starostne ali invalidske 

Pokojnine in dela vdovske pokojnine ne presega: 
v letu 2005 zneska povprečne mesečne pokojnine, 
izplačane v državi v predhodnem koledarskem letu; 
v letu 2006 zneska 1,5 povprečne mesečne pokojnine, 
izplačane v državi v predhodnem koledarskem letu: 
v letu 2007 zneska 2 povprečnih mesečnih pokojnin, 
izplačanih v državi v predhodnem koledarskem letu; 
v letu 2008 zneska 3 povprečnih mesečnih pokojnin, 
'zplačanih v državi v predhodnem koledarskem letu, 
vendar pa ne sme znašati več kot znesek starostne 
Pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske 

osnove za 40 let pokojninske dobe; 
- od 1. 1. 2009 zneska starostne pokojnine moškega, 

odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let 
pokojninske dobe. 

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

33. člen 
(Določitev letnega dodatka v letu 2005) 

(1) V letu 2005 se letni dodatek: 

• uživalcem pokojnin, katerih pokojnina je v mesecu izplačila 
letnega dodatka enaka ali nižja od zneska osnove iz 57. 
člena zakona, določi v znesku 79.761 SIT, 

- uživalcem pokojnin, katerih pokojnina v mesecu izplačila 
letnega dodatka presega znesek osnove iz 57. člena 
zakona, določi v znesku 48.601 SIT, 

- uživalcem nadomestil iz invalidskega zavarovanja, 
priznanih po Zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 
109/01, 108/02 in 135/03) ter uživalcem delne invalidske 
pokojnine, nadomestila za čas poklicne rehabilitacije, 
začasnega nadomestila in nadomestila za invalidnost, 
določi v znesku 48.601 SIT. 

(2) Uživalcem denarnih prejemkov iz tretje alinee prejšnjega 
odstavka se letni dodatek izplača, če ne prejemajo plače 
oziroma niso vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, ali pa so vključeni v obvezno zavarovanje in so 
zdravstveno zavarovani kot uživalci pravice iz invalidskega 
zavarovanja. 
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34. člen 
(Prva uskladitev pokojnin) 

Ne glede na prvi odstavek 150. b člena tega zakona se pri izplačilu 
pokojnin za november 2005 pokojnine izjemoma uskladijo za 
razliko med porastom mesečnega povprečja bruto plač pri pravnih 
osebah, izplačanih za obdobje januar - september 2005, v 
primerjavi z mesečnim povprečjem teh plač, izplačanih za obdobje 
januar - december 2004 in porastom pokojnin po uskladitvi od 1. 
marca 2005 dalje, ugotovljeno tako, da se indeks porasta plač 
deli z indeksom porasta pokojnin. Uskladitev pokojnin velja od 1. 
oktobra 2005. 

35. člen 
(Prvo imenovanje sveta zavoda) 

(1) Izvolitev članov prvega sveta zavoda se opravi najkasneje v 
treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Prvo imenovanje sveta zavoda opravi vlada. Vlada pri tem 
upošteva poleg 10 članov, ki jih predlaga sama, še predloge 
predlagateljev iz 25. člena tega zakona, in sicer predlagajo 
šest članov sveta zavoda sindikati, reprezentativni za območje 
države, štiri člane združenja delodajalcev na ravni države, 

pet članov organizacije upokojencev na ravni države, od tega 
tri člane društva upokojencev, dva člana pa organizacij0 

seniorjev, enega člana organizacije delovnih invalidov na raV" 
države in enega člana zaposleni v zavodu. 

(3) Skupščina in upravni odbor zavoda, ki delujeta ob uveljavi 
tega zakona, delujeta še naprej v isti sestavi do konstituiranja 
prvega sveta zavoda po tem zakonu. 

36. člen 
(Uskladitev splošnih aktov zavoda) 

(1) Zavod mora uskladiti statut in druge splošne akte zavod3 

najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona. 

(2) Statut in drugi splošni akti zavoda, ki so se uporabljali 4° 
uveljavitve tega zakona, se uporabljajo še naprej, do spreje"1 

novih, kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona. 

37. člen 
(Uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem ''stu 

RS. 

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

K. 1. členu 

Glede na to, da se v predlogu sprememb in dopolnitev uvaja 
drugačno poimenovanje pravice do sedanjega dodatka za 
rekreacijo, ki je, tako kot druge pravice, primeroma naštet v 4. 
členu zakona, je potrebno le-to upoštevati tudi v tej določbi. 

K 2.3. in 5. členu 

Glede na nove člene v tem predlogu zakona se popravlja 
sklicevanja. 

K 4. členu 

Benefikacija bi izgubila svoj smoter, če bi bil zavarovanec, ki bi jo 
uveljavil, prizadet zaradi zniževanja pokojnin glede na upokojitev 
pri nižji starosti. 

K 6. členu 

Skladno s koalicijsko pogodbo predlagamo postopno višanje in 
končno odpravo premoženjskega cenzusa za priznanje pravice 
do dela vdovske pokojnine, kise upravičenki oziroma upravičencu 
lahko izplača poleg njene oziroma njegove lastne starostne ali 
invalidske pokojnine. Nova rešitev se bo uveljavljala postopno na 
način, kot je opredeljen v 35. členu. 

K 7. členu 

Predlagamo, da se pravica do letnega dodatka (sedanji 
za rekreacijo), ki je v zakonu le poimensko navedena, v prit*°° L 
podrobneje uredi v posebnem poglavju zakona in na ta fl® 
odpravijo vsakoletne težave pri določanju njegove višine. Pn j 
se upošteva tudi obljubljeno letošnje povečanje in odpira mo^ 
za večje uskladitve v naslednjih letih. 

o & Predlagamo tudi rešitev mejnih primerov, ko pokojnina sam . 
nekaj tolarjev preseže mejni znesek, glede na katerega se v ( 
med uživalce nižjega dodatka in bi zato skupno s pokojnino P 
bistveno manj kot upravičenec z nekaj tolarjev nižjo ji 
vendar z višjim letnim dodatkom. To bi dosegli tako, <> 
upokojenci, Ifaterih pokojnine so sicer višje od meje za pri*n ^ 
pravice do varstvenega dodatka, vendar seštevek nl 
pokojnine in nižjega letnega dodatka ne bi dosegel seš,e ^ 
pokojnine v višini mejnega zneska za priznanje Pr8V'C.e,e0 
varstvenega dodatka in višjega letnega dodatka, prejel1 

dodatek v znesku razlike med tem zneskom in njihovo pokof 

K 8. členu 

Statistični urad Republike Slovenije objavlja podatke o 
bruto in plač pri pravnih osebah v absolutnih zneskih in 'nCl8,:0 is 
medtem ko so podatki o gibanjih plač vseh zaposlenih na v°Pj 
v indeksih. Zavod je po do sedaj veljavni zakonski ureditvi up° 
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n~Ju^no podatke, ki so bili izraženi v absolutnih zneskih in na I novi podlagi izračunanih indeksih. Do uveljavitve t. i. bruto sistema 
"Pobijal podatke o vrednostih in ustrezne indekse, ki so jih ta 

* ania narekovala. Po spremembi obračunskega sistema pa je, 
te ° l<er se sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

"'spremembam ni prilagodil, začel uporabljati podatke o bruto 
j*.1 w iih je preračunaval skladno s predpisi o pokojninskem 

invalidskem zavarovanju v vrednost, upoštevajoč pri tem 
. Vprečno stopnjo davkov in prispevkov, ki se obračunavajo od 

.. v Republiki Sloveniji. Ta princip je veljal tako pri določanju 
turr osnov' ki služijo za določitev pokojninskih osnov, kakor 
Usl?

0znei6 pokojnin odmerjenih od teh osnov, torej pri vsakokratni 
aditvi pokojnin. V preteklosti se je višina povprečne stopnje 

sPevkov in davkov spreminjala le zaradi sprememb višine 
spevkov, medtem ko je stopnja davkov ostala ves čas enaka, 
0 je bila znana tudi za naprej. 

jfgejjavltev novega zakona o dohodnini s 1. 1. 2005 naj bi vplivala 
v °Sedanjo višino povprečne stopnje davkov in prispevkov, 
n- ar Pa njene višine po mnenju Ministrstva za finance v naprej 
uski°^°^e določiti! Zato postaja sedanji način določanja višine 
v 

a®ve pokojnin, temelječe na spremembah v gibanjih plač 
ašljiv. Določitev preračunane vrednosti ni mogoča brez 
Pre<?ne stopnje davkov in prispevkov. Zgolj upoštevanje 

PofSne povPrečne stopnje davkov in prispevkov pa bi imelo 
nak^B' k' znana njena končna višina, lahko za posledico 

"^0 poplačilo razlike, če bi le-ta bila višja oziroma nižje 
sto ad!tve za naprej, če bi bila previsoka. Veljavna povprečna 
Pre 013 prispeykov in davkov pa ni aktualna le za izračun 
Pot an'h povprečnih plač, namenjenih določanju višine 
sam 6 us^aditve pokojnin, temveč tudi zavarovalnih osnov 
najn°faposlenih, ki se spreminjajo z vsakokratno spremembo 

1° Pokojninske osnove, preračunane v bruto vrednost. 

Sp°r
blernatika v zvezi s slednjimi se razrešuje s to zakonsko 

veirnem*30' s katero se zavarovalne osnove samozaposlenih 
piaJ° nePosredno na predpisano razmerje do vsakokratne bruto B Ph pravnih osebah. 

Zvez?ak0nsl<0 spremembo pa naj bi se odpravile tudi zadrege v 
^ ^ določanjem višine potrebne uskladitve pokojnin, saj naj bi 
p" Poslej določal, kateri statistični podatki se pri tem uporabljajo. 
Ifjje Predvideva uporabo statističnih podatkov o gibanjih plač, 
naj b.°/i utemeljena od uporabe podatkov o rasti bruto plač, saj 
*3ko',a za Posledico manjša sistemska razhajanja med z 
njih 

nom že do sedaj urejenim načinom določanja pokojnin in 
nujn

V0 Poznejšo uskladitvijo. Metodologijo za določanje plač bo 
Po Prilagoditi spremenjenim razmeram in iz računanja 
in^Hi* Plač izločiti nagrade poslovodnim delavcem, ki imajo 

'dualne pogodbe. 

'• 'n 10. členu 
PfGcy 
koi*99™0 redno uskladitev pokojnin v začetku vsakega 
*a c^rSkega 'e,a Kerso uradni statistični podatki o porastu plač ta ° Prejšnje koledarsko leto znani šele sredi februarja, bi se 
Po/en- 'tev opravila v februarju. Osnova za uskladitev so 
iJskigl : kakršne so upokojenci prejeli za zadnji mesec pred 

Mio. torej za januar tekočega leta. 
F>oko. 
Povnf""9 se povečajo za toliko odstotkov, za kolikor je bila 
'8|0 mesečna plača, izplačana za preteklo koledarsko 
,e%> k0t v le,u pred ,em' Navedena rešitev se razlikuje od r9stj0

16 ureditve, ko se pokojnine povečajo samo za razliko med 
^lialr?la^ tn Pokojnin v prejšnjem letu. Povečanje pokojnin bi °d začetka februarja. 

Uskbcnarski uskleditvi pa bo potrebno upoštevati že opravljeno 'ev pokojnin na račun rasti plač v preteklem letu, ki naj bi 

^®/2005 

se opravila v novembru. Dejansko bi se torej pokojnine v februarju 
uskladile predvsem glede na vpliv povečanja povprečnih plač, 
izplačanih v zadnjih treh mesecih preteklega leta na celoletno 
povprečje, ki je praviloma bolj izrazito zaradi izplačil božičnic in 
drugih dodatkov, ki se izplačujejo ob koncu leta. Uskladitev bi 
veljala od 1. januarja dalje. 

Do prve uskladitve pokojnin na podlagi rasti plač v tekočem letu 
naj bi prišlo v novembru. Tedaj naj bi se pokojnine povečale za 
toliko odstotkov, za kolikor bi kumulativno povprečje mesečnih 
plač za obdobje januar - september tekočega leta preseglo 
povprečje mesečnih plač za prejšnje koledarsko leto. Uskladitev 
bi veljala od 1. januarja dalje zato bi upokojenci dobili poračun 
uskladitve. 

Višina novembrske uskladitve pokojnin ne bi bila odvisna zgolj od 
višine porasta povprečnih plač, izplačanih za predpisani obdobji, 
temveč tudi od tega, kolikšno bi naj bilo po tedaj znanih ocenah 
povprečno povečanje plač, izplačanih za to leto. V novembru 
usklajene pokojnine, skupaj s poračuni od začetka leta, se naj v 
letnem merilu ne bi smele povečati bolj kot povprečne plače, 
izplačane za to leto! Zato je kot varovalka predvideno pravile, da 
se pokojnine lahko novembra povečajo največ za toliko, da 
povprečna rast pokojnin v tekočem letu ne preseže predvidene 
rasti povprečnih plač. To lahko ponazorimo s primerom: če bi se 
pokojnine februarja povečale za 2 odstotka, mesečno povprečje 
bruto plač v obdobju januar - september pa bi bilo za tri odstotke 
višje kot v prejšnjem letu, bi se lahko novembra zaradi navedene 
varovalke povečale samo za dva odstotka, če bi UMAR v 
jesenskem poročilu predvidel, da se bodo povprečne plače v tem 
letu povečale za 4,04 odstotke. 

K 11. členu 

S predloženo rešitvijo se določa minimalni odstotek uskladitve 
letnega dodatka. S tem se omogoča izpolnitev koalicijske pogodbe 
o postopnem dvigu tega dodatka na 75% regresa za letni dopust. 

K 12. členu 

S predlagano rešitvijo bi se izognili nesorazmerjem in dvojnemu 
obdavčenju istih prejemkov, do katerega bi prišlo po začetku 
uporabe 183. člena, ki se je odlagala že od uveljavitve zakona. 
Predlagamo črtanje določbe o zniževanju pokojnine upokojencu, 
ki poleg pokojnine še kaj dodatno zasluži z delom po pogodbi. Če 
bi sprejeli usmeritev, da upokojenci ne smejo delati, je to laže 
doseči v okviru davčnega sistema. 

K 13. členu 

Po črtanju 183. člena ni več razlogov za vodenje evidenc, 
predpisanih s 184. členom. 

K 14., 15., 16. členu 

Zato, da bi rešili zaplete, do katerih prihaja pri sedanji določitvi 
višine zavarovalnih osnov za samozaposlene zavarovance in 
za druge zavarovance, ki ne prejemajo plače ter osnov za dokup 
pokojninske dobe, predlagamo, da se določijo glede na zadnji 
uradni podatek o povprečni mesečni bruto plači pripravnih osebah, 
ne pa glede na znesek najnižje pokojninske osnove, povečane 
za povprečno stopnjo davkov in prispevkov. Pri preračunu 
dosedanjih zavarovalnih osnov se upošteva načelo, naj ta 
preračun ne vpliva na zneske zavarovalnih osnov v času 
prevedbe. 
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K 17. členu 

Potrebno bi bilo spremeniti določbo drugega odstavka 228. člena 
ZPIZ-1 in sicer bi se besede »Upravni odbor zavoda« nadomestile 
z besedo »Zavod«. Ta sprememba bi pomenila, da bi bil za 
odločanje o vlogah za odpis, delni odpis, odlog ter obročno 
odplačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje na prvi in drugi 
stopnji pristojen Zavod. 

Omenjena sprememba bi pomenila, da bi Zavod o vlogah odločal 
v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, 
št. 80/99, 70/00, 52/02 in 73/04; v nadaljevanju: ZUP), po katerem 
mora postopati kot nosilec javnega pooblastila. 

Po sedaj veljavnem ZPIZ-1 je v primeru odločanja po ZUP za 
reševanje pritožb pristojno Ministrstvo za delo družino in socialne 
zadeve. 

K 18. členu 

Predlagamo črtanje določbe, po kateri lahko minister, pristojen za 
delo, predlaga Davčni Upravi Republike Slovenije, da dovoli 
začasen odlog plačila prispevkov delodajalcu, ki je v postopku 
sanacije ali prisilne poravnave, oziroma v primerih, ko je ogroženo 
večje število delovnih mest pri delodajalcu. Za čas, ki je zavezancu 
odloženo plačilo prispevkov, ne tečejo zamudne obresti. Vsak 
odlog plačila prispevkov se namreč neposredno odraža v 
povečanju povračil iz državnega proračuna ob splošnem jamstvu 
državnega proračuna za likvidnost sistema pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja zato gre za posredno subvencioniranje 
gospodarskih družb iz državnega proračuna oziroma za državno 
pomoč. Dodeljevanje državnih pomoči mora biti sistemsko urejeno 
in ne more biti odvisno od proste presoje. 

K 19. členu 

Primerov, ko je potrebno plačati prispevek za nazaj, pa ne gre za 
zamudo pri plačilu zapadlih prispevkov, ker je obveznost plačila 
ugotovljena kasneje, je veliko in ni mogoče govoriti o njihovi 
"izjemnosti". Praviloma so to vsi prispevki od plač iz delovnih 
sporov in v primerih, ko se zavarovanje vzpostavlja za nazaj, pri 
čemer ni nujno, da je vedno izdana odločba zavoda. V preteklosti 
je bilo to področje neustrezno urejeno, zato se za prispevke od 
plač iz delovnih sporov nikoli ni izvajala valorizacija in so bili ti 
plačani vedno v nominalnih zneskih z realno vrednostjo iz obdobja, 
na katero so se nanašali. Za samostojne zavezance pa se je 
vedno štelo, da kljub naknadno ugotovljeni obveznosti plačila le- 
to ni bilo pravočasno in so bili dolžni plačevati zamudne obresti za 
vse obdobje od začetka zavarovanja do dneva plačila. 

Prispevke pobira davčni organ, način pobiranja pa vedno temelji 
na načelu samoobdavčitve, torej tako, da sam zavezanec 
prispevek izračuna in obračun predloži davčnemu organu. 
Predlagana sprememba ne predvideva več odmere prispevkov, 
ker bi pomenila izdajo odločb, kar pa je v predpisih o davčnem 
postopku predvideno le za primere, ko zavezanec sam v 
predpisanem roku ne predloži obračuna prispevkov. Z uvedbo 
obveznosti obračuna prispevkov tudi v primerih, ko se ti plačujejo 
za nazaj, se način pobiranja teh prispevkov izenači z načinom 
pobiranja rednih prispevkov. 

Valorizacija osnove, od katere se odmerjajo prispevki, se je pri 
izvedbi sedaj veljavnega 230. člena ZPIZ-1 izkazala za zelo 
neskladno s predpisi o dohodnini, zato te določbe za prispevke 
od plač iz delovnih sporov ni bilo mogoče uporabiti. Valorizacija 
osnove bi vplivala tudi na višino drugih prispevkov za socialno 

varnost, ki pa niti v področnih zakonih, niti v ZPSV za takšen 

obračun nimajo pravne podlage. Valorizacija samega prispel 
kot je bila določena do 31.12.1999 in kot je predlagana sedaj, P* 
ne posega v samo osnovo in s tem ne povzroča neskladi P 
izvajanju predpisov o dohodnini ter na področju drugih prispevko 
za socialno varnost, hkrati pa zagotavlja realno vredno ^ 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje tudi 
primerih plačil za nazaj. 

Predlagana rešitev v prvem odstavku sledi načelu iz davčnij' 
predpisov, po katerem se davki in prispevki plačujejo po stopal3 ^ 
veljavnih na dan plačila. Prispevke, ki se plačujejo za nazaj, le^ 
skladu s tem členom dolžan obračunati sam zavezanec, ^ 
obračun na predpisan način predložiti pristojnemu organu 
drugem odstavku je urejena: 

osnova za obračun prispevka v višini nominalnih znesK 
plač oziroma nadomestil, veljavnih v obdobju, na katero 
osnova nanaša, in .. 
način valorizacije obračunanega prispevka za pokojnins 
in invalidsko zavarovanje s stopnjami rasti povprečnih P'° ' 
ki zagotavlja ohranitev realne vrednosti prispevkov. 

V predlaganem 3. odstavku je urejena določitev osnove v pn1716^ 
ko bi se glede na status zavarovanca prispevki morali pla^eV 

od plače ali nadomestila, vendar ti zneski niso znani. 

Če je osnova za obračun prispevkov plača ali nadomestilo pj** 
in je nevalorizirani znesek zavarovanec od zavezanca deja>nS 

prejel, bi bila obremenitev zavarovanca s plačilom valoriziranor. 
prispevka zavarovanca bistveno nesorazmerna z zneskom. . 
ga je prejel. Zato je v 4. odstavku podana rešitev, po W . 
zavarovanec od bruto plače ali nadomestila plača le nevalohz«1 ^ 
obračunani prispevek zavarovanca, vsi prispevki delodajalk 
znesek povečanja prispevka zavarovanca (po valorizaciji) V 
bremenijo izplačevalca plače ali nadomestila. 

Z ureditvijo v predlaganem 5. odstavku se izenači način 
prispevkov za nazaj od zavarovalnih osnov z načinom, 
predviden za plačevanje prispevkov od plač. Samostoj"^ 
zavezancem se ne zaračunavajo več zamudne obresti, tem ^ 
se na enak način obračunajo prispevki od osnove iz obdobj 
katero se osnova nanaša, nato pa se obračunani prisp6 

poveča na enak način kot prispevki, obračunani od plač. 

V 6. odstavku je postavljen rok za plačilo prispevkov, kadar & 
obračunani za nazaj od zavarovalnih osnov. Obveznost P1* 
prispevkov postane naknadno znana na podlagi odločbe, s K" ^ 
je ugotovljeno zavarovanje za nazaj, ali na podlagi nal<na"gtii 
vložene prijave v zavarovanje, če je ta sprejeta pri Pr's,0Lsje 
organu na podlagi nesporno ugotovljenih dejstev brez 'z ^ 
odločbe. Roki za plačilo prispevkov od plač ali nadomeS'1 

vezani na datum izplačila teh prejemkov, na podlagi istih predp 
kot veljajo za plačilo rednih prispevkov. 

_ ki f 
toj"i1". 

,/iil 
K 20. členu 

Sedaj veljavni 230. člen je predvideval vračanje valoriZH* 
prispevkov v izjemnih primerih, pri čemer ti primeri nis° 0 
opredeljeni, hkrati pa je vračilo prispevkov potekalo tu .„js 
predpisih o davčnem postopku in predpisih o načinu plač0 ^ 
davkov. S predlagano spremembo se vračilo prispevkov iz< ^ 
vključi v sistem vračanja vseh preveč ali neupravičeno 
javnolinančnih dajatev, kot je v veliki meri potekalo že sedaj- 
na to, da je sprememba 230. člena predlagana tako, da se na ^ 
le na naknadno plačilo prispevkov, je potrebno vračilo prisp6 

urediti v posebni določbi. 
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doi^ primer'h doslej je s sodnimi ali izvensodnimi poravnavami oceno, da se prispevki plačajo od zneska plače v vrednosti na 
" Pačila, pri čemer se delavec npr. odpoveduje zamudnim 

u.
rest'm a'' Pa je takšna poravnava sklenjena vizogib težavnemu 

9otavljanju plač iz preteklih obdobij. V vseh takšnih primerih bi 
^ Potrebno za izračun pokojninske osnove upoštevati znesek, 

katStreza vrednosti plače, preračunane na raven obdobja, na ero se naknadno izplačana plača nanaša. 

^21. členu 

®re za uskladitev s 24. členom tega zakona. 

*22. in 23. členu 

*aradi izjemnega dotoka zahtevkov, ki so posledica sklenjenih 
Hn,ra/urnov ° socialni varnosti z novimi državami, zlasti s 
Uni °,n Avstralijo ter vstopom Republike Slovenije v Evropsko 
Pos S8 zaracl' spremenjenih odnosov, pravic in obveznosti med ar"°*nimi državami članicami, na področju zagotavljanja 
nai varr>osti pojavljajo številne povsem nove zadolžitve in 
Po 9e' jih bo moral Zavod opravljati v skladu z določbami 
\j _ jeznih uredb Evropske unije, ki urejajo navedeno področje. 
'slo 6 pa se dotok le^ zahtevkov še dodatno povečal, 
"ierf preds,avlia reševanje zahtevkov na področju izvajanja narodne9a zavarovanja samo v okviru ene enote na sedežu 

a, izredno obremenitev za to enoto. 

">ed0'3 Sltuac'ia se trenutno rešuje z dislociranim izvajanjem nar°dnega zavarovanja na območnih enotah Zavoda, ki se 
Zaht^6 Za usP0Šno- Za dokončno ureditev reševanja tovrstnih 
°r9aVl(°V se Pred,a9a drugačna zakonsko določena 
Pren

r"z'ranost v izvajanju mednarodnega zavarovanja, s 
s °So"i pristojnosti izvajanja mednarodnega zavarovanja, iz 

6ne enote na sedežu Zavoda, na vse območne enote 
te d 

a- V 21. členu predlagana sprememba pomeni prilagoditev 
°očbe spremembam v 20. členu. 

K*4-' 25., 26., 27. in 28. členu 

o Za9amo uskladite v organiziranosti ZPIZ z ureditvijo po zakonu 
re^0^- namesto skupščine in upravnega odbora po predloženi 
'e9a '/avod uPravlja svet zavoda, ki ga sestavlja 21 članov. Od 
'"te- •' članov imenuje vlada Republike Slovenije, 9 članov 
r^ni'

e'° uporabniki, od tega 3 člane reprezentativni sindikati na 
or'

drža". 3 člane delodajalska združenja, 3 člane pa 
f«vn/ 't9?'*6 in društva upokojencev ter delovnih invalidov na 
Stova " a"e' ocl te9a ene9a organizacije delovnih invalidov 
hm*i ■'8' Skladno z zakonom o zavodih enega člana sveta zavoda 
^delavci zavoda. 

*9 fek"3'0? sveta zav°da se črtajo določbe o denarnem dodatku Racijo, ki so zdaj predmet zakonskega urejanja. 

členu 
Pq/. 
<J°Polnltv° 53- člena, nanašajoče se na znižanje polne 
'na/ «radi štetja zavarovalne dobe s povečanjem, je nujna 
Ogjnjj 

p.oln'tev 402. člena, s katero je potrebno določiti lestvico 
Pr%od m°*n'h Polnih starosti za zavarovance, veljavnih v 
^rstg

nem obdobju. Za zavarovanke takšna lestvica ni potrebna, 
uPokojitvena in polna starost v prehodnem obdobju enaki. 

tiran °oprave možnih dvomov je v drugem odstavku 402. člena 

potrebno izrecno navesti, da se najnižje možne starosti nanašajo 
izključno na starostno mejo za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine. 

Vključitev lestvice najnižjih polnih starosti zahteva tudi ustrezno 
spremembo dosedanjega drugega odstavka tega člena, saj se 
bo »minimalna starost iz prejšnjega odstavka« nanašala na najnižje 
možne starosti za pridobitev pravice do starostne pokojnine iz 
drugega odstavka, kakor tudi na minimalne polne starosti iz 
novega tretjega odstavka. 

K 30. členu 

Glede na črtanje določb 183. in 184. člena veljavnega zakona, s 
katerimi se znižujejo pokojnine upokojencem z dodatnimi prejemki, 
se črta tudi prehodna določba za uveljavitev navedene ureditve. 

K 31. členu 

Menimo, da niso izpolnjeni pogoji za finančno ločitev med 
zavarovanjem za primer starosti in zavarovanjem za primer 
invalidnosti. Ob uveljavitvi kvotnega sistema, ki nagrajuje 
delodajalce, ki zaposlujejo večji delež invalidov, bi bilo težko 
istočasno uvesti sistem, ki delodajalce stimulira, da se pri delavcih, 
ki jih zaposlujejo, ugotovi čim manj primerov invalidnosti. Iz 
navedenih razlogov predlagamo odložitev začetka uporabe te 
določbe na čas po 1.1.2009. 

K 32. členu 

Zaradi finančne vzdržnosti predlagamo postopen prehod na 
spreminjanje pogojev za pridobitev pravice do dela vdovske 
pokojnine, ki se izplačuje poleg pokojnine na podlagi lastnega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

K 33. členu 

Z določitvijo zneska enkratnega letnega dodatka v letu 2005 
skladno s koalicijsko pogodbo se postavlja osnova za odmero in 
usklajevanje enkratnega denarnega dodatka. Upokojenci s 
pokojninami pod mejo za priznanje pravice do varstvenega 
dodatka bi prejeli letni dodatek v višini 81.140 tolarjev, ostali 
upokojenci pa 49.980 tolarjev. 

K 34. členu 

Pri prvi uskladitvi pokojnin po tem zakonu bo nujno prilagoditi 
osnovo, od katere se bo začelo usklajevanje na nov način. 

K 35. členu 

Sedanji skupščini zavoda in upravnemu odboru zavoda poteče 
mandat maja 2005, zato že potekajo postopki za izvolitev njune 
nove sestave za naslednje mandatno obdobje. S spremembo 
dosedanjega 266. člena bo skupščina zavoda nehala obstajati, 
njene naloge pa bo prevzel svet zavoda. S to prehodno določbo 
se določa način kandidiranja, volilne organe, postopek volitev in 
vsa druga volilna opravila za prvo izvolitev sveta zavoda tako, da 
se še uporabljajo določbe sedaj veljavnega statuta zavoda, kolikor 
niso v nasprotju s tem zakonom. 

V času do konstituiranja sveta zavoda bosta še delovala skupščina 
in upravni odbor v sestavi, kakršna bo ob uveljavitvi tega zakona. 



K 36. členu 

Z uveljavitvijo tega zakona bodo nekatere določbe sedaj 
veljavnega statuta zavoda postale neuporabne zato je določen 
šestmesečni rok za uskladitev. Manjše spremembe bodo nujne 
tudi v nekaterih drugih splošnih aktih zavoda. 

K 37. členu 
ki Predvsem zaradi izvedbe nekaterih sprememb in dopolnitev, *' 

so vezane na rok, je nujno določiti čim krajši rok za začet6 

uporabe. Primeri, kjer je nujno postopno uveljavljanje, so urejen1 s 

prehodnimi določbami. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

4. člen 
(Vrste pravic) 

(1) Z obveznim zavarovanjem se zagotavljajo: 

a) pravica do pokojnine: 
starostna pokojnina, 
invalidska pokojnina, 
vdovska pokojnina, 
družinska pokojnina, 
delna pokojnina; 

b) pravice iz invalidskega zavarovanja: 
pravica do poklicne rehabilitacije, 
pravica do nadomestila za invalidnost, 
pravica do premestitve in dela s krajšim delovnim časom od 
polnega, 
pravica do drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja, 
pravica do povrnitve potnih stroškov; 

c) dodatne pravice: 
pravica do dodatka za pomoč in postrežbo, 
pravica do invalidnine, 
varstveni dodatek k pokojnini; 

d) druge pravice 
odpravnina, 
oskrbnina, 
pravica do dodatka za rekreacijo ali pravica do enkratnega 
letnega dodatka. 

(2) Razen pravic iz obveznega zavarovanja se s tem zakonom 
ureja tudi pravica do državne pokojnine. 

(3) Zavarovancem, ki se vključijo v dodatno pokojninsko 
zavarovanje, se poleg pravic iz obveznega zavarovanja 
ugotavljajo tudi pravice iz dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

47. člen 
(Valorizacija plač iz prejšnjih let) 

(1) Pri določitvi pokojninske osnove se plače oziroma zavarovalne 
osnove iz prejšnjih let preračunajo z valorizacijskimi količniki, 

tako da ustrezajo gibanjem povprečnih plač in pokojni11 

koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine. 

(2) Valorizacijski količniki se vsako leto določijo na novo tako. 
se povprečno plačo na zaposleno osebo v državi, izplačano 
oktober 1990 in povečano za odstotek vseh uskladitev poko|n' 
po predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona in po 150. fl0n' 
opravljenih od 1. 1. 1991 do konca koledarskega leta pred I«10 

uveljavitve valorizacijskih količnikov, deli z zneskom povpr®c . 
plače na zaposleno osebo v državi, dosežene v letih, iz kate 
se plače upoštevajo za izračun pokojninske osnove. 

(3) Povprečno plačo na zaposleno osebo v posamez"0^ 
koledarskem letu se izračuna tako, da se povprečno bruto P1* 
na zaposleno osebo, ugotovljeno po uradnih statističnih pod3' J 
preračuna s povprečno stopnjo davkov in prispevk°v 

koledarskem letu, za katero se izračunava. 

(4) Višino povprečne stopnje prispevkov in davkov, veljak.. 
posameznem koledarskem letu, določi in objavi minister, pris,°' 
za finance. 

(5) Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojn^ 
za finance, predpiše metodologijo za izračun plač iz tretj 9 
odstavka tega člena ter določa in objavlja valorizacijske kolifin 

iz drugega odstavka tega člena. 

48. člen 
(Najnižja pokojninska osnova) 

(1) Najnižja pokojninska osnova se določi v višini na|"vjjo 
pokojninske osnove, veljavne za zadnji mesec pred uveljavl 

tega zakona. 

(2) Najnižjo pokojninsko osnovo objavi zavod. 
vel" 

(3) Višina najnižje pokojninske osnove, določene po P^jj. 
odstavku tega člena, se nato spreminja v višini in rokih i* 
člena tega zakona, v katerih se izvajajo uskladitve pokojn|n' 

•niži8 

(4) Zavarovancu se odmeri starostna pokojnina od naj ^ 
pokojninske osnove, če starostna pokojnina, odmerjena 9^ 
na dopolnjeno pokojninsko dobo od zavarovančeve pok°inl ^ 
osnove, skupaj s pripadajočimi uskladitvami, ne dosega zn ^ 
starostne pokojnine za enako pokojninsko dobo, odmerjen 

najnižje pokojninske osnove. 
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£ 53. člen 
tanjšanje oziroma povečanje starostne pokojnine) 

^ Zavarovancu, ki nima 40 let (moški) oziroma 38 let (ženska) ovne dobe, in pridobi pravico do starostne pokojnine pred 
Polnitvijo polne starosti iz prejšnjega člena, se pokojnina, 
Merjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo in pokojninsko 
"ovo, zniža za vsak mesec starosti, ki mu manjka do dopolnjene 

® starosti na naslednji način: 

Starost 

58 
59 
60 
61 
62 
63 

v letih Odstotek zmanjšanja na mesec 

0,30% 
0,25% 
0,20% 
0,15% 
0,10% 
0,00% 

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. 

sta arovancu, ki je izpolnil pogoje za pridobitev pravice do 
sta °Stne pok°inine. 'n ostane v zavarovanju po dopolnitvi 63 let r°sti (moški) oziroma po dopolnitvi 61 let starosti (ženske), sQ 

p0, °!nina. ki mu je odmerjena glede na pokojninsko dobo ii 
(j0 °Jninsk° osnovo, poveča za vsak mesec zavarovi 

Polnitvi navedene starosti, na naslednji način: 

se 
in 

Starost 
*oški 

ob upokojitvi Odstotek povečanja 
ženske na mesec 

od S' đ° le,a od 61' d0 62'le,a 
04- do 65. leta od 62. do 63. leta 
05. do 66. leta od 63. do 64. leta 
let in več 64 let in več 

0,3% 
0,2% 
0,1% 
0,0% 

0dat»™an^anie oziroma povečanje pokojnine po prejšnjih 
' '"i je trajno. 

^ Osno 

57. člen 
(Osnova za odmero dodatnih pravic) 

do|0*| a za odmero dodatnih pravic iz 4. člena tega zakona se 
v8|ja 

v višini najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, 
n® za zadnji mesec pred uveljavitvijo tega zakona. 

jj) 

^klan86^ 'z Projšnjega odstavka se usklajuje tako, kot se JuiQjo pokojnine po določbah 150. in 151. člena tega zakona. 

123. člen 
(Odmera vdovske pokojnine) 

o>°vska pokojnina se odmeri v višini 70% od osnove za 
r° družinske pokojnine. 

(2\ 
Pokoj °Va ozir°ma vdovec, ki ima poleg pravice do vdovske 
"iiv« tudi pravico do starostne ali invalidske pokojnine, lahko *4 .... 

(3)V 
Pokojnino, ki si jo sam izbere. 

ri4jrri?
r'rner*h iz prejšnjega odstavka se vdovska pokojnina odmeri 
niv višini osnove iz 57. člena tega zakona. 

(4) 
Vd0vi ®!ede na določbo drugega odstavka tega člena, se lahko 
i*plaj°*iroma vdovcu, če je to zanj ugodneje, poleg pokojnine )e tudi 15% zneska vdovske pokojnine, pri čemer sme 

150a. 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 pokojnin 
do konca koledarskega leta. Pri tem se tudi pri določanju ravni 
pokojnin iz prejšnjega koledarskega leta upošteva višino razlike 
iz drugega stavka prvega odstavka. 

(4) V primeru, če v mesecu septembru niso bili izpolnjeni pogoji 
za izvedbo uskladitve pokojnin, se izvede uskladitev pokojnin na 
način, določen v prejšnjem odstavku: 

v mesecu oktobru na podlagi podatkov o stopnjah rasti plač 
in pokojnin, izplačanih za obdobje januar-avgust tekočega 
leta, v primerjavi s poprečjem januar-december predhodnega 
leta, ali 

v mesecu novembru na podlagi podatkov o stopnjah rasti 
plač in pokojnin, izplačanih za obdobje januar-september 
tekočega leta, v primerjavi s poprečjem januar-december 
predhodnega leta, ali 

- v mesecu decembru na podlagi podatkov o stopnjah rasti 
plač in pokojnin, izplačanih za obdobje jannar-oktober 
tekočega leta, v primerjavi s poprečjem janua: 'icember 
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predhodnega leta, odvisno od tega, v katerem mesecu so bili 
izpolnjeni pogoji za izvedbo uskladitve pokojnin. 

(5) Stopnje rasti pokojnin v obdobjih, določenih v tem členu, se 
ugotavljajo na podlagi sprememb najnižje pokojninske osnove, 
veljavne v teh obdobjih. 

150b. člen 
(Ohranjanje realne ravni pokojnin) 

(1) Če je stopnja rasti povprečnih pokojnin, izplačanih v 
posameznem koledarskem letu, v primerjavi s povprečjem 
pokojnin, izplačanih v letu pred tem, nižja od stopnje rasti cen 
življenjskih potrebščin v istem obdobju, se v februarju poleg 
usklajenih pokojnin po prvem odstavku prejšnjega člena izplača 
enkratni znesek za 12 mesecev preteklega leta, izračunan 
upoštevaje razliko med doseženo stopnjo rasti cen življenjskih 
potrebščin in stopnjo rasti pokojnin. Osnova za izračun zneska 
za posameznega upravičenca je njegova poprečna mesečna 
pokojnina v preteklem letu. 

(2) Stopnja rasti pokojnin se ugotavlja na način, določen v petem 
odstavku prejšnjega člena. 

153. člen 
(Usklajevanje dodatka za rekreacijo ali enkratnega 

letnega dodatka) 

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

183. člen 
(Znižanje pokojnine glede na dodatne dohodke 

uživalca pokojnine, ki še ni dopolnil polne starosti) 

(1) Uživalcu pokojnine, ki še ni dopolnil starosti 63 let (moški) 
oziroma 61 let (ženska) in ki poleg pokojnine pridobiva dohodke, 
ki se skladno z zakonom vštevajo v osnovo za obračun dohodnine 
v Republiki Sloveniji oziroma v tujini, se znesek pokojnine zmanjša 
sorazmerno z višino teh dohodkov. 

(2) Kot dohodki iz prejšnjega odstavka se upoštevajo vsi osebni 
prejemki za delo po pogodbah o delu in druga izplačila za delo 
razen dohodkov iz premoženjskih pravic po davčnih predpisih, 
dohodki iz kmetijstva in dohodki iz dejavnosti, od katerih je bila 
obračunana dohodnina za zadnje koledarsko leto, za katero je 
bila obračunana dohodnina. 

(3) Znesek pokojnine se ne zmanjša, če povprečni mesečni 
dohodek iz prejšnjega odstavka ne presega 55% povprečne 
mesečne minimalne plače za koledarsko leto, za katero je bila 
obračunana dohodnina. 

(4) Znesek pokojnine v tekočem letu se zmanjša: 

- za 5%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega 
člena presega 55% povprečne mesečne minimalne plače za 
prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračunana dohodnina; 

- za 7%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka tega 
člena presega 80% povprečne mesečne minimalne plače za 
prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračunana dohodnina; 

- za 10%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstavka 
tega člena presega 130% povprečne mesečne minimalne plače 
za prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračunana 
dohodnina; 

- za 13%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odstaV, 
tega člena presega 180% povprečne mesečne minimalne p|aC 

za prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračuna11 

dohodnina; 

- za 16%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odsta**3 

tega člena presega 230% povprečne mesečne minimalne PlaC 

za prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračuna" 
dohodnina; 

- za 19%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odsta"^ 
tega člena presega 280% povprečne mesečne minimalne Pla 

za prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračuna" 
dohodnina; 

- za 22%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega odst®vjf 
tega člena presega 330% povprečne mesečne minimalne Pla 

za prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračuna 
dohodnina; 

- za 25%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega ods,®v<j 
tega člena presega 380% povprečne mesečne minimalne p'a 

za prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračun3 

dohodnina; 

- za 28%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega °dstaV^ 
tega člena presega 430% povprečne mesečne minimalne Pla 

za prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračun3 

dohodnina; 

- za 31%, če povprečni mesečni dohodek iz prvega 
tega člena presega 480% povprečne mesečne minimalne P13^ 
za prejšnje koledarsko leto, za katero je bila obračun3 

dohodnina. 

(5) Zmanjšana pokojnina se izplačuje od 1. januarja i— 0 
leta po vročitvi odločbe Davčne uprave Republike Sloveli ^ 
dohodkih iz obdobja po pričetku izplačevanja pokojnine, 
katere se ugotavlja odstotek zmanjšanja pokojnine po prejsnj 
odstavku oziroma po predložitvi odločbe tujega davčnega or< 
o obračunu dohodnine. 

(6) Podrobnejše določbe o postopku za zmanjševanje Mu~",aSju 
po prejšnjih odstavkih določi minister, pristojen za delo, v sog 
z ministrom, pristojnim za finance. 

184. člen „j 
(Pridobivanje podatkov o dohodkih, ki so pomen1" 

za izplačevanje pokojnin) 

(1) Zaradi izvajanja prejšnjega člena je Davčna uprava RsP^jj 
Slovenije dolžna obvestiti zavod o dohodkih ter premojl*| 
davčnih zavezancev iz registrov in evidenc, ki jih vodijo o 
organi. 

h od*' 
(2) Uživalec pokojnine iz prejšnjega člena, ki je pridobil d° 
v drugi državi, je dolžan predložiti zavodu odločbo o ot>ra 

dohodnine v tej državi v roku 15 dni po datumu vročitve. 
,jjCi 

(3) Podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki ji" P 9(n 
zavod, se štejejo za davčno tajnost po predpisih o daV 0t|iif 
postopku in se varujejo trajno ter se ne smejo posredovati 
osebam. 

yjli 
(4) Osebe, ki so seznanjene s temi podatki, so jih dolžne v3 j|i 
kot davčno tajnost in so odgovorne za kršenje tajnosti po Pre ju 
o davčnem postopku in davčni službi ter za ravnanje v na®P 
s predpisi o varstvu osebnih podatkov. 
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m .. 209-člen 

določitev zavarovalnih osnov za samozaposlene 
^varovance in za druge zavarovance, ki ne 

prejemajo plače) 

[1' 0snova iz druge alinee 207. člena tega zakona se za 
z 

02aP°slene in kmete določi glede na doseženi dobiček 
za ^rovanca' v katerem niso upoštevani obračunani prispevki 
raz 9Zno zavarovan)e ter znižanje in povečanje davčne osnove, . n razlike v obrestih, skladno z zakonom, ki ureja dohodnino, 
"> sicer: ' 

če dosežena osnova ne preseže minimalne letne plače 
ZaPoslenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini minimalne 
Plače; 

ie osnova med zneskom minimalne letne plače in 
Povprečno letno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj 
v znesku najnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega 
zakona, povečane za davke in prispevke iz tretjega odstavka 

'• člena tega zakona; 

je osnova med eno in enoinpolkratno povprečno letno 
P'ačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini 1,5- 

ratne najnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, 
Povečane za davke in prispevke iz tretjega odstavka 47. 
'ena tega zakona; 

je osnova med enoinpolkratno in dvakratno povprečno 
®'no plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini 
vakratne najnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega 
akona, povečane za davke in prispevke iz tretjega odstavka 
'■ člena tega zakona; 

ie osnova med dvakratno in dvainpolkratno povprečno 
P ačo zaposlenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini 2,5- 
ra'ne najnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, 

Povečane za davke in prispevke iz tretjega odstavka 47. 
člena tega zakona; 

ie osnova med dvainpolkratno in trikratno povprečno plačo 
aP°slenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini trikratne aJnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega za|<ona, 

P večane za davke in prispevke iz tretjega odstavka 47. 
člena tega zakona; 

je osnova med trikratno in triinpolkratno povprečno plačo 
Poslenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini triinpolkratne 
Jnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, 
večane za davke in prispevke iz tretjega odstavka 47. 

®na tega zakona; 

je osnova nad triinpolkratno povprečno letno plačo 
Poslenih v Republiki Sloveniji, najmanj v višini najvišje 

da^'n'nsk0 osnove iz 49- člena tega zakona, povečane za v*e In prispevke iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona. 

Odr,, rs|i,8v v zavarovalno osnovo se določi na podlagi zadnje 
Obrae 

ne odločbe o davku iz dejavnosti oziroma zadnjega 
d°h 

na davka iz dejavnosti oziroma zadnje odločbe o odmeri 
Plafi lne in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni 

a 'eto, na katero se nanaša davek iz dejavnosti. 
(3) pri sPevki se plačujejo od osnov, ki veljajo v tekočem obdobju. 
(4) 
ki pr6j

arovanec se lahko zavaruje tudi od zavarovalne osnove, 
5kla(jno

e9a znesek zavarovalne osnove, v katero je uvrščen 
s prvim odstavkom tega člena, vendar največ od zneska 

v višini najvišje pokojninske osnove, povečane za davke in 
prispevke, iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona. 

(5) Zavarovanec se ob vstopu v zavarovanje zavaruje najmanj 
od zneska osnove iz prve alinee prvega odstavka tega člena. 

(6) Če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza 
pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu, in bi plačevanje 
prispevkov od osnove iz drugega odstavka tega člena ogrozilo 
njegovo nadaljnje poslovanje, lahko zahteva znižanje zavarovalne 
osnove, vendar največ do zneska najnižje pokojninske osnove 
iz 48. člena tega zakona, povečane za davke in prispevke iz 
tretjega odstavka 47. člena tega zakona. O zahtevi odloči zavod. 

(7) Zavarovanci iz pete, šeste, sedme, devete in enajste alinee 
prvega odstavka 34. člena tega zakona plačujejo prispevke od 
zavarovalne osnove v višini polovice zneska najnižje pokojninske 
osnove iz 48. člena tega zakona, povečane za davke in prispevke 
iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona. 

(8) Podrobnejše določbe o postopku za razvrščanje v 
zavarovalne osnove in drugih postopkih določi minister, pristojen 
za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za delo. 

210. člen 
(Osnove za zavarovanje vrhunskih športnikov in 
šahistov ter oseb, ki so prostovoljno vključene v 

obvezno zavarovanje) 

(1) Vrhunski športniki in šahisti plačujejo prispevke za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje od osnove, ki jo prosto izberejo, vendar 
najmanj od zneska minimalne plače. 

(2) Osebe, ki so prostovoljno vključene v zavarovanje, plačujejo 
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od osnove, 
ki jo prosto izberejo, vendar najmanj od zneska najnižje 
pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, povečane za davke 
in prispevke po stopnjah, določenih skladno s tretjim odstavkom 
47. člena tega zakona. 

221. člen 
(Naknadno plačilo prispevkov za vštevanje določenih 

obdobij v pokojninsko dobo) 

(1) Osnova za plačilo prispevka za vštevanje obdobij iz 198. in 
420. člena tega zakona v pokojninsko dobo je enaka znesku 
povprečne mesečne plače zavarovanca iz koledarskega leta 
pred vložitvijo zahteve, povečane za odstotek porasta pokojnin 
do zadnjega dne v mesecu, v katerem je vložena zahteva za 
vštetje navedenih obdobij v zavarovalno dobo. 

(2) Osnova iz prejšnjega odstavka ne more biti nižja od zneska 
najnižje pokojninske osnove za mesec, v katerem je vložena 
zahteva, povečane za povprečno stopnjo prispevkov in davkov. 

(3) Če zavarovanec v zadnjem koledarskem letu pred vložitvijo 
zahteve ni prejel plače najmanj za šest mesecev, se osnova iz 
prvega odstavka tega člena določi v znesku najnižje pokojninske 
osnove, veljavne v mesecu vložitve zahtevka, povečane za 
povprečno stopnjo prispevkov in davkov. 

(4) Osnova za plačilo prispevka za vštevanje obdobij iz prvega 
odstavka 198. člena tega zakona, za katera prispevek še ni bil 
plačan, je znesek najnižje pokojninske osnove za mesec, v 
katerem je vložena zahteva, povečan za povprečno stopnjo 
prispevkov in davkov, ki se obračunavajo od osnove v višini 
navedenega zneska. 
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228. člen 
(Pobiranje prispevkov) 

(1) Davčna uprava Republike Slovenije opravlja nadzor nad 
obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pobira, izterjuje ter vodi 
ustrezne evidence o vplačanih prispevkih za posamezne 
zavarovance. 

(2) Upravni odbor zavoda odpisuje, delno odpisuje ter dovoljuje 
odlog in obročno odplačevanje prispevkov za obvezno 
zavarovanje. 

(3) Način izterjave zapadlih prispevkov, nadzor nad plačevanjem 
in obračunavanjem prispevkov, roki za plačilo prispevkov, 
zastaranje in zamudne obresti se določijo s posebnim zakonom. 
Kriterije za odpis, delni odpis ter obročno odplačevanje prispevkov 
določi Skupščina zavoda, najkasneje v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

229. člen 
(Začasni dolg plačila prispevkov) 

V izjemnih primerih, ko je delodajalec v postopku sanacije ali 
prisilne poravnave, oziroma v primerih, ko je ogroženo večje 
število delovnih mest pri delodajalcu, lahko Davčna uprava 
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za delo, dovoli 
začasen odlog plačila prispevkov. Za čas, ko je zavezancu 
odloženo plačilo prispevkov, ne tečejo zamudne obresti. 

230. člen 
(Naknadno plačilo oziroma vračilo prispevkov) 

(1) V izjemnih primerih, ko zavod ugotavlja plačilo oziroma vračilo 
prispevkov za nazaj in pošlje odločbo v izvršitev Davčni upravi 
Republike Slovenije, se prispevki odmerijo po prispevnih stopnjah 
oziroma v absolutnih zneskih, veljavnih na dan plačila. 

(2) Osnova za odmero prispevkov v primerih plačila za nazaj iz 
prejšnjega odstavka je zavarovančeva takratna mesečna plača 
oziroma zavarovalna osnova, ki se valorizira na dan plačila 
prispevkov tako, da se poveča za porast povprečnih plač 
zaposlenih od meseca v koledarskem letu, na katerega se nanaša 
ali, če se plača oziroma zavarovalna osnova nanaša na 
koledarsko leto, od vključno naslednjega januarja po tem letu do 
predpreteklega meseca pred mesecem plačila prispevkov. V 
primeru, da ni podatkov o zavarovančevi plači, je osnova za 
odmero prispevkov najnižja pokojninska osnova, veljavna na dan 
plačila prispevka, povečana za prispevke in davke, ki se 
obračunavajo in plačujejo od plač po povprečni stopnji v Republiki 
Sloveniji. 

(3) V primerih vračila prispevkov se znesek plačanega prispevka 
valorizira na način, ki velja za valorizacijo osnove za odmero 
prispevka iz prejšnjega odstavka. 

(4) Zavezanec je dolžan plačati prispevek iz drugega odstavka 
tega člena v roku 30 dni od prejema odločbe o odmeri prispevka. 

(5) Zavezanec je dolžan plačati prispevek za dokup zavarovalne 
dobe po določbah 195., 196., 197., 198. in 420. člena tega zakona 
v enkratnem znesku v roku 15 dni od prejema odločbe o odmeri 
prispevka. 

236. člen 
(Finančni načrt zavoda) 

(1) Zavod opredeljuje svoje finančno poslovanje s finančnin1 

načrtom. Finančni načrt se sestavlja in sprejema za vsak° 
koledarsko leto oziroma za časovno obdobje, za katero s0 

sprejema državni proračun. 

(2) V finančnem načrtu se opredelijo sredstva iz prispevkov in 

drugih virov ter sredstva za zagotavljanje pravic in za izvajani® 
zavarovanja ter drugih obveznosti. 

(3) V finančnem načrtu se opredelijo sredstva, ki jih zagotavIJ3 

državni proračun. 

(4) Finančni načrt sprejme skupščina zavoda. Vlada Repub1^8 

Slovenije da soglasje k finančnemu načrtu. 

(5) Državni zbor Republike Slovenije obravnava finančni naijj 
zavoda ob obravnavi in sprejemanju državnega proračuna^ 
Skladu s proračunskimi izhodišči se finančni načrt zavoda lan 
sprejme za več let, skladno s predpisi, ki urejajo sprejema'1) 
državnega proračuna. 

253. člen . 
(Pristojnost za odločanje o pravicah iz zavarovanja) 

(1) O pravicah iz zavarovanja odločajo: ... 
na prvi stopnji - enota zavoda, na območju katere je " 
oseba, ki uveljavlja pravico oziroma, od katere se izva 

pravica, nazadnje zavarovana (v nadaljevanju: območna a110 

- na drugi stopnji - posebna enota na sedežu zavoda 
nadaljevanju: enota na sedežu zavoda). 

(2) O pravicah iz obveznega zavarovanja, ki se uveljavljaj0 z 

uporabo mednarodnih sporazumov, in o transferju pokojn" ■ 
odloča: 
- na prvi stopnji - enota na sedežu zavoda; 
- na drugi stopnji - predstojnik zavoda. 

(3) Odločbe iz prve in druge alinee prvega odstavka tega f® 
ter iz prve alinee prejšnjega odstavka izdaja predstojnik pris101 

enote zavoda. 

254. člen 
(Revizija) 

(1) Odločba prve stopnje, s katero je osebi priznana pravic® P" 
tem zakonu, se predloži v revizijo organu druge stopnje. 

(2) Revizija se opravi po uradni dolžnosti. 

(3) Revizija ne odloži izvršitve odločbe. 

(4) Če je zoper odločbo območne enote zavoda vložena pritok8 

se odloči o reviziji in pritožbi z isto odločbo. 

(5) Odločbe enote na sedežu zavoda, s katero je bila P"z 

pravica do pokojnine po mednarodnem sporazumu, ni P0,r® 
predložiti v revizijo. 
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266. člen 
(Skupščina) 

^ 2avod upravlja skupščina, ki jo sestavlja 30 članov, od tega: 

°sem predstavnikov sindikatov, reprezentativnih za območje 
države, od tega lahko imenujejo zveze ali konfederacije, ki so 
P° registru reprezentativnih sindikatov reprezentativne za 
°t>močje države, najmanj enega predstavnika; 
0seni predstavnikov delodajalskih združenj; 
Sedem predstavnikov Vlade republike Slovenije; 

sedem predstavnikov upokojencev in delovnih invalidov, od 
,e9a en predstavnik Zveze delovnih invalidov Slovenije. 

Prils PrirTleru'013 zveza ali konfederacija sindikatov iz prve alinee . ' njega odstavka, v roku, določenem s statutom zavoda, ne 
"uje svojega predstavnika v skupščino zavoda, v nadaljnjem 

, Pku imenovanja oziroma volitev članov ne more več 
delovati. 

ri^fklJpščina zavoda izmed svojih članov izvoli predsednika in 
m®stnika predsednika. 

^andat članov skupščine traja štiri leta, mandat predsednika 
.a^tnika predsednika pa 16 mesecev, pri čemer se na 
pr 

Cl'' Predsednika in namestnika predsednika izmenjavajo 

^ena niW ^P'0 iz posameznih alinej prvega odstavka tega 

^kupščina 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 
Vplačevanje prispevkov; 

Spremlja gmotni položaj upokojencev in delovnih invalidov; 

sprejema programe dejavnosti, finančni načrt, zaključni račun 
6r Poslovna poročila zavoda; 

do|oča način uporabe sredstev za pokojninsko zavarovanje; 

^°loča način uporabe sredstev za invalidsko zavarovanje; 

°đ|oča o ukrepih, s katerimi se zagotavlja materialna podlaga 
Možnosti za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje delovnih 

|j0|oča krog upravičencev, merila in kriterije za obliko in višino 
°datka za rekreacijo ali enkratnega letnega dodatka; 

Sprejema statut zavoda, splošne akte za izvajanje 
avarovanja in druge splošne akte zavoda; 

J^Pščina zavoda sprejema izvršilne akte, s katerimi ureja 
iirQ 

ania obveznega zavarovanja iz tega zakona, za katera ni 
0 določena pristojnost državnih organov. 

267. člen 
(Upravni odbor) 

(1) Izvršilni organ skupščine zavoda je upravni odbor zavoda, ki 
ima trinajst članov. 

(2) Skupščina zavoda izmed svojih članov izvoli dvanajst članov 
upravnega odbora za mandatno obdobje štirih let, tako da so v 
njem: 

trije predstavniki sindikatov, reprezentativnih za območje 
države, 
trije predstavniki delodajalskih združenj, 

- dva predstavnika upokojencev, 
en predstavnik delovnih invalidov, 
trije predstavniki Vlade Republike Slovenije 

(3) Enega člana upravnega odbora izvolijo delavci zavoda. 

(4) Upravni odbor zavoda izvoli izmed svojih članov predsednika 
in namestnika predsednika. Mandat predsednika in namestnika 
predsednika traja 16 mesecev, pri čemer se na funkciji 
predsednika in namestnika predsednika izmenjavajo predstavniki 
skupin iz prvih treh alinej drugega odstavka tega člena. 

268. člen 
(Generalni direktor) 

(1) Poslovodni organ zavoda je generalni direktor zavoda. 

(2) Generalni direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela 
zavoda. 

(3) Generalnega direktorja zavoda imenuje skupščina zavoda. K 
imenovanju direktorja zavoda daje soglasje Vlada Republike 
Slovenije. 

269. člen 
(Statut) 

(1) Zavod ima statut. 

(2) Statut zavoda določa način imenovanj in izvolitve članov 
skupščine zavoda in upravnega odbora zavoda in njunih 
predsednikov ter namestnikov, konstituiranje, pristojnosti, 
organizacijo in način delovanja skupščine zavoda ter upravnega 
odbora zavoda, organizacijo službe zavoda in položaj delavcev 
zavoda, njihova delovna razmerja in materialni položaj ter druga 
vprašanja. 

(3) K statutu zavoda daje soglasje Vlada Republike Slovenije. 

(4) Statut in splošni akti zavoda za izvajanje zavarovanja se 
objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. 

270. člen 
(Nadzor) 

(1) Nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter namembnostjo 
rabe sredstev izvaja minister, pristojen za delo. Če se pri nadzoru 
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ugotovijo nepravilnosti, izda minister, pristojen za delo, odločbo, s 
katero določi ukrepe in roke za odpravo nepravilnosti. 

(2) Ministrstvo, pristojno za delo, je vabljeno na vse seje skupščine 
in upravnega odbora zavoda. 

(3) Minister, pristojen za delo, zadrži izvršitev odločitve, ki jo 
sprejme skupščina ali upravni odbor zavoda, če oceni, da ni 
zakonita oziroma ni skladna s finančnim načrtom zavoda, 
državnim proračunom in o tem obvesti Vlado Republike Slovenije. 

(4) Zavod izvaja interni strokovni nadzor. 

402. člen 
(Upoštevanje znižanja starostne meje po prejšnji" 

predpisih) 

(1) Ne glede na določbe tega zakona se zavarovancem, ki se F 
je do uveljavitve tega zakona zavarovalna doba štela 
povečanjem, starostna meja, predpisana za pridobitev starostt 
pokojnine in polna starost, zniža za toliko mesecev, za koliko' I 
bila povečana zavarovalna doba. 

(2) V prehodnem obdobju znašajo najnižje možne starosti 'z 

prejšnjega odstavka, po stopnjah povečanja: 

12/18 
moški ženska 

12/17 
moški ženska 

12/16 
moški ženska 

12/15 
moški ženska 

12/14 
moški ženska 

2000 45 40 

2001 45,5 40,5 

2002 46 41 

2003 46,5 41,5 

2004 47 42 

2005 47,5 42,5 

2006 48 43 

2007 48,5 43,5 

2008 49 44 

2009 49,5 44,5 

2010 50 45 

46,5 41,5 

47 42 

47,5 42,5 

48 43 

48,5 43,5 

49 44 

49,5 44,5 

50 45 

50,5 45,5 

51 46 

51,5 46,5 

48,5 43,5 

49 44 

49,5 44,5 

50 45 

50,5 45,5 

51 46 

51,5 46,5 

52 47 

52,5 47,5 

53 48 

53,5 48,5 

50,5 45,5 

51 46 

51,5 46,5 

52 47 

52,5 47,5 

53 48 

53,5 48,5 

54 49 

54,5 49,5 

55 50 

55,5 50,5 

53 48 

53,5 48,5 

54 49 

54,5 49,5 

55 50 

55,5 50,5 

56 51 

56,5 51,5 

57 52 

57,5 52,5 

58 53 

(3) Če je zavarovanec delal na delovnih mestih, na katerih se je 
štela zavarovalna doba s povečanjem po različnih stopnjah 
povečanja, se minimalna starost iz prejšnjega odstavka določi v 
sorazmerju glede na trajanje zavarovanja na posameznih delih. 
Starostna meja se najprej zniža do omejitev, določenih za najvišjo 
stopnjo povečanja, znižanje za naslednjo stopnjo povečanja pa 
se izvede le, če znižanje po prejšnji višji stopnji povečanja ni 
doseglo minimalne starosti za naslednjo nižjo stopnjo povečanja. 

(4) Določba drugega odstavka se ne uporablja za zavarovance, 
ki se jim je zavarovalna doba štela s povečanjem na podlagi 
osebnih okoliščin po predpisih, veljavnih do 31. 12. 1999 in za 
zavarovance iz 201. člena tega zakona. 

428b. člen .j 
(Odlog uporabe določb o znižanju pokojnine zara 

dodatnih dohodkov) 

Določbe 183. in 184. člena tega zakona se uporabljajo od 1 ■1 

dalje. 

(Uporaba določb o posebnih prispevkih za invalid5" 
zavarovanje) 

Prispevki zavarovancev in delodajalcev za invalidsko zavar0
l)!fc'ri« 

ter prispevki delodajalcev za primer poškodbe pri delu in P° ,)0ria 
bolezni iz tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka 204- ^ 
tega zakona se pričnejo obračunavati po posebnih prisp® 
stopnjah s 1.1. 2006. 
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RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZ LETA 2003 K 

mednarodni konvenciji o ustanovitvi 

mednarodnega sklada za povrnitev 

škode, nastale zaradi onesnaženja z 

nafto, 1992 immson) 

■ SPA 223 - IV 

VLA°A REPUBLIKE SLOVENIJE 

2005-1811-0058 
00724-39/2005/4 
28.04.2005 

EVA: 
Številka: 
Ljubljana, 

Republike Slovenije je na 22. redni seji dne 28.04.2005 đo|očila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA IZ 
LETA 2003 K MEDNARODNI KONVENCIJI O 
USTANOVITVI MEDNARODNEGA SKLADA ZA 
POVRNITEV ŠKODE NASTALE ZARADI ONESNAŽENJA 
2 nafto, 1992, 

ki 
p Pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
0. ovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega s,avka 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, 
- mag. Janez Božič, minister za promet, 

mag. Janez Požar, v.d. generalnega direktorja Direktorata 
za pomorstvo v Ministrstvu za promet, 

- Meta Bole, pooblaščena ministrica v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
mag. Aleksander Čičerov, pooblaščeni minister v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Mateja Tamara Fajs, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

n r, ZAKON 
"Ratifikaciji protokola iz leta 2003 k 

toEru. AR0DNI KONVENCIJI O USTANOVITVI 
Na<5* "0DNEGA SKLADA ZA POVRNITEV ŠKODE, 
^TALE ZARADI ONESNAŽENJA Z NAFTO, 1992 

2. člen 

Besedilo Protokola se v izvirniku v angleškem jeziku ter prevodu 
v slovenskem jeziku glasi:* 

1. člen 
Helro u$tan 

a se Protokol iz leta 2003 k Mednarodni konvenciji o 
*®r8di>V"V' ^edr|arodnega sklada za povrnitev škode nastale 
?0qj 0n®snaženja z nafto, 1992, sestavljen v Londonu 16. maja 

Besedilo sporazuma v arabskem, francoskem, kitajskem, ruskem in 
španskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo 
Ministrstva za zunanje zadeve. 
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PROTOKOL IZ LETA 2003 K MEDNARODNI KONVENCIJI O USTANOVITVI 
MEDNARODNEGA SKLADA ZA POVRNITEV ŠKODE, NASTALE ZARADI 

ONESNAŽENJA Z NAFTO, 1992 

DRŽAVE POGODBENICE TEGA PROTOKOLA SO SE 

OB UPOŠTEVANJU Mednarodne konvencije o civilnopravni 
odgovornosti za škodo, nastalo zaradi onesnaženja z nafto, 1992 
(v nadaljevanju "Konvencija o odgovornosti, 1992"), 

OB UPOŠTEVANJU Mednarodne konvencije o ustanovitvi 
Mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale zaradi 
onesnaženja z nafto, 1992 (v nadaljevanju "Konvencija o Skladu, 
1992"), 

POTRJUJOČ, da je pomembno, da še naprej veljata mednarodna 
odgovornost in sistem povračil za škodo, nastalo zaradi 
onesnaženja z nafto, 

OB UGOTOVITVI, da najvišja odškodnina iz Konvencije o Skladu, 
1992, v določenih okoliščinah v nekaterih državah pogodbenicah 
te konvencije morda ne zadostuje za zadovoljitev potreb po 
odškodninah, 

OB SPOZNANJU, da je po mnenju številnih držav pogodbenic 
Konvencije o odgovornosti, 1992, in Konvencije o Skladu, 1992, 
nujno treba zagotoviti dodatna sredstva za odškodnine z 
vzpostavitvijo dodatnega načrta, h kateremu lahko države po 
želji pristopijo, 

OB PREPRIČANJU, da si je z dodatnim načrtom treba prizadevati, 
da se žrtvam onesnaženja z nafto v celoti zagotovi povrnitev 
njihove izgube ali škode, z njim pa naj bi se tudi ublažile težave, s 
katerimi se srečujejo žrtve, če obstaja nevarnost, da znesek 
odškodnine, ki je na voljo na podlagi Konvencije o odgovornosti, 
1992, in Konvencije o Skladu, 1992, ne bo zadostoval za plačilo 
uveljavljenih zahtevkov v celoti in da bo zaradi tega Mednarodni 
sklad za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto, 
1992, sprejel začasni sklep, da plača vse uveljavljene zahtevke 
samo deloma, 

KER bo pristop k dodatnemu načrtu odprt samo za države 
pogodbenice Konvencije o Skladu, 1992, 

sporazumele, kot sledi: 

Splošne določbe 

1. člen 

V tem protokolu: 

1 "Konvencija o odgovornosti, 1992," pomeni Mednarodno 
konvencijo o civilnopravni odgovornosti za škodo, nastalo 
zaradi onesnaženja z nafto, 1992; 

2 "Konvencija o Skladu, 1992," pomeni Mednarodno konvencijo 
o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povračilo škode, 
nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1992; 

3 "Sklad, 1992," pomeni Mednarodni sklad za povračilo škode, 
nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1992, ustanovljen na 
podlagi Konvencije o Skladu, 1992; 
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4 "država pogodbenica" pomeni državo pogodbenico te93 

protokola, razen če ni navedeno drugače; 

5 če so določbe Konvencije o Skladu, 1992, s sklicevanje^ 
vključene v ta protokol, "Sklad" v navedeni konvenciji pom8n 

"Dopolnilni sklad", razen če ni navedeno drugače; 

6 "ladja", "oseba", "lastnik", "nafta", "škoda, nastala za'aCj| 
onesnaženja", "preventivni ukrepi" in "nezgoda" imajo ena 

pomen kot v 1. členu Konvencije o odgovornosti, 1992; 

7 "nafta, za katero se plača prispevek", "obračunska enot3' 
"tona", "garant" in "terminal" imajo enak pomen kot v 1. f®n. 
Konvencije o Skladu, 1992, razen če ni navedeno drugam • 

8 "uveljavljeni zahtevek" pomeni zahtevek, ki ga prizna Skl®* 
1992, ali se potrdi kot sprejemljiv na podlagi sklepa pristojneS 
sodišča, zavezujočega za Sklad, 1992, za katerega ne vella< 
običajne oblike pregleda in ki bi bil v celoti povrnjen, če se 
to nezgodo ne bi uporabila omejitev iz četrtega odstavka 
člena Konvencije o Skladu, 1992; 

9 • "Skupščina" pomeni Skupščino Mednarodno dopolnim®^ 
sklada za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja 
nafto, 2003, razen če ni navedeno drugače; 

10 "Organizacija" pomeni Mednarodno pomorsko organizmi0, 

11 "generalni sekretar" pomeni generalnega sekretari" 
Organizacije. 

2. člen 

1 Ustanovi se Mednarodni dopolnilni sklad za povrnitev ško'j®'. 
nastale zaradi onesnaženja, ki se poimenuje "Mednar" 
dopolnilni sklad za povrnitev škode, nastale za' 
onesnaženja z nafto, 2003" (v nadaljevanju "Dopolnilni skla 

k"' 2 Dopolnilni sklad se v vsaki državi pogodbenici prizna 
pravna oseba, ki lahko v skladu z zakoni te države prevza^^ 
pravice in obveznosti in je lahko stranka v sodnih Pos,0fna 
pred sodišči te države. Vsaka država pogodbenica P" ^ 
direktorja Dopolnilnega sklada za pravnega zastopn 
Dopolnilnega sklada. 

3. člen 

Ta protokol se uporablja izključno za: 

(a) škodo, nastalo zaradi onesnaženja na 

(i) ozemlju države pogodbenice, vključno s teritorialnim moH0"1 

in 

(ii) v izključni ekonomski coni države pogodbenice, dol 
skladu z mednarodnim pravom, ali če država pogodben"^ 
določila takšne cone, na območju zunaj in v bližini teritorij ^ 
morja te države, ki ga ta država določi v skladu z mednaro ^ 
pravom in ne sega več kot 200 navtičnih milj od temeljn' 
od katerih se meri širina teritorialnega morja; 



23 Preventivne ukrepe, kadar se sprejmejo za preprečitev ali 
^njšanje takšne škode. 

Dopolnilna odškodnina 

4. člen 

^opolnilni sklad izplača odškodnino vsakomur, ki je utrpel 
. odo zaradi onesnaženja, če mu ni uspelo pridobiti celotne 
'n Ustrezne odškodnine za uveljavljeni zahtevek za takšno 
®kodo pod pogoji iz Konvencije o Skladu, 1992, ker celotna 
koda presega ali obstaja nevarnost, da bo presegla veljavno 

omejitev odškodnine iz četrtega odstavka 4. člena Konvencije 
0 Skladu, 1992, za katero koli nezgodo. 

(®) Skupni znesek odškodnine, ki ga izplača Dopolnilni sklad 
na podlagi tega člena, je za vsako nezgodo omejen, tako 
da skupna vsota tega zneska skupaj z zneskom dejansko 
izplačane odškodnine v skladu s Konvencijo o 
odgovornosti, 1992, in Konvencijo o Skladu, 1992, v okviru 
uporabe tega protokola ne presega 750 milijonov 
obračunskih enot. 

(b) Znesek 750 milijonov obračunskih enot iz odstavka 2(a) 
se pretvori v nacionalno valuto na podlagi vrednosti te 
valute s sklicevanjem na posebne pravice črpanja na 
datum, ki ga določi Skupščina Sklada, 1992, za 
Preračunanje najvišjega zneska, ki se plača v skladu s 
Konvencijo o odgovornosti, 1992, in Konvencijo o Skladu, 
1992. 

3 A e vsota uveljavljenih odškodninskih zahtevkov do 
°Polnilnega sklada presega skupno vsoto odškodnine, ki 
e Plača na podlagi drugega odstavka, se razpoložljivi znesek 
zdeli tako, da je razmerje med vsakim uveljavljenim 

uskodninskim zahtevkom in zneskom odškodnine, ki jo 
®jansko prejme oškodovanec v skladu s tem protokolom, 
nako za vse oškodovance. 

^Polnilni sklad izplača odškodnino za uveljavljene zahtevke, 
°' je določeno v osmem odstavku 1. člena, in to samo za 
a*sne zahtevke. 

5. člen 

Sklad1''0' sk'ađ izPla^a odškodnino, če po mnenju Skupščine 
žahto t' 1"2, skuPna vsota uveljavljenih odškodninskih Uve|j Vk0v presega ali obstaja nevarnost, da bo skupna vsota 
na vor za^,0vkov presegla skupno vsoto odškodnine, ki je 
Sidađ 

10 v skladu s četrtim odstavkom 4. člena Konvencije o 
u; 1992, in da bo zato Skupščina Sklada, 1992, sprejela 

Samo h a"dokonćni sklep, da se vsak uveljavljen zahtevek plača 
D°p | đe'oma. Skupščina Dopolnilnega sklada nato odloči, ali bo 
bili nij sk'ad plačal del vseh uveljavljenih zahtevkov, ki niso 
K°nv 

a ani na podlagi Konvencije o odgovornosti, 1992, in 
nc,ie o Skladu, 1992, in v kakšnem obsegu. 

6. člen 
^ Ob 

0 upoštevanju drugega in tretjega odstavka 15. člena 
k°dninske pravice do Dopolnilnega sklada prenehajo 

če prenehajo do Sklada, 1992, na podlagi 6. člena 
°nvencije o Skladu, 1992. 

i 2aht 
?aht vložen Pri Sk|adu, 1992, se obravnava kot '0vek, ki ga isti oškodovanec vloži pri Dopolnilnem skladu. 

7. člen 

1 Za odškodninske tožbe, vložene proti Dopolnilnemu skladu v 
skladu s prvim odstavkom 4. člena tega protokola, se 
uporabljajo določbe prvega, drugega, četrtega, petega in 
šestega odstavka 7. člena Konvencije o Skladu, 1992. 

2 Če se vloži odškodninska tožba za škodo, nastalo zaradi 
onesnaženja, pri pristojnem sodišču na podlagi IX. člena 
Konvencije o odgovornosti, 1992, proti lastniku ladje ali 
njegovemu garantu, je takšno sodišče edino pristojno za vse 
odškodninske tožbe proti Dopolnilnemu skladu skladno z 
določbami 4. člena tega protokola za isto škodo. Če pa se 
odškodninska tožba zaradi škode, nastale zaradi 
onesnaženja, v skladu s Konvencijo o odgovornosti, 1992, 
vloži pri sodišču v državi pogodbenici Konvencije o 
odgovornosti, 1992, ki pa ni pogodbenica tega protokola, se 
vsaka tožba proti Dopolnilnemu skladu na podlagi 4. člena 
tega protokola po izbiri oškodovanca vloži ali pri sodišču 
države, kjer ima Dopolnilni sklad svoj sedež, ali pri katerem 
koli sodišču države pogodbenice tega protokola, ki je pristojno 
na podlagi IX. člena Konvencije o odgovornosti, 1992. 

3 Ne glede na prvi odstavek, če se vloži odškodninska tožba 
za škodo, nastalo zaradi onesnaženja, proti Skladu, 1992, pri 
sodišču države pogodbenice Konvencije o Skladu, 1992, ki 
pa ni pogodbenica tega protokola, se vse z njo povezane 
tožbe proti Dopolnilnemu skladu po izbiri oškodovanca vložijo 
ali pri sodišču države, kjer ima Dopolnilni sklad svoj sedež, ali 
pri katerem koli sodišču države pogodbenice, ki je pristojno 
na podlagi prvega odstavka. 

8. člen 

1 Ob upoštevanju katerega koli sklepa glede razdelitve iz 
tretjega odstavka 4. člena tega protokola se vsaka sodba, ki 
jo proti Dopolnilnemu skladu izreče sodišče, pristojno v skladu 
s 7. členom tega protokola, ko postane izvršljiva v državi 
izvora in v tej državi zanjo več ne veljajo običajne oblike 
pregleda, prizna in je izvršljiva v vsaki državi pogodbenici 
pod istimi pogoji, kot so določeni v X. členu Konvencije o 
odgovornosti, 1992. 

2 Država pogodbenica lahko uporabi druga pravila za priznanje 
in izvrševanje sodb, če je njihov učinek zagotoviti, da se 
sodbe priznajo in izvršijo vsaj v enakem obsegu kot na podlagi 
prvega odstavka. 

9. člen 

1 Dopolnilni sklad za vsak znesek odškodnine za škodo, nastalo 
zaradi onesnaženja, ki ga izplača Dopolnilni sklad v skladu s 
prvim odstavkom 4. člena tega protokola, s subrogacijo pridobi 
pravice, ki jih lahko uveljavlja oseba, ki ji je bila izplačana 
takšna odškodnina v skladu s Konvencijo o odgovornosti, 
1992, do lastnika ali njegovega garanta. 

2 Dopolnilni sklad s subrogacijo pridobi pravice, ki jih lahko 
uveljavlja oseba, kateri ta izplača odškodnino v skladu s 
Konvencijo o Skladu, 1992, do Sklada, 1992. 

3 Nič v tem protokolu ne posega v regresne ali subrogacijske 
pravice Dopolnilnega sklada do oseb, ki niso navedene v 
prejšnjih odstavkih. V nobenem primeru subrogacijska pravica 
Dopolnilnega sklada do takšne osebe ne sme biti manj ugodna 
od pravice zavarovatelja osebe, ki se jI odškodnina izplača. 
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Brez poseganja v vse druge subrogacijske ali regresne 
pravice do Dopolnilnega sklada, ki lahko obstajajo, 
pogodbenica ali njena agencija, ki je plačala odškodnino za 
škodo, nastalo zaradi onesnaženja, v skladu z določbami 
notranje zakonodaje s subrogacijo pridobi pravice, ki bi jih 
oseba, ki ji je bila izplačana takšna odškodnina, imela na 
podlagi tega protokola. 

Prispevki 

10. člen 

1 V vsaki državi letne prispevke v Dopolnilni sklad vplača 
vsakdo, ki je v koledarskem letu iz odstavka 2(a) ali (b) 11. 
člena skupno prejel več kot 150.000 ton: 

(a) v pristaniščih ali terminalih na ozemlju te države nafto, za 
katero se plača prispevek in je prispela po morju do teh 
pristanišč ali terminalov, in 

(b) na kateri koli napravi na ozemlju te države pogodbenice 
nafto, za katero se plača prispevek in je prispela po morju 
ter bila raztovorjena v pristanišču ali terminalu države 
nepogodbenice, če se ta nafta, za katero se plača 
prispevek, na podlagi tega pododstavka upošteva samo 
ob prvem prejemu v državi pogodbenici po njenem 
raztovorjenju v tej državi nepogodbenici. 

2 Za obveznost vplačila prispevkov v Dopolnilni sklad se 
uporabljajo določbe drugega odstavka 10. člena Konvencije 
o Skladu, 1992. 

11. člen 

Skupščina za oceno zneska ustreznih letnih prispevkov, če 
so, in ob upoštevanju potrebe po ohranjanju zadostnih tekpčih 
sredstev za vsako koledarsko leto pripravi oceno v obliki 
proračuna za: 

(i) izdatke 

(a) stroški in izdatki za upravljanje Dopolnilnega sklada 
v zadevnem letu ter vsi primanjkljaji iz poslovanja v 
prejšnjih letih; 

(b) plačila, ki jih mora izvesti Dopolnilni sklad v zadevnem 
letu za poravnavo ustreznih odškodninskih zahtevkov 
do Dopolnilnega sklada na podlagi 4. člena, vključno 
z odplačevanjem posojil, ki jih je predhodno najel 
Dopolnilni sklad za poravnavo takšnih zahtevkov; 

(ii) dohodke 

(a) neporabljena proračunska sredstva iz poslovanja iz 
prejšnjih let, vključno z obrestmi; 

(b) letni prispevki, če se potrebni za uravnavanje 
proračuna; 

(c) vsi drugi dohodki. 

Skupščina določi skupno vsoto prispevkov, ki jih je treba 
pobrati. Na podlagi te odločitve direktor Dopolnilnega sklada 
za vsako državo pogodbenico izračuna za vsakogar iz 10. 
člena znesek njegovega letnega prispevka: 

(a) če je prispevek namenjen poravnavi plačil iz odstavi 
1 (i) (a), na podlagi fiksnega zneska za vsako tono na» ; 
za katero se plača prispevek, ki jo je v zadevni d«8 

prejela takšna oseba v prejšnjem koledarskem letu,in 

(b) če je prispevek namenjen poravnavi plačil iz odstavi 
1(i) (b), na podlagi fiksnega zneska za vsako tono na" ' 
za katero se plača prispevek, ki jo je prejela takšna oseD 
v koledarskem letu pred koledarskim letom, ko se I 
zgodila zadevna nezgoda, če je bila ta država pogodbeni 
tega protokola na datum nezgode. 

Zneski iz drugega odstavka se izračunajo tako, da 
ustrezna skupna vsota zahtevanih prispevkov deli s skup 
količino nafte, za katero se plača prispevek in so jo vS 

države pogodbenice prejele v zadevnem letu. 

Letni prispevek zapade v plačilo na dan, ki se določi v n°,raj!|J 
predpisih Dopolnilnega sklada. Skupščina lahko za p'aJI 

določi drug datum. 

Skupščina lahko sklene, da pod pogoji, ki se določil0! 
finančnih predpisih Dopolnilnega sklada, opravi prenos i*1 

sredstvi, prejetimi v skladu z odstavkom 2(a), in sreds 
prejetimi v skladu z odstavkom 2(b). 

12. člen 
13' Za prispevke za Dopolnilni sklad se uporabljajo določbe 

člena Konvencije o Skladu, 1992. 

V skladu s postopkom iz 14. člena Konvencije o Skladu, 
lahko država pogodbenica sama prevzame obvezn 
vplačila prispevkov v Dopolnilni sklad. 

13. člen 

Države pogodbenice pošljejo direktorju Dopolnilnega sk|8(jj 
podatke o prejetih pošiljkah nafte v skladu s 15. ^ 
Konvencije o Skladu, 1992, vendar pod pogojem, da se^ 
obvestila direktorju Sklada, 1992, na podlagi drugega ods'8 

15. člena Konvencije o Skladu, 1992, šteje, da so bila p°s' 
tudi na podlagi tega protokola. 

Če država pogodbenica ne izpolni svoje obveznosti 9^} 
predložitve obvestila iz prvega odstavka, zaradi česar 
Dopolnilni sklad finančno izgubo, mora država pogodb® 
Dopolnilnemu skladu takšno izgubo nadomestiti. Skup . 
na priporočilo direktorja Dopolnilnega sklada odloči, ali zad0 

država pogodbenica takšno nadomestilo plača. 

14. člen 
J £ j0 

Ne glede na 10. člen se za namene tega protokola šteje, 
vsaka država članica prejela najmanj en milijon ton na" ' 
katero se plača prispevek. 

Če znaša skupna količina nafte, za katero se plača P^0,^, 
in ga prejme država pogodbenica, manj kot en milijor? ju 
država pogodbenica prevzame obveznosti, ki bi bile v s t|V 
s tem protokolom dolžnost kogar koli, ki bi moral PrisPe!L i> 
Dopolnilni sklad za nafto, prejeto na ozemlju te države. t 
skupno količino prejete nafte ni nobene druge odg°v 

osebe. 
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15. člen 
1 Če 'e v državi pogodbenici ni nikogar, ki bi izpolnjeval pogoje iz 

10- člena, ta država pogodbenica za namene tega protokola 
0 tem obvesti direktorja Dopolnilnega sklada. 

^ Dopolnilni sklad ne plača odškodnine za škodo, nastalo zaradi 
onesnaženja na ozemlju države pogodbenice, v njenem 
teritorialnem morju ali izključni ekonomski coni ali na območju, 
določenem v skladu s členom 3(a) (ii) tega protokola, v zvezi 
2 določeno nezgodo ali za preventivne ukrepe, kadar se 
sPrejmejo, da se prepreči ali čim bolj zmanjša takšna škoda, 
"Okler ta država pogodbenica ne izpolni svojih obveznosti 
9'ede obvestila direktorju Dopolnilnega sklada v skladu s prvim 
odstavkom 13. člena in prvim odstavkom tega člena za vsa 
le,a pred tem, ko se je zgodila ta nezgoda. Skupščina v 
n°'ranjih predpisih določi okoliščine, ko se za državo 
Pogodbenico šteje, da ni izpolnila svojih obveznosti. 

Kadar se odškodnina začasno zavrne v skladu z drugim 
odstavkom, se odškodnina v zvezi s to nezgodo trajno zavrne, 
6 obveznosti glede obvestila direktorju Dopolnilnega sklada 

na Podlagi prvega odstavka 13. člena in prvega odstavka 
'®ga člena niso izpolnjene v enem letu po tem, ko je direktor 
D°Polnilnega sklada državo pogodbenico obvestil o 
^izpolnjevanju njenih obveznosti glede poročanja. 

plačila zapadlih prispevkov za Dopolnilni sklad se 
°dštejejo od ustrezne odškodnine, ki se dolguje dolžniku ali 
nlegovim zastopnikom. 

Organiziranje in upravljanje 

16. člen 

^°Polnilni sklad ima Skupščino in sekretariat na čelu z 
d|rektorjem. 

^a Skupščino, sekretariat in direktorja Dopolnilnega sklada 
^Porabljajo členi 17 do 20 in 28 do 33 Konvencije o Skladu, 

Za D. 
1992. 

opolnilni sklad se uporablja 34. člen Konvencije o Skladu, 

1992. Če se pojavijo različna stališča do vprašanj skupnega 
upravljanja, Skupščina skuša doseči soglasje s Skupščino 
Sklada, 1992, v duhu medsebojnega sodelovanja in ob 
upoštevanju skupnih ciljev obeh organizacij. 

Dopolnilni sklad povrne Skladu, 1992, vse stroške in izdatke, 
ki izhajajo iz upravnih storitev, ki jih Sklad, 1992, opravlja v 
imenu Dopolnilnega sklada. 

18. člen 

Prehodne določbe 

1 Ob upoštevanju četrtega odstavka skupna vsota letnih 
prispevkov, ki se plačajo za nafto, za katero se plača prispevek 
in ga prejmejo v posamezni državi pogodbenici med 
koledarskim letom, ne sme presegati 20 % skupne vsote 
letnih prispevkov v skladu s tem protokolom za to koledarsko 
leto. 

2 Če bi zaradi uporabe določb drugega in tretjega odstavka 11. 
člena skupna vsota prispevkov, ki jih plačajo plačniki prispevka 
v posamezni državi pogodbenici za določeno koledarsko leto, 
za 20 % presegala skupno vsoto letnih prispevkov, se 
prispevki, ki jih plačajo vsi plačniki v tej državi, sorazmerno 
znižajo, tako da so njihovi skupni prispevki enaki 20 % skupne 
vsote letnih prispevkov v Dopolnilni sklad za to leto. 

3 Če se prispevki, ki jih plačajo osebe v dani državi pogodbenici, 
znižajo v skladu z drugim odstavkom, se prispevki, ki jih 
plačajo osebe v vseh drugih državah pogodbenicah, 
sorazmerno zvišajo, da se zagotovi, da skupna vsota 
prispevkov, ki jih plačajo vse osebe, ki so zavezane k plačilu 
prispevkov v Dopolnilni sklad, za zadevno koledarsko leto 
doseže skupno vsoto prispevkov, ki jih je določila Skupščina. 

4 Določbe prvega do tretjega odstavka se uporabljajo, dokler 
skupna količina nafte, za katero se plača prispevek in ga 
prejmejo v vseh državah pogodbenicah v koledarskem letu, 
vključno s količinami iz prvega odstavka 14. člena, ne doseže 
1000 milijonov ton ali dokler ne poteče deset let po datumu 
začetka veljavnosti tega protokola, kar je prej. 

Končne določbe 

17. člen 

j^kretariat Sklada, 1992, na čelu z direktorjem Sklada, 1992, 
®"ko opravlja tudi nalogo sekretariata in direktorja 
°Polnilnega sklada. 

i A 
® v skladu s prvim odstavkom sekretariat in direktor Sklada, 

."2, opravljata tudi nalogo sekretariata in direktorja 
°Polnilnega sklada, Dopolnilni sklad pri navzkrižju interesov 
®d Skladom, 1992, in Dopolnilnim skladom zastopa 

Pr®dsednik Skupščine. 
3 > 

a direktorja Dopolnilnega sklada ter osebje in strokovnjake, 
' j"> imenuje direktor Dopolnilnega sklada in opravljajo svoje 

s °9e na podlagi tega protokola in Konvencije o Skladu, 1992, 
o9 na šteje, da ravnajo v nasprotju z določbami 30. člena 

°nvencije o Skladu, 1992, kot se uporabljajo z drugim 
s,avkom 16. člena tega protokola, če opravljajo svoje naloge 

Pustem členom 

. ^Pščina si prizadeva, da prepreči sprejetje sklepov, ki ne 
bili združljivi s sklepi, ki jih sprejme Skupščina Sklada, 

19. člen 

Podpis, ratifikacija, sprejetje, odobritev in pristop 

1 Ta protokol bo na voljo za podpis v Londonu od 31. julija 2003 
do 30. julija 2004. 

2 Države lahko izrazijo svoje soglasje, da jih ta protokol 
zavezuje: 

(a) s podpisom brez pridržka glede ratifikacije, sprejetja ali 
odobritve ali 

(b) s podpisom s pridržkom ratifikacije, sprejetja ali odobritve, 
ki mu sledi ratifikacija, sprejetje ali odobritev, ali 

(c) s pristopom. 

3 Države pogodbenice tega protokola lahko postanejo samo 
države pogodbenice Konvencije o Skladu, 1992. 

7'^i2005 
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4 Listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu se deponirajo 
pri generalnem sekretarju. 

20. člen 

Informacije o nafti, za katero se plača prispevek 

Pred začetkom veljavnosti tega protokola za državo ta država 
pri podpisu tega protokola v skladu z odstavkom 2(a) 19. člena ali 
pri deponiranju listine iz četrtega odstavka 19. člena tega protokola, 
potem pa vsako leto na datum, ki ga določi generalni sekretar, 
generalnemu sekretarju sporoči imena in naslove vseh oseb, ki 
so v tej državi na podlagi 10. člena zavezane k plačilu prispevkov 
v Dopolnilni sklad, in podatke o ustreznih količinah nafte, za katero 
se plača prispevek in ga je prejela vsaka takšna oseba na ozemlju 
te države v prejšnjem koledarskem letu. 

21. člen 

Začetek veljavnosti 

1 Ta protokol začne veljati tri mesece po izpolnitvi naslednjih 
zahtev: 

(a) vsaj osem držav je ta protokol podpisalo brez pridržka 
ratifikacije, sprejetja ali odobritve ali deponiralo listine o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu pri generalnem 
sekretarju in 

(b) direktor Sklada, 1992, je generalnega sekretarja obvestil 
o tem, da so tiste osebe, ki bi bile zavezane k plačilu 
prispevkov na podlagi 10. člena, v prejšnjem koledarskem 
letu prejele nafto, za katero se plača prispevek, v skupni 
količini najmanj 450 milijonov ton, vključno s količinami iz 
prvega odstavka 14. člena. 

2 Za vsako državo, ki podpiše ta protokol brez pridržka 
ratifikacije, sprejetja ali odobritve ali ratificira, sprejme, odobri 
ta protokol ali pristopi k njemu po izpolnitvi zahtev iz prvega 
odstavka za začetek veljavnosti, protokol začne veljati tri 
mesece po tem, ko je takšna država deponirala ustrezno 
listino. 

3 Ne glede na prvi in drugi odstavek ta protokol za nobeno 
državo ne začne veljati, dokler zanjo ne začne veljati 
Konvencija o Skladu, 1992. 

22. člen 

Prvo zasedanje Skupščine 

Prvo zasedanje Skupščine skliče generalni sekretar. To zasedanje 
poteka čim prej po začetku veljavnosti tega protokola, v vsakem 
primeru pa najpozneje v tridesetih dneh po začetku njegove 
veljavnosti. 

23. člen 

Spremembe 

1 Za spremembo tega protokola lahko Organizacija skliče 
konferenco. 

2 Organizacija skliče konferenco držav pogodbenic za 

spremembo tega protokola na zahtevo najmanj ene tretjin® 
vseh držav pogodbenic. 

24. člen 

Sprememba odškodninske omejitve 

1 Na zahtevo vsaj ene četrtine držav pogodbenic genera!n' 
sekretar vsak predlog za spremembo omejitve zne 

odškodnine iz odstavka 2(a) 4. člena razpošlje vsem članica 
Organizacije in vsem državam pogodbenicam. 

2 Vsaka predlagana in tako razposlana sprememba se 
pravnemu odboru Organizacije v proučitev najpozneje =e 

mesecev po tem, ko je bila razposlana. 

3 Vse države pogodbenice tega protokola imajo ne glede na ® 
ali so članice Organizacije ali ne, pravico sodeloval' 
postopkih pravnega odbora za proučitev in sprejel 
sprememb. 

4 Spremembe se sprejmejo z dvotretjinsko večino 
pogodbenic, ki so prisotne in glasujejo v pravnem odt>° ' 
razširjenem v skladu s tretjim odstavkom, če je ^ 
glasovanjem prisotna vsaj polovica držav pogodbenic- 

5 Pravni odbor pri proučevanju predloga za spremembo orne'^ 
upošteva izkušnje v zvezi z nezgodami in zlasti obseg šk° 
nastale zaradi njih, ter spremembe denarne vrednosti- 

a S® 
6 (a) Nobena sprememba omejitve na podlagi tega člen1a 

ne sme upoštevati pred začetkom veljavnosti 
protokola niti prej kot tri leta po začetku veljavnosti Pr0J 
spremembe na podlagi tega člena. 

(b) Omejitev se ne sme toliko zvišati, da bi presegla zn8?f^ 
ki ustreza omejitvi iz tega protokola, povečani za 
odstotkov letno, izračunani na sestavljeni podlag1' ^ 
datuma, ko je bil ta protokol dan na voljo za podpis 
datuma začetka veljavnosti sklepa pravnega odbor3, 

cflK. 
(c) Omejitev se ne sme toliko zvišati, da bi presegla zne 

ki ustreza omejitvi iz tega protokola, pomnoženi s fl1 

7 O vsaki omejitvi, sprejeti v skladu s četrtim odsta^k®^ 
Organizacija obvesti vse države pogodbenice. Za sprem® ^ 
se šteje, da je bila sprejeta po preteku dvanajstih m®^® ^ 
od datuma obvestila, razen če ni v tem času najmanj ,fl 
četrtina držav, ki so bile države pogodbenice takrat, * ^ 
pravni odbor spremembo sprejel, Organizaciji sporočil®^ 
spremembe ne sprejme; v tem primeru se sprememba za 
in nima učinkov. 

8 Sprememba, za katero se šteje, da je bila sprejeta v 
sedmim odstavkom, začne veljati dvanajst mesecev P° 
ko je bila sprejeta. 

9 Sprememba zavezuje vse države pogodbenice, razen « ^ 
odpovejo tega protokola v skladu s prvim in drugim odstav j 
26. člena vsaj šest mesecev pred začetkom ve'ja>letKlJ 

spremembe. Takšna odpoved začne veljati ob zac 
veljavnosti spremembe. 

10 Če je spremembo sprejel pravni odbor, dvanajstmeseč^ 
za njeno sprejetje pa se še ni iztekel, državo, ki v 101,1 tJ 
postane država pogodbenica, zavezuje sprememba, 
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začne veljati. Državo, ki postane država pogodbenica po tem 
r°ku, zavezuje sprememba, sprejeta v skladu s sedmim 
odstavkom. V primerih iz tega odstavka državo zavezuje 
sprememba na začetku njene veljavnosti ali na začetku 
veljavnosti tega protokola za to državo, če je to pozneje. 

25. člen 

Protokoli h Konvenciji o Skladu, 1992 

Če so bile omejitve iz Konvencije o Skladu, 1992, z njenim 
Protokolom povišane, se lahko omejitev iz odstavka 2(a) 4. 

®na zviša za enak znesek s postopkom iz 24. člena. Določbe 
12 Šestega odstavka 24. člena se v teh primerih ne uporabljajo. 

se uporabi postopek iz prvega odstavka, se vsaka 
naslednja sprememba omejitve iz drugega odstavka 4. člena 
2a namene odstavkov 6(b) in (c) 24. člena izračuna z uporabo 
Postopka iz 24. člena na podlagi nove omejitve, zvišane v 
skladu s prvim odstavkom. 

26. člen 

Odpoved 

Ja protokol lahko odpove katera koli država pogodbenica 
®dar koli po začetku njegove veljavnosti za to državo 

Pogodbenico. 

Spoved se opravi z deponiranjem listine pri generalnem 
sekretarju. 

Odpoved začne veljati dvanajst mesecev po njenem 
^Poniranju pri generalnem sekretarju ali pozneje, kot se lahko 
0|oči v listini o odpovedi. 

Odpoved Konvencije o Skladu, 1992, se šteje za odpoved 
89a protokola. Takšna odpoved začne veljati na datum 
"etka veljavnosti odpovedi Protokola iz leta 1992 o 
Premembi Konvencije o Skladu iz leta 1971 na podlagi 34. 

ttena navedenega protokola. 

e glede na to, da država pogodbenica ta protokol odpove v 
'adu s tem členom, se vse določbe tega protokola, ki se 

anašajo na obveznosti glede plačila prispevkov v Dopolnilni 
sklad v zvezi z nezgodo iz odstavka 2(b) 11. člena, ki se je 
godila pred začetkom veljavnosti te odpovedi, še naprej 
"Porabljajo. 

27. člen 

Izredna zasedanja Skupščine 

^aka država pogodbenica lahko v devetdesetih dneh po 
pranju listine o odpovedi, za katero meni, da bo znatno 

dir l'3 s,0Pni° prispevkov drugih držav pogodbenic, od ®ktorja Dopolnilnega sklada zahteva sklic izrednega 
ssdanja Skupščine. Direktor Dopolnilnega sklada skliče 

,_,uPščino, ki se sestane najpozneje šestdeset dni po prejemu 
'akši zahteve. 

izrffri'01^ °0P0lnllnega sklada lahko sprejme pobudo za sklic 
drifih 93 zasedanja Skupščine, ki se sestane v šestdesetih 

Po deponiranju katere koli listine o odpovedi, če direktor 
Polnilnega sklada meni, da se bo zaradi takšne odpovedi 
'no zvišala stopnja prispevkov drugih držav pogodbenic. 

*'**12005 

Če Skupščina na izrednem zasedanju, sklicanem v skladu s 
prvim ali drugim odstavkom, sprejme sklep, da bo odpoved 
vplivala na znatno zvišanje stopnje prispevkov drugih držav 
pogodbenic, lahko vsaka takšna država najpozneje v sto 
dvajsetih dneh pred datumom začetka veljavnosti odpovedi 
odpove ta protokol z začetkom veljavnosti na isti datum. 

28. člen 

Prenehanje veljavnosti 

Ta protokol preneha veljati na datum, ko se število držav 
pogodbenic zniža pod sedem ali ko se skupna količina nafte, 
za katero se plača prispevek in ga prejmejo preostale države 
pogodbenice, vključno s količinami iz prvega odstavka 14. 
člena, zniža pod 350 milijonov ton, kar se zgodi prej. 

Države, ki jih ta protokol zavezuje na dan, ki je pred datumom 
prenehanja njegove veljavnosti, omogočijo Dopolnilnemu 
skladu opravljanje njegovih nalog, kot je opisano v 29. členu, 
in jih samo zaradi tega ta protokol še naprej zavezuje. 

29. člen 

Razpustitev Dopolnilnega sklada 

Če ta protokol preneha veljati, Dopolnilni sklad kljub temu: 

(a) izpolni svoje obveznosti v zvezi s katero koli nezgodo, ki 
se je zgodila pred prenehanjem veljavnosti tega protokola, 

(b) je upravičen do uresničevanja svojih pravic do 
prispevkov, če so ti prispevki potrebni za izpolnitev 
obveznosti na podlagi odstavka 1(a), vključno z izdatki 
za upravljanje Dopolnilnega sklada, ki so potrebni v ta 
namen. 

2 Skupščina sprejme vse potrebne ukrepe, da konča postopek 
za razpustitev Dopolnilnega sklada, vključno s pravično 
razdelitvijo vseh preostalih sredstev med tiste osebe, ki so 
prispevale v Dopolnilni sklad. 

3 Za namene tega člena Dopolnilni sklad ostane pravna oseba. 

30. člen 

Depozitar 

1 Ta protokol in vse spremembe, sprejete v skladu s 24. členom, 
se deponirajo pri generalnem sekretarju. 

2 Generalni sekretar: 

(a) obvesti vse države, ki so podpisale ta protokol ali k njemu 
pristopile: 

(i) o vsakem novem podpisu ali deponiranju listine skupaj 
z datumom; 

(ii) o datumu začetka veljavnosti tega protokola; 

(Ni) o vsakem predlogu za spremembo omejitve zneska 
odškodnine, predloženem v skladu s prvim 
odstavkom 24. člena; 
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(iv) o vsaki spremembi, sprejeti v skladu s četrtim 
odstavkom 24. člena; 

(v) o vsaki spremembi, za katero se šteje, da je bila 
sprejeta na podlagi sedmega odstavka 24. člena, 
skupaj z datumom začetka veljavnosti te spremembe 
v skladu z osmim in devetim odstavkom navedenega 
člena; 

(vi) o deponiranju listine o odpovedi tega protokola skupaj 
z datumom deponiranja in datumom začetka njene 
veljavnosti; 

(vii)o vsakem obvestilu, ki ga zahteva kateri koli člen 
tega protokola; 

(b) pošlje overjene izvode tega protokola vsem državam 
podpisnicam in vsem državam, ki pristopijo k protokolu. 

3 Takoj ko ta protokol začne veljati, generalni sekretar P°sl! 
besedilo sekretariatu Združenih narodov, da ga registrira 1 

objavi v skladu s 102. členom Ustanovne listine Združeni 
narodov. 

31. člen 

Jeziki 

Ta protokol je napisan v enem izvirniku v angleškem, arabske"1' 
francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku, pri čemeri 
vsako besedilo enako verodostojno. 

SESTAVLJENO V LONDONU šestnajstega maja dva tisoč tri- 

V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so jih njihove vlade za ,0 

pravilno pooblastile, podpisali ta protokol. 

3. člen 

Za izvajanje Protokola skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem I 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je 31. maja 2000 sprejel Zakon 
o ratifikaciji Protokola iz leta 1992 o spremembi Mednarodne 
konvencije o ustanovitvi Mednarodnega sklada za povrnitev škode, 
nastale zaradi onesnaževanja z nafto, 1971 (Uradni list RS-MP, 
št. 15/2000). Ta spremenjena konvencija je za Republiko Slovenijo 
začela veljati 19. julija 2001. 

Protokol 2003 k tej konvenciji je dne, 28. julija 2004 podpisal 
veleposlanik Republike Slovenije v Veliki Britaniji dr. Marjan Senjur. 
Glavni namen novega protokola je zagotovitev polnega povračila 
sredstev za škodo, nastalo zaradi onesnaženja z nafto, saj je 
skupen razpoložljiv znesek, ki je trenutno na voljo v skladu 
konvencije iz leta 1992, prenizek. 

Osnutek protokola je potrdila Skupščina Mednarodnega sklada 
za kompenzacijo v primeru razlitja nafte v morje iz leta 1992 na 
njenem 6. zasedanju, kije potekala med 16. in 19. oktobrom 2001. 
Pravni odbor Mednarodne pomorske organizacije je na 84. seji, ki 
je potekala med 22. in 26. aprilom 2002, potrdil besedilo osnutka 
protokola ter sklenil, da je pripravljen na posredovanje na 
diplomatsko konferenco ter da je kot tak dobro pripravljen tako 
za sprejetje na konferenci kot kasnejšo implementacijo s strani 
držav. 

Bistveni elementi Protokola k Mednarodni konvenciji o ustan°f3iji 
Mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale 23 

onesnaženja z nafto, 1992, so: 

■ ustanovitev dodatnega sklada za kompenzacijo v P" 
škode, nastale z razlitjem nafte v morje; __ 
zagotovitev polnega plačila škode upravičencem v P" 
razlitja nafte v morje. 

Republika Slovenija ne izpolnjuje določb drugega odstart*^ 
člena Protokola iz leta 1992, zato določbe o plačevanju pr'sPe 

Skladu zanjo ne veljajo. 
M 

Sklenitev Protokola k Mednarodni konvenciji o us,an
al$w 

Mednarodnega sklada za povrnitev škode, nastale z 0 
onesnaževanja z nafto, 1992 ne zahteva izdaje nov 
spremembe veljavnih predpisov. 

Za izpolnitev protokola ni potrebno zagotoviti dodatnih rt"3" 
sredstev iz proračuna. 

Protokol k Mednarodni konvenciji o ustanovitvi Mednar0^$fto, 
sklada za povrnitev škode, nastale zaradi onesnaževanja1 

1992 ni predmet usklajevanja s pravnim redom EU. 

poročevalec, št. 28 110 
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Zahteva 

skupine poslank in poslancev 

državnega zbora republike Slovenije, 

da se opravi splošna razprava o 

predlogu zakona o udeležbi 

zaposlenih pri dobičku družbe in o 

LASTNIŠTVU ZAPOSLENIH (ZUZDDLZ) 

•epa 2i9 -iv 

&RŽAVNI ZBOR Podpisi poslank in poslancev: 
^PUBLIKE SLOVENIJE 

uPina poslank in poslancev 

Obijana, 4. maja 2005 
1. Miran POTRČ, l.r. 

0 2. Samo BEVK, l.r. 
je bil poslankam in poslancem posredovan 3- Matjaž HAN, l.r. 

in
ed|og zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe 4 Franc /Pen/ HORVAT, l.r. 
0 'astništvu zaposlenih (ZUZDDLZ), EPA 219-IV. 5. Aurelio JURI, l.r. 

6. Bojan KONTIČ, l.r. 
M 7. Dušan KUMAR, l.r. 
2b0

POc"agi Prvega odstavka 122. člena Poslovnika Državnega 8. Breda PEČAN, l.r. 
t9|J/

a RS podpisane poslanke in poslanci zahtevajo, da se o 9- Majda POTRATA, l.r. 
Predlogu zakona opravi splošna razprava. 10. Janko VEBER, l.r. 

' '""12005 

H 
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