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Predlog zakona o ZAČASNI PREPOVEDI PRIVATIZACIJE PRAVNIH OSEB
IN PREMOŽENJA V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE - EPA 982 - HITRI
POSTOPEK
Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93) vlagam
PREDLOG ZAKONA O ZAČASNI PREPOVEDI PRIVATIZACIJE PRAVNIH OSEB IN PREMOŽENJA V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE,
ki ga dajem v obravnavo in sprejem.
Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije predlagam sprejem po HITREM POSTOPKU.
Predlog hitrega postopka utemeljujem z dejstvom, da se
po sedanji zakonodaji in predpisih že privatizira državna
lastnina in prihaja do oškodovanja državne lastnine ter
javnega interesa za nemoteno delovanje zavodov in
gospodarskih javnih služb.

Glede možnih pomislekov o nedodelitvi predlaganega
zakona na dnevni red, zaradi določila v četrtem odstavK
174. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slove*
nije, kar ni dokončan zakonodajni postopek o predlog
zakona s podobno vsebino, to je o predlogu zakonaubl
or
vatizaciji pravnih oseb in premoŽenja v lasti ReP '*t
Slovenije - EPA 879, je treba uporabljati isto logiko
ko
v primeru obravnave predloga zakona o začasni Prerire,
P°^j0
lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, ki P „'
posebne igre na srečo - EPA 625, ki je bil vložen, obravn
van in sprejet med obravnavo predloga zakona o lastni
skem preoblikovanju pravnih oseb, ki prirejajo poset>n
igre na srečo, in med drugim še danes ni sprejet.
V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora bojjj
pri delu v delovnih telesih in v Državnem zboru sodel°v
podpisani - predlagatelj.
,
, n
Marijan POLJŠAK. L R

Predlog zakona o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lastl
Republike Slovenije
✓
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

II. NAČELA IN CILJI PREDLAGANE REŠITVE

V oceni stanja k predlogu zakona o privatizaciji pravnih oseb
in premoženja v lasti RS - EPA 879 - prva obravnava, Vlada
RS priznava, da po sedanjih zakonih in predpisih obstaja
možnost privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti RS in
nadalje opozarja, da je potrebno zakonsko zagotoviti nemoteno izvajanje javnih služb oz. dejavnosti v okviru mreže
javnih služb. Na 47. seji Komisije DZ za spremljanje in nadzor
lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, dne 12. 1.
1995, pa je predstavnik Vlade priznal, da privatizacija na teh
področjih že poteka in da zadeve lahko dobijo obliko tako
imenovane »divje privatizacije«, to je privatizacije, pri kateri
prihaja do oškodovanja državne lastnine. Članki iz časopisov
nas opozarjajo, da se ta »divja privatizacija« dogaja že več kot
leto dni. Zato je torej takoj potrebno preprečiti nadaljnje
oškodovanje državne lastnine.

Upoštevajmo izkušnjei ki jih imamo z lastninskim Pr®0"S
vanjem in privatizacijo podjetij in igralnic. Z začasno Pr0a')%
djo privatizacije hočemo takoj preprečiti »divjo privatiz 10^L[
pravnih oseb in premoženja v lasti RS, kar bi sicer že n
storiti.

V predlogu zakona o privatizaciji pravnih oseb in premoženja
- EPA 879 - prva obravnava, so določila za preprečitev »divje
privatizacije«, vendar ta zakon ne bo sprejet še najmanj pol
leta, če naj bi bil temeljito pregledan in dopolnjen. Tako je
tudi sprejet sklep, da se o tem zakonu opravi javna razprava in
sprejme resolucija o privatizaciji pravnih oseb in premoženja
v lasti RS.
Drži kritika pravnikov, da se »divja privatizacija« ne bi smela
dogajati že po sedanji zakonodaji, zato naj bi bila .začasna
prepoved privatizacije takorekoč nepotrebna. Vlada naj bi
poskrbela, da se privatizacija ne bi dogajala. Pretekla in
sedanja praksa pa je drugačna. Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij je bil sprejet po dveh letih obravnav in še smo
ga popravljali. Medtem se je po Markovičevi zakonodaji dogajala »divja privatizacija« v podjetjih. In kdaj bo z revizijami
popravljeno oškodovanje družbene lastnine? V primeru
večletnega »divjega lastninjenja« igralnic, zopet z izgovorom
na Markovičevo zakonodajo, smo končno lani sprejeli
začasno prepoved lastninskega preoblikovanja igralnic.
Zakon o lastninskem preoblikovanju igralnic pa je še daleč do
sprejetja. Analogija s sedanjo privatizacijo pravnih oseb in
premoženja v lasti RS je očitna. »Divja privatizacija« se lahko
ali se že dogaja z izgovorom na možnosti v veljavnih zakonih.
Ostane logična reakcija: začasna prepoved privatizacije,
potem pa počasi in temeljito pripravimo poseben zakon, tako
da bo imel čim manj pomanjkljivosti in napak.

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Sprejetje zakona ne zahteva sredstev iz državnega P',iorr||0
čluna. Pač pa bo sprejetje zakona v bodočnosti P".VLji
marsikatere izdatke iz državnega proračuna, ki bodo bili ® ^
potrebni za odpravo motenj v funkcioniranju javnih sluir%
dejavnosti v okviru mreže javnih služb kot posledica nep
šljene in »divje privatizacije«.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
Ta zakon se uporablja za pravne osebe, ki so delno aH
v lasti Republike Slovenije.

-g|

2. člen
Prepovedane so vse statusne spremembe, ki predst8^
kakršnokoli spremembo v strukturi osnovnega kapKa'1sJjt
tusni obliki ali lastnini nad osnovnim kapitalom pravni* r j
ki so delno ali v celoti v lasti Republike Slovenije, dokl«
privatizirajo v skladu s posebnim zakonom.
Dokler se pravne osebe, ki so delno ali v celoti v iaS
l„n(f
blike Slovenije ne privatizirajo v skladu s posebnim za e
ne smejo prodajati, vlagati ali kakorkoli razpolagati s s< (
večje vrednosti, kakor tudi dajati ali najemati kredita a
presega okvir njihovega rednega poslovanja, razen C®
pridobijo soglasje Vlade Republike Slovenije.
Šteje se, da so sredstva večje vrednosti, če ena ali več
transakcij v obračunskem letu presega 5.000.000,00 to'0
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3. člen
ravne osebe, ki so delno ali v celoti v lasti Republike Slovele. ne smejo izplačevati dividend oziroma dobička ali na
korist0'1'10'' C'rU® nač'n

Nični so tudi vsi posli, s katerimi v pravnih osebah, ki so
v celoti ali delno v lasti Republike Slovenije, nastaja ali se
povečuje delež zasebnega kapitala.
i-

pridobivanje premoženjske

4. člen
'''
^
so
sklenjeni
v
nasprotju
s prepovedmi iz 2. in 3. člena
tBn
" zakona, so njčni.
s

5. člen

X **■"" 1 ,

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

OBRAZLOŽITEV
Meriov in pravni jezik teksta je prepisan ali prirejen iz
pr"a 0 začasni prepovedi lastninskega preoblikovanja
35/941 noset}
' prirejajo posebne igre na srečo (Ur. I. RS, št.
Prpm oženja
l 'z Pvred
!oga
o privatizaciji pravnih oseb in
lasti
RS zakona
- EPA 879.

V 3. členu je določena prepoved izplačevanja dobička oz.
dividend, kar se lahko dogaja v pravnih osebah, ki so delno
v lasti RS in to na škodo države.

pr!varlenueiue določeno, da se zakon o začasni prepovedi
i/ /aS(/^g'' Porablja za pravne osebe, ki so delno ali v celoti

V 4. členu je določeno, da so posli, ki predstavljajo kršitev
prepovedi iz 2. in 3. člen, nični. V skladu z navedenim določilom so nični tudi vsi posli, s katerimi nastaja ali se povečuje
delež privatnega kapitala v navedenih pravnih osebah.

e
ninske nu *re
določena splošna prepoved statusnega ali lastP °blikovania ter prepoved razpolaganja s sredstvi
e
> vrednosti.

V 5. členu je določeno, da prepoved začne veljati z dnem
uveljavitve predlaganega zakona.

stališče
H^ora za mednarodne odnose o ruskem posegu v Čečeniji
„L bor državnega zbora Republike Slove(to e mednarodne odnose je na svoji
' i'» 11. 1. 1994, sprejel naslednje
STALIŠČE
Odb, r
venj°18 Državnega zbora Republike Sloza mednarodne odnose izraža svo-

je nestrinjanje in obsodbo nasilnega posega ruskih oblasti v Čečeniji.
Ob tem odbor opozarja na očitno kršenje
načel in določil Organizacije za varnost
in sodelovanje v Evropi in Sveta Evrope.
Ruska federacija je članica prve in želi
postati članica druge organizacije, čeprav jo zanikanje pravice narodov do sa-
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moodločbe, urejanje sporov s silo, množično kršenje človekovih pravic, rušenje
mest in žrtve med civilisti za to ne kvalificirajo.
Odbor za mednarodne odnose meni, da
je potrebno spore reševati z nenasilnimi
sredstvi, torej tudi čečenski konflikt rešiti
s pogajanji.
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Predlog zakona o PREVZEMU DOLGOV IN LASTNINSKEM
PREOBLIKOVANJU SPLOŠNE PLOVBE P.O. PORTOROŽ - EPA 977
- HITRI POSTOPEK
Vlada Reubiike Slovenije je na 123. seji dne 12. januarja
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PREVZEMU DOLGOV IN LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU SPLOŠNE PLOVBE P.O.
PORTOROŽ,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku za 28. sejo Državnega zbora dne
19. januarja 1995.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da obravnava in sprejme navedeni
zakon po hitrem postopku. V nasprotnem primeru bodo
nastopile v poslovanju hujše motnje zaradi nezmožnosti

plačevanja obveznosti Splošne plovbe Portorož do domačih bank, ki niso zavarovane s hipotekami n^ladjah, povezane z današnjo negativno vrednostjo koncema Splošna
plovba.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
— dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejavnosti,
- dr. Ivo BANIČ, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.

Predlog zakona o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe
p.o. Portorož
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
1) Splošno
Splošna plovba je edini slovenski ladjar. Ustanovljena je bila
pred štiridesetimi leti. Leta 1975 se je tedanje vodstvo podjetja
odločilo, da naroči pet ladij v japonskih ladjedelnicah v japonski valuti. Ladje so bile namenjene za zaposlitev na takratni
Liniji okoli sveta. Pred prevzemom ladij se je stanje na omenjeni liniji tako poslabšalo, da so bile ladje po prevzemu
zaposlene na drugi liniji, iz Sredozemlja do zahodne obale
Severne Amerike. Ladje so bile za predvideno zaposlitev tehnološko zgrešene in vse do danes, glede na njihove tehnične
lastnosti, niso imele ustrezne zaposlitve.
Razen tega ladjarji poslujejo na svetovnem trgu, kjer je plačilno sredstvo ameriški dolar, dolgove za te ladje pa je moral
slovenski ladjar odplačevati v japonski valuti. Kombinacija
tehnološke neprimernosti in naraščanja vrednosti japonskega
jena v primerjavi z ameriškim dolarjem je povzročila, da se je
Ljubljanska banka v letu 1979, v soglasju z republiškimi
organi odločila, da vrne blagovni kredit, ki ga je pri konzorciju
japonskih bank najela Splošna plovba in se zadolži pri drugem konzorciju japonskih bank, ponovno v japonskih jenih, in
ta kredit pod ugodnejšimi pogoji, s pet letnim moratorijem,
posodi Splošni plovbi.
S tem so bile težave podjetja le odložene do leta 1984, ko bi
morala Splošna plovba začeti vračati glavnico japonskih kreditov.
Ob reorganizaciji bank v Sloveniji po teritorialnem načelu so
terjatve Ljubljanske banke - Združene banke prešle na
Splošno banko Koper.
Zaradi razpada deviznega trga in pomanjkanja deviz v bivši
Jugoslaviji so bila vsa odplačila kreditov v tujino od leta 1983
vsako leto reprogramirana, končni sporazum o reprogramiranju dolgov - New Financing Agreement pa je bil podpisan 20.
9.1988. Po tem sporazumu je Splošna plovba odplačevala do
leta 1994 obresti za kredit, od leta 1994 do leta 2006 pa bi
morala odplačevati obresti in glavnico.
2) Zadolževanje
Podjetje Splošna plovba je prezadolženo, saj dolgoročne in
kratkoročne obveznosti iz naslova kreditnih razmerij na dan

31. 12. 1993 znašajo 12,4 mld SIT. Izredno visoke obvezno5n3
se nanašajo na devizne kredite, ki jih je najela LB Spl°
banka Koper v tujini za račun podjetja Splošna plovbai *
nakup oziroma gradnjo 5 ladij na Japonskem v letih 1976
1977. Po stanju 31. 12. 1993 dolguje Splošna plovba Spl°° h
banki Koper 9.482 mio JPV in 1,3 mio USD, vendar svolj"
obveznosti ni sposobna poravnavati. Garant japonskegaćeV .
dita Splošna banka Koper je aprila 1994 začela z odpla '
njem dolga, ki po podatkih iz programa finančne sanad
Splošne plovbe za leto 1994 znaša 12,1 mio USD.
Dolgoročne finančne naložbe podjetja Splošna plovba zn*
šajo na dan 31. 12. 1993 7,7 mld SIT in se nanašajo predvsej*
na dolgoročne kredite dane hčerinskemu podjetju Gennsn'K
ni sposobno vračati, zato l_
ping. ki pa
, jih
. Sološni plovbi
„
odobren dveletni moratorij, vračanje pa v glavnem plOtB^
s pobotom terjatev na najemnine ladij.
Obveznosti, ki se nanašajo na japonske kredite za na^jj
japonskih ladij so od leta 1990 do 1993 enake, medtem
obveznost v USD zmanjšana za 850.442 USD ali 39%. Tolar«*
obveznosti navedenih kreditov se je povečala za 13^ 1
zaradi izredne rasti tečaja yena, ki se je v primerjavi z l0t°
1989 okrepil za 1334%. Podjetje zelo velikih obveznost'
naslova najetih dolgoročnih tujih kreditov iz tekočega PoS^
vanja samostojno ne more poravnavati (8,2 mld SIT), saj »j
leta 1992 toliko znašali njegovi celotni poslovni prihodki>
primerjavo naj povemo, da je do konca leta 1993 Spl°5lL
plovba za najeti kredit, ki je veljal leta 1975 48 mio OSDJ.
j
vrnila tujim bankam 128 mio USD. Zaradi odloga pri Plać na
nju kredita in v vmesnem obdobju trikratne podražitve y®1 I
nasproti ameriškemu dolarju, je Splošna plovba, kljub te" '
da je plačala 128 mio USD poslovnim bankam, ostala1
vedno dolžna glavnico v višini 86,3 mio USD po stanju 31- '
1993. Vrednost s kreditom kupljenih ladij je medtem padlan
16,75 mio USD in te ladje niso bile nikoli, niti niso da ^
sposobne s svojim poslovanjem odplačevati lastnih na]01
kreditov.
Obveznosti Splošne plovbe do Splošne banke Koper pa
vajo tudi Novo LB d. d. po kreditih za refinanciranje kofrl0Lu
alnih bank. Gre za kredite po Novem finančnem sporaz^^
z dne 10. 9. 1988, ki so jih tuje komercialne banke o<^° a 0
Novi LB d.d. oziroma njeni pravni prednici, Nova LB d.d. P L
je v nadaljevanju odobrila Splošni banki Koper za SP°tr%
njenih komitentov, med drugim tudi za potrebe P'? jn
plovbe. V zvezi z opisanim poslom sta Nova LB d. °.b0
Splošna banka Koper dne 28. 5. 1990 sklenili pogo"
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deviznem kreditu za refinanciranje oz. reprogramiranje
1 novim
fl| H
nnHi
z dneKoper
20. 9.1988,
na
P agi katere finančnim
je potem sporazumom
Splošna banka
sklenila
splošno plovbo več pogodb o deviznem kreditu za refinann e z re
2um"""n
' °in' odobrila
Programiranje
skladu Splošni
z novim plovbi.
finančnim sporadeviznevkredite

kov prisilno prodajajo, veliko nižjo ceno kot bi jo ladja sicer
dosegla na tržišču. To znižanje cene znaša tudi do 50%. Pri
tem pa je treba povedati tudi, da gredo stroški ladje za časa
čakanja na prodajo, kakor tudi sami stroški prodaje ladje
v breme prodajne cene ladje. V primeru stečaja pa se odbijejo
predhodno še stroški stečaja.

j^anih razmerij izhaja, da ima Nova LB d. d. terjatev do
nifnne banke Koper, ne pa do Splošne plovbe. Stanje glavobveznosti Splošne banke Koper do Nove LB d. d., ki se
n
na del
dm,
kreditov odobrenih Splošni banki Koper za
in i Splošneozplovbe je na dan 30. 10. 1994 8,884 mld JPY
ohu nost
- preračunano v USD 92,8 mio USD. Ista
m-,
i® Per 31. 12. 1993 znašala 86,3 USD in se je v 10
l0
5kn 9® do|arja
tošnjega
zaradi
rastidayena
dovameriza 6,5leta
miopovečala
USD, kljub
temu,
se je
istem
ohH 0t)
ju odplačevala glavnica.

Prav gotovo bi eventualni stečaj Splošne plovbe in/ali Gennshippinga imel katastrofalne finančne posledice za dolžnika,
saj bi na podlagi stečaja prodane ladje dosegle 50% nižjo
prodajno ceno, od premoženja Splošne plovbe in/ali Gennshippinga pa ne bi ostalo ničesar, razen velikih stroškov pri
razprodaji ladij.
4) Prihodnost

pg'?^no
banko Koper d. d. poleg prej navedenih obveznosti iz
k °»Va japonskega dolga bremeni tudi obveznost iz naslova
ki ih ima
EanL 's stan
'
Splošna plovba do Banco Exterior de
katn re9a .jamčiiem
31. 12.banka
1993Koper.
v višini USD 9.764.000,00 za
Splošna
razv
idno iz zgoraj navedenih dejstev,
đol
9
iz že sicer slabo uporabljenega
0 23

je z refinanciraposojila narasel
več kot dvakrat zaradi slabo ocenjene valutne spreve
Plačii 69a
'n P°
čanja mase obresti, nastale zaradi podaljšanja
2a nlk roka
- Splošna plovba in podjetja v njeni lasti so se
novih ,ac,
obita 1 re,inanc ran 'j dalje zadolževala, kot je v ladjarstvu
Pfih®' ,
i ° posojilo pa ni bilo krito z ustvarjenimi
Poma na •ki bi večali premoženje družbe, in je tako postojedalo kapitalsko strukturo podjetja.
li

9otn i 93 'e tako pooblaščeni revizor, družba
A. Andersen
obveznosti
nad
lastni*?.'mda ie po knjižni vrednosti presežek obve;
pa če , m . kapitalom 74,3 po ocenjeni konsolidarni vrednosti
sl(o 'r eot,likovan
il'iona dolarjev. Na zaprosilo ministrstva je lastninAgen .
je Splošne plovbe revidirala leta 1994 tudi
'°viia 6 Za P|aćilni promet, nadziranje in informiranje. Ugoknjij ni ' rezultat, nekrito izgubo, enako primanjkljaju po
vrednosti, kot jo je ugotovil tuji revizor.
u

,re, e
nj^encije
i stranke bo šla Splošna plovba v stečaj,
upnik.prem
°ženje
(hčerinske firme) pa kot del stečajne mase
m
a,. (a °a : Obveznost
do tujine ostane Novi ljubljanski banki d.
s ter:at ami
'° bo terjala od Splošne banke Koper d. d.. Tolikšna,
cij0 g^
nekrita obveznost bi po ocenah povzročila sanaPa (jj P'°šne
banke
Koper d. d„ obveznost pokrivanja dolga
ar2av
Sla na
in hran
Danu
hran-ff • a dr
žavoo oziroma na Agencijo za sanacijo bank
oclv
skleni, • '
isno od tega, ali bi se to zgodilo pred ali po
nimi
mi k sporazuma Republike Slovenije s tujimi komercialAnkami - upnicami.

^*tale posledice stečaja Splošne plovbe
hip^i
kreditov, ki jih je najelo hčerinsko podjetje Genns9
Spi0j na
v tujini in zavarovalo s hipoteko na ladje, nastopa
plovba kot garant za vračilo njenega kredita.
Plovba k[®dilodajalke so glede na okoliščine, da je Splošna
GennsJ /o 'astnik Gennshippinga, zavarovale dane kredite
Sp|04 "'PPingu, poleg drugih jamstev, tudi z garancijo
do* * P'ovbe,
s katero je garantirala, da bo Gennshipping
s
časno
^plačeva
P°štoval obveznosti iz kreditnih pogodb in pravop
lovba^
l najete kredite, sicer bo to storila Splošna
^
(beri Splošna banka Koper).
v

kre,?;/' krediti zavarovani z garancijo Splošne plovbe, so
Se
' 'aia r nns
Pogodbah predvidene enake posledice v primeru
"ave g., ® hippinga kakor tudi stečaja ali prisilne poravPinga P!°5ne plovbe kot garanta in 100% lastnika Gennshipkr
®<3ita °'3eb Primerih zapade celotni neodplačani znesek
stejgj * obrestmi in stroški skupaj takoj v plačilo. V primeru
^cije P'ošne plovbe, bo torej prišlo do vnovčenja - realivpisanih na ladjah Gennshippinga.
0v
edati moramo, da dosegajo ladje, ki se na zahtevo upni-

Poslovanje koncema kot celote tako ne more ustvariti takšnega dohodka iz poslovanja drugih ladij, da bi lahko odplačevalo glavnico in obresti iz naslova japonskih kreditov. V kolikor se za japonske kredite podjetje ne razbremeni, je neizbežen stečaj koncema kot celote.
Splošna plovba lahko normalno posluje, če izboljša tekoče
poslovanje, razreši en del v preteklih letih akumuliranega
primanjkljaja po sporazumu s poslovno banko, ter prenese
obveznosti za refinanciran dolg, ki ni zavarovan s hipotekami
na ladje v javni dolg Republike Slovenije, ki s tem postane
njen 100% lastnik. V sedanjih tržnih razmerah bi lahko
podjetje v naslednjih štirih letih odplačalo tri četrtine tujih
kreditov. Z odplačili teh dolgov tujim bankam bi ladjevje
postopoma prehajalo v dejansko slovensko last.
Flota s katero danes razpolaga Splošna plovba (last, najem
z opcijo odkupa) je stara poprečno 14 let in vredna 147,9 mio
USD. Čez štiri leta bo stara poprečno 18 let in vredna 90 mio
USD. Življenjska doba takih ladij je 23 let.
II. CILJI IN NAČELA
Predloženi zakon posebej, izven rednega postopka, ureja
lastninsko preoblikovanje Splošne plovbe Portorož. Zaradi
velike negativne vrednosti lastninjenje po rednem postopku
tudi ni možno.
Republika prevzema del dolga v višini, ki vzpostavlja tak
odnos med sredstvi in viri sredstev, da je dosežena minimalna
•pozitivna vrednost lastnega kapitala ob vrednosti aktive približno 96 milijonov dolarjev. Prevzem je potrebno izpeljati kot
prevzem dolga, da se lahko ugotovi pokritje primanjkljaja za
zaključni račun leta 1993. Ob tem prevzema Republika Slovenija tudi terjatve. S prevzemom bodo, z izbrisom, te terjatve
dejansko pretvorjene v kapitalski vložek in vključene v vrednost podjetja.
Republika bo v izvajanju 2. člena zakona prevzela dolg in
izpolnjevala letne obveznosti v celoti do poplačila zneska po
zakonu, tako, da bo terjatev Splošne banke Koper d.d. lahko
mirovala do zadnjih let, v primeru prodaje Splošne plovbe
Portorož pa se bosta lahko Republika Slovenije in Splošna
banka Koper d.d. dogovarjali o poplačilu.
Zavezanec do tujine ostane Nova ljubljanska banka d.d.
Z zakonom se ne subvencionira tekoče poslovanje podjetja.
III. FINANČNE POSLEDICE
S sprejetjem tega zakona bodo nastale finančne posledice za
vsakoletni proračun Republike Slovenije v skladu z višino
zapadlih obveznosti (glavnica in obresti) iz naslova prevzetih
obveznosti iz odplačil refinanciranih kreditov po NFA sporazumu.
Zaradi plačil pripadajočih obresti bo finančna obremenitev
Republike večja od koristi od pridobljene lastnine, vendar
manjša kot ob stečaju Splošne plovbe Portorož in iz tega
izhajajoči obveznosti poravnave celotnega neplačanega refinanciranega dolga brez pridobitve kakršne koli protivrednosti.
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Slovenija pridobi v skladu s 1. členom tega zakona, preneha
z vpisom družbe iz 1. člena tega zakona v sodni register.

BESEDILO ČLENOV
1.člen
Republika Slovenija s tem zakonom prevzema del dolga
Splošne banke Koper d.d., po Pogodbi o deviznem kreditu za
refinanciranje oziroma reprogramiranje v skladu z Novim
finančnim sporazumom z dne 28. maja 1990 v višini tolarske
protivrednosti 75,000.000 USD s pripadki in del terjatev
Splošne banke Koper d.d. do Splošne plovbe Portorož p.o. iz
pogodbe št. 8-RFS-89 z dne 9. marca 1990 v enaki višini.
2. člen
Podjetje Splošna plovba Portorož p.o. se na podlagi tega
zakona preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo, katere
edini družbenik je Republika Slovenija.
3. člen
Terjatev do Splošne plovbe Portorož p.o., ki jo Republika

4. člen
Pogodbe, potrebne za ugotovitev prenosa terjatev in obveznosti v skladu s 1. členom tega zakona, sklene v imenu
Republike Slovenije minister, pristojen za gospodarske dejavnosti.
Akt o ustanovitvi družbe iz 1. člena tega zakona predloži
ministrstvo, pristojno za gospodarske dejavnosti, v sprejem
Vladi Republike Slovenije najkasneje v 60. dneh po uveljavita
tega zakona.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lis,u
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Z določbo 1. člena zakona Republika Slovenija prevzema del
dolga Splošne banke Koper d. d. po Pogodbi o deviznem
kreditu za refinanciranje oz. reprogramiranje v skladu
z Novim finančnim sporazumom z dne 28. maja 1990 v višini
tolarske protivrednosti 75,000.000 USD s pripadki in del terjatve Splošne banke Koper d. d. do Splošne plovbe Portorož p. o.
iz pogodbe št. 8-RFS-89 z dne 9. marca 1990 v enaki višini.
Določba 2. člena zakona o prevzemu dolgov in lastninskem
preoblikovanju Splošne plovbe Portorož p.o. določa, da se
podjetje Splošna plovba Portorož p.o. na podlagi tega zakona
preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo, katere edini
družbenik je Republika Slovenija.

Besedilo 3. člena zakona določa, da terjatev do SploS^
plovbe Portorož p.o., ki jo Republika Slovenija Pr' °tl
v skladu s 1. členom tega zakona, preneha z vpisom družb*
2. člena tega zakona v sodni register.
Določba 4. člena pooblašča ministra pristojnega za gosp
ske dejavnosti za sklepanje pogodb, potrebnih za u9otoVLas
prenosa terjatev in obveznosti v skladu s 1. členom W
zakona. V skladu z določbo istega člena, je ministrstvo,
j>
stojno za gospodarske dejavnosti obvezano, da nai*aSS
v 60 dneh po uveljavitvi tega zakona predloži v sprejem »'
Republike Slovenije akt o ustanovitvi družbe iz 2. čleM-

POJASNILO IN OPRAVIČILO
V 3. številki Poročevalca, ki je izšla 12. januarja
1994, smo v gradivu o promociji Slovenije objavili
tabele o programu promocijskih aktivnosti v letu
1994. Na straneh od 57 do 65 so objavljani zneski
v SIT, od 66 do 74 strani pa so zneski v DEM, kar je
na začetku te tabele napisano. V glavi tabel pa so
pomotoma zapisani SIT, kar je nastalo pri urejanju
tabele (sicer na disketi) na format strani Poročevalca.
Za neljubo napako se avtorjem gradiva In bralcem
opravičujemo!
poročevalec, št. 4

Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
U zagotavljanju SREDSTEV ZA ODPLAČILO KREDITOV ZA TRAJNA
^BRATNA SREDSTVA IN KREDITOV ZA IZVEDBO NUJNIH
INVESTICIJSKIH DEL SLOVENSKIH ŽELEZARN - EPA 967 - HITRI
POSTOPEK
i'oocaJF,epu^''l<e Slovenije je na 123. seji dne 12. januarja
® določila besedilo:
TVa2^DL0GA
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNIĆM n 5AK0NA 0 ZAGOTAVLJANJU SREDTEV ZA ODPLAKRctmtT0V
ZA TRAJNA OBRATNA SREDSTVA IN
Sl£wL
ZA IZVEDBO NUJNIH INVESTICIJSKIH DEL
^VENSKIH ŽELEZARN,
ki Va a
2oi ?) 9 Pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
a
niie
P°s'°vnika
zbora
Republike
Slovenj Po hitrem
postopkuDržavnega
za 28. sejo
Državnega
zbora
dne
'*• Januarja 1995.
S'eouh|RepUblike Slovenije predlaga
zako n 6 S'°venije, da obravnava in

Državnemu zboru
sprejme
navedeni
Po hitrem postopku. V nasprotnem
primeru
bodo

:

nastopile v poslovanju Slovenskih železarn hujše motnje
zaradi nezmožnosti plačevanja obveznosti iz naslova nerešenega vprašanja revalorizacije zneska za odplačilo glavnice za kredite Slovenskih železarn v skladu z zakonom, za
katerega se predlaga dopolnitev.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejavnosti,
- dr. Ivo BANIČ, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.

zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za
invo v'!? kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih
—HHicijskih del slovenskih železarn
0d

i

'•ocena

STANJA IN UKREPI ZA SPREJEM ZAKONA

sDriavni
r

P eie| z~l?T Repub,'ke Slovenije je na seji 26. oktobra 1994
k 0 za90tavljanju
sredstevin zakreditov
odplačilo
železarn
za kreditov
izvedbo
u trajna
,ni,:...
inihi in\a obratna
. .. sredstva
aiouaivd ioioimn
in Rreuuuv ta
uvouuu
'0/94) 7a®s,ic'iskih del Slovenskih železarn (Uradni list RS št.
*ak0nom k*°n je stopil v veljavo dne 12. 11. 1994. S tem
ra
. 'unu y
Republika Slovenija v obdobju 1995-2002 v prof'h Sloves ?,av'ia,a sredstva za odplačilo glavnic kreditov, ki
Sre
že|
s Cstev ?
)0 nu n najemajo za nabavo trajnih obratnih
ku "t.855 34gVet"ezarne
' '^ investicijskih del, v skupnem zneP0
'agi oc°Sni2aciiskem
načrtu posojila, ki je izra
izračunan na podda
bi bila letna inflacija 12%, bi bilo za najete
cca j P'®9 glavnice in realnih obresti potrebno zagotoviti
rev
aiori»-, °)am'° S'T zamrevalorizacijo glavnice. V1. letu znaša
l#
Ppue
de na .n °ca 550 '° SIT,
~ potem pa se vsako leto niža
, 0r|cern cfodP'aćano višino glavnice. To pomeni, da bi moral
^aciicL
ki h železarn samo v letu 1995 izplačati revaf6a|nih oh °^resti v višini 550 mio SIT in še približno 10%
i nc8rn v itS'' a,i melmiz'° S'T. 'z navedenega sledi, da bo
0 min c
'
naslova kredita strošek v višini cca
["orale
^ osmih letih bi tako Slovenske železarne
2a
6
^ dita Sloviti skoraj toliko lastnih sredstev za stroške
zr)
i®tih kreditov,
aša
glavnica kredita. Obresti, ki izhajajo iz
so naslednje:
odplačilo
glavnice
0
606.917.891
506.917.891
606.917.891
606.917.891
606.917.891
606.917.891
l£t3,835.781
^855.343.125

R
552.856.145
489.508.038
420.401.027
351.293.996
282.186.983
213.079.952
143.972.939
74.865.997
2.528.165.076

r =10%
475.556.191
421.151.052
361.720.131
302.274.945
242.929.752.
183.370.558
123.939.376
64.494.187
2.175.336.193

SKUPAJ
SIT
1.028.412.336
1.517.576.981
1.389.039.049
1.260.486.832
1.131.934.626
1.003.368.401
874.830.205
1.353.195.965
9.558.844.394

V nadaljevanju je prikazan izračun revalorizacije v ECU po
srednjem tečaju tečajne liste Banke Slovenije št. 253 z dne 30.
12. 1994 (1ECU = 155,1327 SIT):
LETO
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
SKUPAJ

odplačilo
glavnice
0
3.912.250
3.912.250
3.912.250
3.912.250
3.912.250
3.912.250
7.824.500
31.297.999

r=10%
3.065.480
2.714.779
2.331.682
1.948.493
1.565.303
1.182.024
798.925
415.736
14.022.422

SKUPAJ
v ECU
3.065.480
6.627.029
6.243.932
5.860.743
5.447.553
5.094.274
4.711.175
8.240.235
45.320.421

V praksi se zaradi sorazmerno visoke stopnje inflacije v Sloveniji vsa dolgoročna posojila revalorizirajo bodisi z uporabo
valutne klavzule bodisi z uporabo indeksa porasta cen na
drobno. Zakon dopušča tolmačenja, ki postavljajo bankekreditorje v neugoden položaj, saj ne morejo dokazati, kolikšen del vračila je popolnoma zagotovljen in na kolikšen del je
potrebno obračunati rizično rezervo. To bi povzročilo težave
tudi pri izvajanju nadzorne funkcije Banke Slovenije. Skladno
Zakonu o obligacijskih razmerjih mora biti delni prevzem
dolga, ki ga s sklenitvijo pogodb po 4. členu omogoča ta
zakona, točno razmejen. Vpeljava revalorizacije je tudi
skladna s kalkulacijami, kakršne so Slovenske železarne
predložile Vladi Republike Slovenije s Poročilom o poslovanju s predlogi sanacije.
Zato Vlada Republike Slovenije predlaga, dopolnitev zakona
o zagotavljanju sredstev za odplačilo glavnice kreditov za
trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn. Z dopolnitvijo bi zagotovili
realno vrednost z zakonom zagotovljenih sredstev za sanacijo
Slovenskih železarn, kar je bil tudi cilj zakona.
Poleg navedenega, Vlada Republike Slovenije v zvezi z reali-
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zacijo zakona ugotavlja, da bi bilo potrebno precizirati in
spremeniti določilo 2. člena zakona. Navedeno določilo obvezuje družbe, ki so koristnice kreditov, da pred nakazilom
proračunskih sredstev, namenjenih za trajna obratna sredstva
podajo izjavo, s katero se zavezujejo, da bodo najkasneje
v treh letih pridobile certifikat o standardu kakovosti ISO
9001 . Navedeno določbo veljavnega zakona je potrebno spremeniti tako, da bo podpis pogodbe bistvo dejanja, ki bo
pogoj, da do nakazila sredstev sploh pride. Temeljna intencija
zakonske določbe torej ostane, prepreči pa se negotovost
banke upnice, da pogodba, ki jo sklene minister, pristojen za
gospodarske dejavnosti, z določeno banko ne bo veljala, če
družba uporabnica zadevnega kredita ne bo naknadno storila
določenega dejanja.
II. CILJI IN NAČELA
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih
železarn se ohranja realna vrednost v proračunu Republike
Slovenije zagotovljenih sredstev za odplačilo glavnic kreditov, ki jih Slovenske železarne najemajo za nabavo trajnih
obratnih sredstev in izvedbo nujnih investicijskih del.
S tem bo dosežen cilj zakona, ki je usmerjen v zaključek
sanacije Slovenskih železarn.
Cilj druge dopolnitve zakona je preciziranje določila 2. člena
zakona v smislu zaveze Slovenskih železarn, da pred podpisom pogodbe, ki jo sklene minister, pristojen za gospodarske
dejavnosti in banka, da le te podajo izjavo, da bodo pridobile
ustrezni certifikat o standardu kakovosti.

III. FINANČNE POSLEDICE
S sprejetjem tega zakona bodo nastale finančne posledic®?
vsakoletni proračun in sicer poleg že zakonsko zagotovil«
sredstev v višini 4.855.943.125 SIT za odplačilo glavnice Kr
tov še ustrezen znesek za vsakoletno revalorizacijo za ne
plačani del glavnice, ki se bo določilo z uporabo Evrop
denarne enote (ECU), tako, kot to določajo izhodišča
pripravo letnega proračuna Republike Slovenije v delo. *
nanaša na devizne obveznosti Republike Slovenije.
BESEDILO ČLENOV:
•. cien
ifffldi'
V 2. členu zakona o zagotavljanju sredstev za odplačilo K:
tov za trajna obratna sredstva in kreditov za izvedbo nju^
investicijskih del Slovenskih železarn (Uradni list RS, »'■
94) se boste »Pred nakazilom proračunskih sredstev, na .
njenih za trajna obratna sredstva«, nadomestijo z beseci
»Pred sklenitvijo pogodbe iz prvega odstavka 4. člena
zakona«.
2. člen
V 3. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
Zneski iz 1. in 3. člena tega zakona se vsako leto re*aiorU!!M
z uporabo Evropske denarne enote (ECU) tako, kot to o
čajo izhodišča za pripravo letnega proračuna Republik®
venije v delu, ki se nanaša na devizne obveznosti Repu"
Slovenije.
3. člen
ujni
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Besedilo 1. člena spreminja besedilo dosedanjega člena 2, ki
je določal, da so pred nakazilom proračunskih sredstev,
namenjenih za trajna obratna sredstva, družbe iz 1. odstavka
3. člena dolžne podati izjavo, s katero se zavezujejo, da bodo
najkasneje v treh letih pridobile certifikat o standardu kakovosti ISO 9001.
Besedilo 1. člena zakona spreminja prejšnjo določbo v tem,
da je podpis pogodbe, ki ureja razmerja med Republiko Slovenijo in Slovenskimi železarnami in bankami tisto dejanje in

8

i/Q%$
pogoj pred nakazilom proračunskih sredstev, da bo na*
sploh pride.
,
#
Po določbi 2. člena se zneski, ki jih bo Republika za
zagotavljala v proračunu od leta 1995 do leta 2002
.I<f
čilo glavnic kreditov in zneski teh kreditov, za kate1 ^
določeni taksativni nameni uporabe vsako leto revaiof' ^
z uporabo Evropske denarne enote (ECU) tako, kot to ^
čajo izhodišča za pripravo letnega proračuna Republik,
p
venije v delu, ki se nanaša na devizne obveznosti PeP
Slovenije.
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Predlog zakona o POSLOVNEM REGISTRU SLOVENIJE

EPA 547

- TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 122. seji dne 5. januarja
1995 določila besedilo:
~ PREDLOGA ZAKONA O POSLOVNEM REGISTRU SLOVENIJE,
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo in sprejem na
Podlagi sklepa 27. seje Državnega zbora Republike Slovele z dne 20/12-1994 in 195. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije.
Hkrati
vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandma
v
'ade Republike Slovenije k predlogu zakona o poslovnem
registru Slovenije - tretja obravnava.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Tomaž BANOVEC, direktor Zavoda Republike Slovenije
za statistiko.
- Irena KRIŽMAN, namestnica direktorja Zavoda Republike Slovenije za statistiko,
- Ljubica DJORDJEVIĆ, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Zavodu Republike Slovenije za statistiko.

ffedlpg zakona o poslovnem registru Slovenije
v poslovnem registru, in jim je možno opredeliti naslov, opravljajo pa različno ali isto dejavnost kot poslovni subjekt, na
istem ali drugem naslovu.

•SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(splošna določba)
n
Jggaak°
ureja vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje. Poslovr8
9istra Slovenije (v nadaljevanju: poslovni register)
M edelitev
enot poslovnega
ooslovneaa reaistra.
registra, določanie
določanje niihove
njihove idenidenc
tifjka,..,
'ie in njeno obvezno uporabo, podatke o enotah in
"jihovo
razvrščanje po dejavnostih ter uporabo in izkazovanje
dL°;°
,kov
o enotah registra.

(4) Podružnice tujih poslovnih subjektov so po tem zakonu
deli tujih poslovnih subjektov, ki opravljiajo dejavnost na
območju Republike Slovenije, ki so registrirani ali za katere
obstaja javni interes, da se vodijo v poslovnem registru.
IV. IDENTIFIKACIJA ENOT POSLOVNEGA REGISTRA
5. člen
(določanje indentifikacije)

PRESTAVITEV, VODENJE IN VZDRŽEVANJE
°SLOVNEGA REGISTRA
2. člen
(definicija registra)
Posr°Sn'ovnisu register je osrednja javna baza podatkov o vseh
njje °^ '^
t>jektih s sedežem na območju Republike Sloveo nijh ' oprav'iai° pridobitno ali nepridobitno dejavnost ter
• novih podružnicah in drugih delih poslovnih subjetkov.
Do^°s'0vni register vsebuje tudi podatke o podružnicah tujih
opravljajo dejavnost na območju
•JSasasrki °pi
3. člen
(upravljalec registra)
ki°oi°Vni. register vzpostavi, vodi, vzdržuje in izkazuje organ,
avl a
liaioi
' dejavnost državne statistike (v nadaljevanju: upravec
registra).

(1) Enotam poslovnega registra upravljalec registra določi
enolično identifikacijo (v nadaljevanju: identifikacija) ob ustanovitvi oziroma registraciji in se ne spreminja do prenehanja
poslovanja enote. Po prenehanju poslovanja enote se njena
identifikacija ne sme uporabiti za druge enote.
(2) Identifikacija.enoznačno opredeli vsako enoto registra in
predstavlja temeljni numerični standard, ki je določen po
matematični metodi.
6. člen
(obvezna uporaba identifikacije)
Identifikacijo enot poslovnega registra morajo obvezno uporabljati vsi poslovni subjekti, podružnice in podružnice tujih
poslovnih subjektov pri posredovanju podatkov ter mdsebojni
izmenjavi in povezovanju podatkov.
V. PODATKI O ENOTAH POSLOVNEGA REGISTRA

e

note poslovnega registra

7. člen
(podatki o poslovnih subjektih in podružnicah)

4. člen
(enote registra)
niče ?i?te poslovnega registra so poslovni subjekti, podružPosi n,drugi deli poslovnih subjektov ter podružnice tujih
h subjektov.,
(2)
subjekti so po tem zakonu pravne in fizične
Sort! a|- °Pravljajo registrirane dejavnosti oziroma s predpi" z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti.
(3)
en^družnice in drugi deli poslovnih subjektov (poslovne
u
Pravn predstavništva, zadružne enote, režijski obrati,
(v naHaTeno,e itn ' so po tem zakortu deli poslovnih subjektov
0r
9anu a|ianza
'u; katere
Podružnice),
ki se
registrirajo
obstaja
javni
interes, pridaregistrskem
se vodijo

(1) Upravljalec registra vodi in vzdržuje podatke o enotah
poslovnega registra glede na določbe predpisov, ki urejajo
registracijo posameznih pravnoorganizacijskih oblik.
(2) V poslovnem registru upravljalec registra vodi in vzdržuje
naslednje podatke o posameznem poslovnem subjektu:
- identifikacijsko številko
- firmo oziroma ime (tudi skrajšano firmo oziroma ime)
- sedež in naslov (občino, naselje, ulico, hišno številko,
dodatek k hišni številki, poštno številko in geokodo, ki je
izveden podatek in predstavlja centroid s koordinatama x,
y v državnem koordinatnem sistemu, za kartografsko opredelitev lokacije)
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- datum akta o ustanovitvi
- podatke o vpisu pri registrskem organu (organ, datum in
zaporedno številko vpisa)
- glavno dejavnost
- pravnoorganizacijsko obliko
- datum začetka poslovdnja
- ime in priimek ustanovitelja
- poreklo ustanovitvenega kapitala (domači, tuji, mešani)
- države ustanovitvenega kapitala (do 5 držav)
- vrsto lastnine
- ime in priimek zastopnika
- podatke za povezavo (za povezane oziroma združene
oblike)
- dejavnosti (registrirane oziroma določene s predpisom ali
z aktom o ustanovitvi)
- telefon, teleks, telefaks (elektronska pošta)
- podatke o spremembah (vrsto in datum)
(3) V poslovnem registru za poslovne subjekte vodijo naslednji prevzeti podatki od organizacij, pooblaščenih z zakonom:
- o poslovanju (posluje: da, ne)
- o velikostnem razredu (glede na število zaposlenih)
- številko prvega računa, ki ga poslovni subjekt odpre pri
organiziaciji, pooblaščeni za spremljanje plačilnega prometa.
(4) V poslovnem registru upravljalec registra vodi in vzdržuje
za podružnice in podružnice tujih poslovnih subjektov
naslednje poddatke:
- identifikacijsko številko
- ime in firmo
- sedež in naslov (občino, naselje, ulico, hišno številko,
dodatek k hišni številki, poštno številko in geokodo)
- za podružnice tujih poslovnih subjektov tudi državo sedeža
poslovnega subjekta
- vrsto podružnice
- datum vpisa
- dejavnosti
- ime in priimek zastopnika
- podatke o spremembah (vrsto in datum).
*
(5) Podrobnejša vsebina poslovnega registra se določi glede
na pravnoorganizacijsko obliko poslovnega subjekta,
v skladu s predpisi, ki določajo obveznost posredovanja podatkov.

9. člen
(Prijava za vpis v poslovni register)
(1) Poslovni subjekti morajo ob predlogu za vpis v regis'ej
oziroma evidenco predložiti registrskemu organu skup«
z drugimi predpisanimi listinami izpolnjeno prijavo, na P0"'a
lagi katere mu upravljalec registra določi identifikacijo in 9
razvrsti v glavno dejavnost.
(2) Poslovni subjekti, ki se ustanovijo na podlagi zakona a|'
drugega predpisa in se ne registrirajo pri registrskem organU'
morajo upravljalcu registra sproti oziroma najpozneje v pej'
dneh od ustanovitve oziroma nastanka spremembe posred"'
vati izpolnjeno prijavo.

VII. RAZVRŠČANJE PO DEJAVNOSTIH
10. člen
(dejavnost)
Dejavnost po tem zakonu je osnovna funkcija poslovnih sufj"
jektov in drugih enot poslovnega registra, s katero ustvarja)
dobiček oziroma uresničujejo temeljni namen ustanovi'^
Dejavnosti se izvajajo s kombiniranimi produkcijskimi fakt0'
(oprema, delavci, proizvodna tehnika itn ) za ustvarjanje P'°
izvodov in storitev. Dejavnost se opredeli z vložki, proizvod
nimi procesi in z rezultati proizvodnih procesov.
11. člen
(razvrščanje po dejavnostih)
(1) Upravljalec registra razvršča vse enote poslovnega re$
stra po dejavnostih v področja, podpodročja, oddelke.
pine, razrede in podrazrede Standardne klasifikacije dejavn
sti. O razvrstitvi izda Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi P,
dejavnostih (v nadaljevanju: obvestilo) in ga posreduje reS
strskemu organu, če se enota registrira, in enoti poslovneg
registra, ki je subjekt razvrščanja.
(2) Razvrščanje po dejavnostih je strokovni postopek, s Mj®
rim se na podlagi kriterijev enotam poslovnega reg'st
določa ustrezna šifra in ime razreda ali podrazreda iz Sta
dardne klasifikacije dejavnosti.

VI. PRIDOBIVANJE PODATKOV IN PRIJAVA ZA VPIS
V POSLOVNI REGISTER
8. člen
(viri in pretok podatkov)
(1) Vsi registrski ograni v Republiki Sloveniji morajo upravIjalcu registra sproti oziroma najpozneje v petih dneh od
izpolnitve pogojev za registracijo brezplačno posredovati
podatke. (Prijavo za vpis v poslovni register -za nove enote
oziroma spremembe za že registrirane enote, v nadaljevanju:
prijava ) iz 7. člena tega zakona o enotah poslovnega registra
iz 4. člena tega zakona, ki jih vodijo v svojih registrih in drugih
uradnih evidencah.
(2) Za že registrirane enote pa morajo registrski organi sproti
oziroma najpozneje v petih dneh po vpisu spremembe v register oziroma drugo uradno evidenco posredovati upravljalcu
registra spremembe podatkov, ki so vsebina poslovnega registra.
(3) Registrski organ iz prvega odstavka tega člena ne sme
izdati sklepa oziroma odločbe o vpisu v register oziroma
drugo uradno evidenco brez identifikacije, ki jo poslovnemu
subjektu določi upravljalec registra najpozneje v petih dneh
po sprejemu prijave.
(4) Registrski organ po tem zakonu je organ oziroma organizacija, ki je s predpisom pooblaščena za vodenje uradne
evidence oziroma registra. Z vpisom v register poslovni subjekt - pravna oseba pridobi pravno sposobnost oziroma
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podružnica tujega poslovnega subjekta ali fizična oseba
izpolni pogoj za začetek opravljanja registrirane dejavnosti
oziroma določene dejavnosti, s predpisom ali z aktom o ustanovitvi.

12. člen
(glavna dejavnost)
(1) Glavna dejavnost je registrirana dejavnost oziroma s Pre
pisom ali z aktom o ustanovitvi določena dejavnost.
(2) Če poslovni subjekt opravka eno dejavnost, je ta dejavn®*
njegova glavna dejavnost, če opravlja več dejavnosti, je,r
ugotoviti glavno dejavnost.
(3) Če poslovni subjekt opravlja več dejavnosti,je r0
nj
glavna dejavnost tista dejavnost, s katero s svojimi P 'z^e
ali storitvami ustvarja največji delež od svoje skupne doo^
vrednosti. Če ni možno ugotoviti deleža od skupne udodar
vrednosti, se za kriterij ugotavljanja glavne dejavnosti .P?5?jji
Ija delež osnovnih sredstev ali delež vloženih investicij
sredstev oziroma delež števila zaposlenih ali izplačane t>r
plače.
13. člen
(komisija za razvrščanje po dejavnostih)
(1) S tem zakonom se pri upravljalcu registra ustanovi ko^
sija za razvrščanje po S'fendardni klasifikaciji dejavnos'a
nadaljevanju: komisija) za reševanje spornih primerov '
stitve enot poslovnega registra.
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P) V spornih primerih razvrstitve po dejavnostih oziroma
glavno dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti mora
misija ugotoviti, ali je enota pravilno razvrščena, na podlagi
Podatkov:
0

_ deležu skupne dodane vrednosti oziroma
~ o deležu osnovnih sredstev ali deležu vloženih investicij_ 0'" sodstev oziroma
deležu števila zaposlenih ali deležu izplačane bruto plače.
(3) Komisija po potrebi ponovno razvrsti po dejavnostih enoto
Poslovnega registra in izda obvestilo. O tej spremembi obvesti
9'strski organ, če je enota registrirana pri registrskem
9anu, in enoto poslovnega registra, ki je ponovno razvršna
Po Standardni klasifikaciji dejavnosti.
tinan'an'
so: en predstavnik ministrstev, pristojnih za
razvoj'
gospodarske
dejavnosti in za ekonomske odnose in
p
tri e redstavnik
fetk T Pk°komisi
' Pe po ' zbornic in upravljalca registra,
"ikov upra
' i® Položaju eden izmed treh predstavljala
vljalca registra, ki jih imenuje predstojnik uprav' ta fegistra.
Pred in°9n 8institucij,
'<ornisije vimenuje
upravljalca registra na
katerih predstojnik
so zaposleni.
0 11 8 3 de
mlu
! ' ®'
Me po poslovniku, ki ga člani komisije sprej1 na
svoji prvi seji.

17. člen
(vpogled v podatke)
(1) Posamezna enota poslovnega registra ima pravico do
vpogleda v svoje podatke, ki so v poslovnem registru.
(2) Če enota poslovnega registra ugotovi, da so o njej podatki
nepopolni, netočni ali neažurni, jih mora upravljalec registra
dopolniti ali popraviti ter obvestiti registrski organ in enoto
registra.
IX. HRANJENJE DOKUMENTACIJE
18. člen
(hranjenje dokumentacije)
(1) Dokumentacija po tem zakonu vsebuje prijave in obvestila
ter druge listine, ki so pomembne za vodenje in vzdrževanje
poslovnega registra.
(2) Dokumentacija, na podlagi katere se poslovnim subjektom, podružnicam in podružnicam tujih poslovnih subjektov
določi identifikacija in se jih razvrsti po dejavnostih ali se
izvrši sprememba ali popravek, se hrani pet let v arhivu
poslovnega registra.
X. KAZENSKE DOLOČBE

14. člen
(pravno sredstvo)
d0VQ?per razvrstitev po Standardni klasifikaciji dejavnosti ni
lena pritožba, možen pa je upravni spor.
spor iz re žr,
Objekt8*0' m
P i jega odstavka sme sprožiti poslovni
člena t
'sli, da mu je z obvestilom iz prvega odstavka 11.
zakona
lepo® r dna
kršena kakšna pravica ali na zakon oprta
Heru ® oslovni
korist. Upravni spor se sme sprožiti tudi v pristitvi v Pu
subjekt sploh ne prejme obvestila o razvrdohi r.
®nega meseca od dneva, ko upravljalec registra
Potrebne podatke.

V|||
^

Up

ORABA PODATKOV POSLOVNEGA REGISTRA

(1) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek poslovni subjekt, ki pri posredovanju podatkov drugim poslovnim subjektom ne uporablja identifikacije (6. člen).
(2) Na način iz prejšnjega odstavka se kaznuje za prekršek
podružnica tujega poslovnega subjekta, če pri posredovanju
podatkov poslovnim subjektom ne uporablja identifikacije (6.
člen).
(3) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba poslovnega subjekta oziroma
podružnice tujega poslovnega subjekta, ki stori prekršek iz
prvega oziroma drugega odstavka tega člena.

15. člen
(uporaba podatkov za statistične namene)

20. člen
(prekrški - neposredovanje podatkov)

v
n
Cr
van?a 'd® tiranja, zbiranja, obdelovanja, analiziranja
gibani
°
'
Podatkov,
pomembnih za spremljanje stanja in
u
podr
PravL|aCVseh
očjih nacionalnega gospodarstva, sme
re s,ra
*ovati jnH lvidua
. 9'
za evidenčne in statistične namene povePos|0vn„98 re lne
podatke iz 7. člena tega zakona o enotah
stra
lavnih rp
9'
'z 4- člena tega zakona s podatki iz drugih
|)ro
ls,rov in
Qrar»,^
s podatki,
ki se zbirajo z Nacionalnim
■norri statističnih
raziskovanj.

16. člen
(uporaba podatkov za druge namene)
?9istra?!kj iz 7- člena te9a zakona o enotah poslovnega
postopni VSer6,ena tega zakona so javni in pod enakimi pogoji
'«hk0 Un
n uporabnikom. Podatki poslovnega registra se
"'•le. porapljajo za evidenčne, statistične in analitične na(2)
r
^'tavka^8 98priPlena
ave pokri
in posredovanja
podatkov iz prvega
'**9n reni. ?
ie uporabnik, ki podatke zahteva,
or anov
^na S
9
iz prvega odstavka 8. člena tega
k s|0rn«»tii zana
Pred|og upravljalca registra s tarifo določi
str
ovnJ.
oške priprave in posredovanje podatkov Iz
r
(3)
°glstra.
'tal Poda«!1"*' podatkov poslovnega registra smejo uporabn r®dovn samo
za namene, za katere so jim bili podatki
Upora
"atkovi'i
bniki ne smejo spreminjati dobljenih
n
l'h posredovati drugim uporabnikov.
t

19. člen
(prekrški — neuporaba identifikacije)

(1) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba registrskega organa, če upravIjalcu registra sproti oziroma najpozneje v petih dneh od
izpolnitve pogojev za registracijo oziroma od vpisa sprememb
brezplačno:
- ne posreduje podatkov o poslovnih subjektih, s katerimi
razpolagajo (prvi in drugi odstavek 8. člena) oziroma
- če izda sklep ali odločbo o vpisu brez identifikacije, v primeru, da je od upravljalca registra pravočasno sprejel obvestilo (tretji odstavek 8. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba poslovnega subjekta, ki se ustanovi na podlagi zakona ali drugega predpisa in se ne registrira pri registrskem organu, če upravljalcu registra sproti
oziroma najpozneje v petih dneh od ustanovitve oziroma
nastanka spremembe ne posreduje izpolnjene prijave (drugi
odstavek 9. člena).
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(predpis vlade)
Vlada najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona
z uredbo predpiše:
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- način določanja identifikacije poslovnim subjektom in njihovim podružnicam ter podružnicam tujih poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije
(5. člen)
- vsebino poslovnega registra, ki se oblikuje glede na pravnoorganizacijsko obliko poslovnega subjekta oziroma
obvezne podatke za posamezne poslovne subjekte (7. člen)
- način pridobivanja podatkov o novih enotah in spremembah za že registrirane enote za poslovni register od registrskih organov, ki na podlagi predpisov vodijo in vzdržujejo
registre in druge javne evidence - npr. sodni register itn. (prvi
in drugi odstavek 8. člena)
- vsebino prijave (9. člen)
- način in kriterije razvrščanja enot poslovnega registra po
dejavnostih (11. člen)
- način in kriterije razvrščanja - poslovnih subjektov
v glavno dejavnost v skladu s statističnimi standardi za klasifikacijo dejavnosti (12. člen)

- postopek dela komisije pri ponovni razvrstitvi po dejavnostih oziroma v glavno dejavnost (13. člen).
22. člen
(prehodno obdobje)
Upravljalec registra mora vzpostaviti poslovni register po
zakonu v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. Podate
o glavni dejavnosti bo upravljalec registra v obdobju dveh I®'
vodil in vzdrževal v skladu z veljavno klasifikacijo dejavnosti
23. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati ZakoJ1
o enotni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list SFRJ, št. 6/7W
Podzakonski akti, izdani na njegovi podlagi, se uporabljaj o o
sprejetja izvršilnega predpisa iz 21. člena tega zakona, raze
tistih določb, ki so v nasprotju s tem zakonom.
24. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem li5"1
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 27. seji dne 20. 12.
1994 sprejel predlog zakona o poslovnem registru Slovenije
- druga obravnava. Vladi Republike Slovenije pa je naložil, da
zakon pripravi za tretjo obravnavo. V skladu s sklepi Državnega zbora Republike Slovenije je predlagatelj pripravil za
tretjo obravnavo celovito besedilo predloga zakona o poslovnem registru Slovenije s sprejetimi amandmaji, in sicer:

(2) Če enota poslovnega registra ugotovi, da so o njej P° /fl
nepopolni, netočni ali neažurni, jih mora upravlajiec reg„
dopolniti ali popraviti ter obvestiti registrski organ m e
registra.

1. k 4. členu
Besedilo tretjega odstavka 4. člena je dopolnjeno tako, da se
glasi:

V celotnem besedilu predloga zakona o poslovnem re£*L'
Slovenije so narejeni še nekateri manjši redakcijski pop
(ločila, tiskovne napake).

(3) Podružnice in drugi deli poslovnih subjektov (poslovne
enote, predstavništva, zadružne enote, »režijski obrati,
upravne enote itn.) so po tem zakonu deli poslovnih subjektov
(v nadaljevanju: podružnice), ki se registrirajo pri registrskem
organu ali za katere obstaja javni interes, da se vodijo
v poslovnem registru, in jim je možno opredeliti naslov, opravljajo pa različno ali isto dejavnost kot poslovni subjekt, na
istem ali drugem naslovu.

V drugem odstavku 13. člena predloga zakona je PrlšJ°M
tiskarske napake. Sedaj je predlagatelj vnesel poprave* ^
da je spremenil zaporedje alinej. Druga alineja je
f
tretja, tretja alineja pa druga alineja. Poleg tega je v ce jf
odstavku istega člena pomotoma izpuščena beseda "P m/,
se sedaj prvi stavek četrtega odstavka 13. člena glasi-''nce
komisije so: en predstavnik ministrstev, pristojnih za " ■ $
gospodarske dejavnosti in za ekonomske odnose in raz»
po trije predstavniki zbo(nic in upravljalca registra«.

2. k 17. členu
Besedilo drugega odstavka 17. člena je dopolnjeno tako, da
se glasi:

3. k 22. do 24. členu (prej 23. do 25.)
Členi 22., 23. in 24. so preštevilčeni, ker je črtan 22. <-'0''

Amandma Vlade Republike Slovenije
k 23. členu

Obrazložitev:

Besedilo drugega stavka 23. člena se dopolni tako, da se
glasi:

S tem stavkom se nadomesti dosedanji drugi stavek 23predloga zakoan. Razlog za to nadomestitev je konkre'
opredelitev podzakonskih predpisov, ki so bili izdani 1
lagi zveznega zakona o enotni klasifikaciji dejavnosti, it J' L
bomo še prehodno uporabljali do sprejetja podzakonsK®'
akta iz 21. člena predloga zakona o poslovnem re9's -j.
V nasprotju z določbami predloga zakona o poslovnem c
stru so naslednje določbe Uredbe o razvrščanju organizain'L
skupnosti po enotni klasifikaciji dejavnosti: 2., 3., 4., 16 vn
^
člen. V nasprotju z določbami predloga zakona o poslo a m
registru so tudi naslednje določbe Pravilnika o razvrš<5 ™(
organizacij in skupnosti po dejavnostih: 1., 6., drugi odstaV
8„ 9., 13., 15., 16. in 17. člen.

»Do sprejetja izvršilnega predpisa iz 21. člena tega zakona se
smiselno uporabljata Uredba o razvrščanju organizacij in
skupnosti po enotni kalsifikaciji dejavnosti (Uradni list SFRJ,
št. 43/76, 10/77 in 14/78) in Pravifoik o razvrščanju organizacij
in skupnosti po dejavnostih (Uradni list SFRJ, št. 42/76, 61/77
in 5/78), razen tistih določb, ki so v nasprotju s tem zakonom.
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Predlog zakona o VOJNIH VETERANIH - EPA 477 - DRUGA
OBRAVNAVA
3 Re ub|
ione
P ike
Slovenije je na 123. seji dne 12. januarja
«5 določila
besedilo:

- predloga zakona o vojnih veteranih,
Ki m
Dnr[fa
P°®''iamo v drugo obravnavo in sprejem na
L,.? 9'
stališč inz sklepov
20. sejein Državnega
Repu""Ke
Slovenije
dne 3/6-1994
187. členazbora
poslovnika
v

avnega zbora Republike Slovenije, za sejo zbora
'ebruarju 1995.

si|
VlaH*' D?3rT1
v obravnavo
in sprejem
e ub|
P P°ikeiamo
Slovenije
k predlogu
zakonaamandma
o vojnih
leranih - druga obravnava.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- Janko S. STUŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve,
- Vladimir DEJAN, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Slgd'og zakona o vojnih veteranih
1 V

0JN| VETERAN

II. VARSTVO VOJNIH VETERANOV
l.člen

4. člen

teran e oseba ki
^Puhrt
'
'
i® vvojaške
vojni ali
vojaški zaagresiji
na
R6p P !*°e Slovenijo
opravljala
dolžnosti
obrambo
Rep P !* Slovenije, oseba, ki je v vojni ali vojaški agresiji na
s
s oveni
v
'
i°Republike
policijskih
enotah
opravljala
pPod?
jl °a°'a varnosti
Slovenije
in oseba,
ki je naloge
bila na
s

0( an
Q
Pred'

dloći,ve
Pristojnega
organa
ali poveljstva
Pisi° neposredno
vključena
v oborožen
odpor. v skladu

Pravice vojnih veteranov so:
1. veteranski dodatek,
2. dodatek za pomoč in postrežbo,
3. letni prejemek,
4. zdravstveno varstvo,
5. zdraviliško in klimatsko zdravljenje,
6. brezplačna vožnja,
7. pogrebnina in
8. priznanje pokojninske dobe.

2. člen

>

5. člen

veteran je:
ki e
severn
' sodelovala v bojih za obrambo slovenske
me e v et
na< a n
borec
'
' mejo)
'^ in slovenski
'n
^ U jom besedilu:
1!)12-iq severno
vojni dobrovoljec
iz vojn
8 v
statui I rca' zanadaljnjem besedilu: vojni dobrovoljec), in ji je
? od|0M?
severno mejo ali vojnega dobrovoljca priznan
- Hr,f °° Pristojnega državnega organa;
pri
Pad ian RePublike Slovenije od 25. 6. 1991, ki je bil kot
1941 /v*
bivše jugoslovanske vojske v vojni od 6. 4. do 17. 4.
J b °dPe'ian v ujetništvo;
na
C
drug udeleienec
narodnoosvobodilne vojne (v
v daiin em
Nov
i
^sedilu:
NOV) Slovenije, ki mu je čas udeležbe
s
tain j
po predpisih o pokojninskem in invalid«eian.Lavar
°vanju vštet v pokojninsko dobo v dvojnem ali
m tra an
- dr>= ?)an i iu;
Udeieju v Republike
Slovenije od 25. 6. 1991, ki mu je čas
v
1945 n
drugih delih nekdanje Jugoslavije do 15. 5.
nju J:° Podpisih
o pokojninskem in invalidskem zavarova- dr>a ! v Pokojninsko dobo v dvojnem trajanju;
Re
Prebit u
publike Slovenije od 25. 6. 1991, ki mu je čas,
v 0(jOr' oboroženih formacijah antifašističnega gibanja ali
v
enerT1
*ave?-*
antifašističnem boju v drugih deželah in
skem in'•In ih v°iskah d0 15- 5' 1945 P° predpisih o pokojnindob0.
validskem zavarovanju dvojno štet v pokojninsko
Cije^nik
Teritorialne obrambe Republike Slovenije, polica eve?Ve
no varnostne službe, narodne zaščite ter enot
Reptjk|.?0 Republike in občin, ki je ob vojaški agresiji na
dol**
st| S'ovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991 opravljal
pri obrambi Republike Slovenije.
3. člen
l
šteiB6 na 1 • in 2. člen tega zakona se za vojnega veterana
Stranj a, °seba. ki je prostovoljno ali poklicno sodelovala na
9resorja.

Pravico do varstva po tem zakonu ima vojni veteran, ko
dopolni 50 let starosti ali je pri njemu nastala trajna popolna
izguba delovne zmožnosti.
Priznanje pokojninske dobe lahko vojni veteran uveljavi ne
glede na določbo prejšnjega odstavka.
Vojni veteran lahko uveljavi pravice iz prejšnjega člena, če teh
ali podobnih pravic ne more uveljaviti po drugih predpisih ali
v tuji državi.
6. člen
Vojni veteran, državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini, ima, če je na ozemlju Republike Slovenije,
pravice po tem zakonu, razen pravice do veteranskega
dodatka. Vojni veteran iz 13. člena tega zakona, državljan
Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini, ima pravico do letnega prejemka.
Vojni veteran - tujec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ima pravico do zdraviliškega in klimatskega
zdravljenja, če je na ozemlju Republike Slovenije. Vojni veteran iz 13. člena tega zakona - tujec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, ima pravico do letnega prejemka
in, če je na ozemlju Republike Slovenije, pravico do zdravstvenega varstva.
1. Veteranski dodatek
7. člen
Pravico do veteranskega dodatka ima vojni veteran, če delež
prejemkov na družinskega člana ne dosega osnove za veteranski dodatek.

poročevalec, it. 4
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S. člen

5. Zdraviliško In klimatsko zdravljenje

Osnova za ugotavljanje pravice do veteranskega dodatka in
za določanje njegove višine (v nadaljnjem besedilu: osnova)
je enaka osnovi za ugotavljanje pravice do invalidskega
dodatka po zakonu o vojnih invalidih.
9. člen
Mesečni znesek veteranskega dodatka se določi v odstotku
od razlike med osnovo in deležem prejemkov na družinskega
člana (v nadaljnjem besedilu: razlika) in znaša:
- 100% razlike za vojnega veterana s priznano pokojninsko
dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 in 1942 neprekinjeno do
15. 5.1945, borca za severno mejo in vojnega dobrovoljca ter
odlikovanca z najvišjim državnim odlikovanjem;
- 90% razlike za vojnega veterana s priznano pokojninsko
dobo v dvojnem trajanju od leta 1943 - pred 9. 9. 1943
oziroma 13.10.1943 neprekinjeno do 15. 5.1945 ter organizatorja narodne zaščite;
- 80% razlike za vojnega veterana s priznano pokojninsko
dobo v dvojnem trajanju od leta 1943 - po 9. 9.1943 oziroma
13. 10. 1943 in od leta 1944 neprekinjeno do 15. 5. 1945;
- 60% razlike za druge vojne veterane.
Veteranski dodatek ne more znašati manj kot 10% osnove.
10. člen
Za odlikovanca z najvišjim državnim odlikovanjem po tem
zakonu se šteje vojni veteran - prejemnik odlikovanja častni
znak svobode Republike Slovenije, prejemnik reda za izredne
zasluge in prejemnik zlatega reda za zasluge ter reda narodnega heroja, če je odlikovanje prejel za dejanja in zasluge
v vojni ali vojaški agresiji na Republiko Slovenijo.
Za organizatorja narodne zaščite se po tem zakonu šteje vojni
veteran iz zadnje alinee 2. člena tega zakona, ki je bil z aktom
pristojnega državnega organa določen za organiziranje
manevrske strukture Narodne zaščite v pripravah zoper vojaško agresijo na Republiko Slovenijo v letu 1991.
11. člen
Glede odmere in usklajevanja veteranskega dodatka se smiselno uporabljajo določbe zakona o vojnih invalidih o invalidskem dodatku.

15. člen
Vojni veteran ima pravico do zdraviliškega in klimatskoj
zdravljenja in povračila potnih stroškov pri uveljavljanju
pravice ob pogojih in v obsegu, predpisanem za vojne m
lide.
6. Brezplačna vožnja
16. člen
Vojni veteran s priznano pokojninsko dobo v dvojnem tra'a L
od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5. 1945, borec za seve' .
mejo in vojni dobrovoljec, organizator narodne zaščit® '
odlikovanec z najvišjim državnim odlikovanjem ima PraVv'
do brezplačne vožnje na ozemlju Republike Slovenije zle
kom ali avtobusom in sicer za skupaj štiri potovanja na
7. Pogrebnina
17. člen
Ob smrti vojnega veterana iz prejšnjega člena ima oseW a
teg
oskrbi pogreb,
ne glede
na tretji odstavek 5. člena
„—, ...
„
I» -Jjj
zakona pravico do pogrebnine v višini trikratnega zne»
osnove.
Osebi iz prejšnjega odstavka, ki ima pravico do pogreb^
po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem za"® ^ i
vanju, gre pravica do pogrebnine v višini razlike med re
p°9' (
nino, določeno v prvem odstavku tega člena, in po9 va.l0po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem za
vanju.
18. člen
Oseba, ki krije stroške prevoza posmrtnih ostankov vojn®?
veterana iz 16. člena tega zakona iz kraja, v katerem oZ
je ""L
do kraja, v katerem bo pokopan, ima za prevoz na ®!L
Republike Slovenije pravico do povračila dejanskih stros"
19. člen
Pogreb umrlega vojnega veterana - odlikovanca z naj"^
državnim odlikovanjem se opravi z vojaškimi častmi,
družinski člani vojnega veterana tega ne želijo.

2. Dodatek za pomoč In postrežbo
12. člen

8. Pokojninska doba

Vojni veteran je upravičen do dodatka za pomoč in postrežbo
ob pogojih in v višini po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
3. Letni prejemek
13. člen
Vojni veteran s priznano pokojninsko dobo v dvojnem trajanju
od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5. 1945, borec za severno
mejo in vojni dobrovoljec, odlikovanec z najvišjim državnim
odlikovanjem ter organizator narodne zaščite ima pravico do
letnega prejemka v višini osnove.

20. člen
Vojnemu veteranu iz zadnje alinee 2. člena tega zakon
čas, prebit v okoliščinah za priznanje statusa vojnega
rana, šteje v pokojninsko dobo kot posebna doba.
Pokojninska doba kot posebna doba se šteje v dejan5^
trajanju, če je bil vojni veteran iz prejšnjega odstavka
v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma v dvo] ^
trajanju, če vojni veteran v tem času ni bil zavarovan
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
III. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC
21. člen

4. Zdravstveno varstvo
14. člen
Vojnemu veteranu, prejemniku veteranskega dodatka ali letnega prejemka, se zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev
v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih
v okviru obveznega zavarovanja.
*•
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O pravicah po tem zakonu odloča na prvi stopnji upra'
enota.
. rttv0
O pritožbah zoper odločbe upravne enote odloča mlnisV y/f
pristojno za vojne veterane (v nadaljnjem besedilu: rn>
stvo).
_.
Nadzorstvo in strokovno pomoč pri delu upravnih enot z
tavlja ministrstvo.
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30. člen

22. člen
^Priznanju pokojninske dobe odloča zavod za pokojninsko
invalidsko zavarovanje na podlagi potrdila o vpisu v evide
nco vojnih veteranov

Evidenco vojnih veteranov iz prejšnjega člena vodijo in vzdržujejo upravne enote, uporablja in hrani pa jo ministrstvo
zaradi opravljanja nalog v skladu s tem zakonom.
31. člen

23. člen
Postopku za uveljavljanje pravic po tem zakonu se uporabl JO določila zakona o splošnem upravnem postopku ter
3 vo n h
sov?
i 'zakonom
invalidihniindrugače
na njegovi
podlagi izdanih predpi■ e® °s tem
določeno.

Podrobnejša navodila o načinu zbiranja podatkov, vodenju
evidence in načinu posredovanja osebnih podatkov ter vsebini in obrazcu izkaznice vojnega veterana predpiše minister,
pristojen za vojne veterane.
V. ZAGOTAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV

24.člen
Savice po tem zakonu se uveljavljajo na zahtevo stranke.
čenr'080t
' ki
teve
*

so

Priznane v mesečnih zneskih, gredo upravidne v naslednjem mesecu po vložitvi zah25. člen

Da

od,

. ' ki uveljavlja status vojnega veterana na podlagi
0 rizn
neaa h brovo
P caanju statusa borca za severno mejo ali vojudel x|° V N0V
'i v, odločbe oalipriznanju posebne dobe za čas
sih o
dvojnem dejanskem trajanju po predpijjc Pokojninskem in invalidskem zavarovanju, vojaške knjiclru e
snoti y s 9 ga ustreznega dokazila, zahteva pri upravni
vnJ
P' v evidenco vojnih veteranov in izdajo izkaznice
|n
®ga veterana.
^upravna enota zavrne vpis v evidenco vojnih veteranov in
'°čbo

lzka2n ce

'

vojnega veterana, izda o tem ustrezno od-

32. člen
Sredstva za uveljavljanje in uživanje pravic po tem zakonu se
zagotavljajo iz državnega proračuna.
Sredstva za povečane obveznosti iz naslova pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ki nastajajo zaradi uveljavitve
pokojninske dobe iz 20. člena tega zakona, se zagotavljajo iz
državnega proračuna.
VI. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
33. člen
Odlikovancu z redom narodnega heroja, ki mu je ta status
priznan na podlagi predpisov nekdanje SFRJ, se zagotavljajo
enake pravice kot vojnemu veteranu s priznano pokojninsko
dobo v dvojnem trajanju od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5.
1945.

'zkaznica vojnega veterana je javna listina.

34. člen

26. člen
pravic
Prijav?0 upravni
"leznn

tem

P°
zakonu je dolžan v petnajstih dneh
vsako
spremembo, ki vpliva na posa° pravico ali®noti
na njen
obseg.

Za vojnega veterana iz 2., 4. in 5. alinee 2. člena tega zakona
se šteje tudi državljan Republike Slovenije, ki je državljanstvo
pridobil po 40. členu zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/91 -I), če so se njegove pravice iz naslova
statusa borca NOV izvrševale v Republiki Sloveniji 25.6.1991.

27. člen

35. člen

dodan!0''in50, s ka,er° se prizna pravica do veteranskega
Zija
dodatka za pomoč in postrežbo, je obvezna reviRevi'*ija
:
ne zadrži izvršitve odločbe.
28. člen
Q|
vi6srf0Pridobitve, uživanja in izgube pravic, povrnitve neuprap0() Pridobljenih prejemkov, nadzora in zbirk podatkov ter
3 0n
uporabljajo določbe zakona
v
o1 un;
.. 8kih aktov se smiselno uporabljaj
°inih
invalidih, če s tem zakonom ni drugače določeno.
lv

-evidenca
29. člen

d

atkenCa

vo n h

' '

ia

stopnjka.riimek
en*ano
,Vl'anstV0
ma, '

veteranov vsebuje naslednje osebne povo ne9a

'

Družinski član umrle osebe iz 2. člena tega zakona, ki je do
uveljavitve tega zakona uveljavil pravico do priznavalnine po
zakonu o varstvu udeležencev vojne (Ur.l.RS, št. 14/90), ima od
uveljavitve tega zakona pravico do veteranskega dodatka pod
pogoji iz 7. člena in v obsegu iz 4. alinee prvega odstavka 9.
člena tega zakona, če ne prejema družinskega dodatka po
zakonu o vojnih invalidih.
36. člen
Vojnemu veteranu in njegovim družinskim članom se pravica
do pokojninskega dodatka zagotavlja v obsegu in pod pogoji,
določenimi po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega
zakona.
Pokojnina skupaj z dodatkom Iz prejšnjega odstavka ne more
presegati zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko
dobo po splošnih predpisih.

veterana in njegovega zakonitega

- roi«
ično številko občana;
- Drii!ne
Podatke;
vališće
- vrs,
:
s,a
tu<ia '/0|nega
'ne9a veterana in čas, ki je bil podlaga za priznanje
r tloku ent ki veterana;
«na > !T ' i® podlaga za priznanje statusa vojnega veteaVedbo ž,6vilke
" Podatl
' datuma
organa,
ki ga je izdal;
iKe o vrsti in obsegu
pravicin po
tem zakonu.
Osebni
a
«nci kot°tra'k' 'Z P™'5"'®98 odstavka se shranjujejo v evi-

37. člen
O pravici in višini veteranskega dodatka in dodatka za pomoč
in postrežbo vojnih veteranov in družinskih članov oseb iz 2.
člena tega zakona, ki so uveljavili pravico do priznavalnine in
pravico do dodatka za postrežbo in tujo pomoč po zakonu
o varstvu udeležencev vojne ( Uradni list RS, št. 14/90), odločijo upravne enote v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona.
38. člen
Minister, pristojen za vojne veterane izda podzakonski akt iz
31. člena tega zakona v treh mesecih po njegovi uveljavitvi.
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39. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati
zakon o »Partizanskem spominskem znaku 1941« (Uradni list
SFRJ, št. 43/46 in 44/57), zakon o temeljnih pravicah imetnikov »Partizanske spomenice 1941« (Uradni list SFRJ, št. 67/
72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90
In 42/90), zakon o temeljnih pravicah odlikovancev z redom
narodnega heroja (Uradni list SFRJ, št. 67/72, 21/74, 33/76, 32/
81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90), zakon
o dodatku za borce (Uradni list SFRJ, št. 67/72, 33/76, 32/81,
68/81, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90), zakon o temeljnih
pravicah borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 (Uradni list SFRJ, št. 67/72, 40/73,
33/76, 32/81, 68/81, 10/82, 25/85, 75/85. 44/89, 87/89, 20/90 in

42/90), zakon o temeljnih pravicah odlikovancev z redom
Karadjordjeve zvezde z mečema, redom belega oris
z mečema in zlato Obiličevo medaljo (Uradni list SFRJ, št. 67'
72, 22/73, 33/76, 68/81, 75/85, 44/89 in 87/89) in prenehajo
veljati zakon o varstvu udeležencev vojne (Uradni list RS. »■
14/90), zakon* o dodatku zaposlenim udeležencem NO*
(Uradni list SRS, št. 10/65, 24/67, 28/69 in 20/73) in zakon
o borcih za severno mejo v letih 1918 in 1919 in slovenski
vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 do 1918 (Uradni list SRS, s''
30/78).
40. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis,u
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
ki so v pripravah na vojaško agresijo in vojno na Rept/6'
Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji dne 3. 6. 1994
opravil prvo obravnavo predloga zakona o vojnih veteranih in
Slovenijo opravljale vojaške dolžnosti ali v policijskih eno',
naloge s področja varnosti. Temu ustrezno je oblikoval °ru->_
pri tem ocenil, da je predlagani zakon primerna podlaga za
odstavek 10. člena, kjer so določene osebe, ki so bile v prip
pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. Pri tem je
vah za obrambo zoper vojaško agresijo na Republiko Slo
predlagatelju naložil, da naj pri pripravi predloga zakona za
drugo obravnavo upošteva stališče in sklepe Državnega zbora
nijo v letu 1991 z aktom pristojnega državnega organa oo
čene za organiziranje maneverske strukture Narodne zainc '
ter pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
Skladno s tem so dopolnjeni 2. alinea 9. člena ter 13. >
člen predloga zakona.
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona o vojnih veteranih
za drugo obravnavo upošteval stališča in sklepe Državnega
V prvem odstavku 10. člena je vključena pripomba Sekretsr
zbora Republike Slovenije ter mnenje Sekretariata za zakonoata za zakonodajo in pravne zadeve, da je področje,
dajo in pravne zadeve ter besedilo predloga zakona tudi
nanaša na odlikovanja potrebno uskladiti s pripravljeno
n
redakcijsko popravil in izboljšal.
sistemsko zakonodajo. Predlagatelj je v novem beseHej3.
izrecno naštel najvišja državna odlikovanja, dobljena za o i
Stališča in sklepe Državnega zbora Republike Slovenije in
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve je predlagatelj
nja in zasluge v vojni ali vojaški agresiji, ki dajejo tem oo
vancem nekatere posebne ugodnosti.
upošteval na naslednji način:
Besedilo 6. člena predloga zakona je skladno s pripombo
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve preciznejše in
določa, da ima vojni veteran, ki je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini, če se nahaja na ozemlju
Republike Slovenije, vse pravice, razen veteranskega
dodatka, ki je pravica, vezana na izpolnjevanje cenzusnih
pogojev v Sloveniji, kar pa je za osebe, ki bivajo v tujini, ob
upoštevanju njihovih drugačnih življenjskih stroškov, težko
objektivno presojati. Vojni veteran iz 13. člena, ki je državljan
Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini, pa ima ne
glede na to ali se nahaja v Republiki Sloveniji pravico do
letnega prejemka. Vojni veterani, tujci, ki nimajo stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji, imajo pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja, če so na ozemlju Republike
Slovenije; če pa gre za veterane s priznano pokojninsko dobo
v dvojnem trajanju od leta 1941 do 15. 5. 1945, borce za
severno mejo in vojne dobrovoljce, odlikovance z najvišjim
državnim odlikovanjem ter organizatorje narodne zaščite,
imajo pravico do letnega prejemka in, če so na ozemlju
Republike Slovenije, pravico do zdravstvenega varstva, kar je
predlagatelj dopolnil glede na 18. člen ustavnega zakona za
izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije. Pripombe Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve, češ da bi bilo treba določiti minimalen čas
zadrževanja veterana na ozemlju Republike Slovenije, kot
pogoj za uveljavljanje pravic, predlagatelj po dodatni proučitvi ni mogel vključiti, saj bi minimalen časovni okvir za uveljavitev pravic objektivno predstavljal takšno omejitev, da bi bila
praktična uveljavitev pravic otežkočena in povezana s številnimi težavami.
Predlagatelj je upošteval stališče Državnega zbora, da naj se
preuči možnost pridobitve statusa vojnega veterana za osebe,
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V 16. členu je tudi jasneje določeno, da imajo določene ^
vojnih veteranov pravico do skupaj štirih brezplačnih v°z
z vlakom ali avtobusom.
Glede na pripombo Sekretariata za zakonodajo in PraJn^
zadeve je v 37. členu določen prehodni režim in m
ro*
uskladitev dosedanje priznavalnine in dodatka za P° ?leriti
postrežbo z novo ureditvijo veteranskega dodatka, v 38- &
pa je določen trimesečni rok za izdajo podzakonskih sk'
doda'"
Predlagatelj je poenostavil in poenotil z invalidskim —•■
}
• ■ pravice do
' rew«"--/„
veteransi«*..
kom postopek za ugotavljanje
1
dodatka in za določitev njegove višine, pogoje za pridobi
^
višino dodatka za pomoč in postrežbo je vezal na Pre
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, precizneje o ,
čil trajno nezmožnost za delo in opravil še nekatere reda
ske izboljšave.
V skladu s sklepom Državnega zbora je predlagatelj P°n°^st
preučil vse določbe predloga zakona z vidika 18. člena u*. /(1
nega zakona za izvedbo temeljne listine o samostojno* ^
neodvisnosti Republike Slovenije. Glede na to je v "
odstavku 6. člena za vojne veterane iz 13. člena - 'L)
s stalnim prebivališčem v tujini, dodatno v predlog & jo
vključil pravico do zdravstvenega varstva, ki jim je b"*
sedaj zagotovljena na podlagi bivših federalnih predpis0 1
se v naši državi trenutno še uporabljajo.
Iz istega razloga je predlagatelj v prehodne določbe vklj^ j
tudi nov 34. člen, ki izenačuje vojne veterane iz 2.,
flijt
alinee 2. člena tega zakona - državljane Republike Slov Jj
od 25. 6. 1991 s tistimi, ki so si državljanstvo pridobili v s*
s 40. členom zakona o državljanstvu Republike Slovenil*■

poročevalec, št. 4
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A

"»andma Vlade Republike Slovenije
.
*• ČLENU:

£l

n

se spremeni tako, da se glasi:
i
tev Za
,mu v®teranu se zagotavlja plačilo zdravstvenih stori' 90tovljenih v okviru obveznega zavarovanja, v celoti.«

Obrazložitev:
Do uveljavitve zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v letu 1992 (Ur. list RS, št. 9/92) so imeli
pravico do zdravstvenega varstva vsi udeleženci NOV. S tem
zakonom je bilo zdravstveno varstvo urejeno na drugačnih
izhodiščih, s čimer je bila ta pravica udeležencem NOV edvzeta. Zato je ZZB NOV sprožila ustavni spor, ki pa še ni rešen,
v primeru, da bo amandma sprejet, bo za to pravico potrebno
zagotoviti letno nekaj več kot 400,000.000,00 SIT.

poročevalec, it. 4
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Predlog zakona o VOJNIH INVALIDIH - EPA 546 - DRUGA
OBRAVNAVA
,
Vlada Republike Slovenije je na 123. seji dne 12. januarja
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O VOJNIH INVALIDIH,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
podlagi stališč in sklepov 20. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 3/6-1994 in 187. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije, za sejo zbora
v februarju 1995.
Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o vojnih
invalidih - druga obravnava.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena Pos'?!
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 26®člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovemj
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Drža*'
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialn®
zadeve,
- Janko S. STUŠEK, državni sekretar v Ministrstvu z
delo, družino in socialne zadeve,
...
- Vladimir DEJAN, svetovalec Vlade Republike Slovenil
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
- Jasna KISOVEC, svetovalka ministrice za delo, druži"
in socialne zadeve.

Predlog zakona o vojnih invalidih
I. UPRAVIČENCI DO VARSTVA

je nastala okvara zdravja pri opravljanju določenih
obveznika civilne zaščite, ki predstavljajo povečano
nost za nastanek okvare zdravja.

1. Vojni invalidi
I.člen

5. člen

Vojni invalid je oseba, ki je v okoliščinah po tem zakonu brez
svoje krivde dobila najmanj 20 % okvaro zdravja zaradi
poškodbe ali bolezni ali poslabšanja bolezni, ki jo je imela že
prej, ali za katero sicer ni mogoče zanesljivo ugotoviti, da so
jo povzročile te okoliščine, vendar je mogoče sklepati, da so
vojne razmere znatno vplivale, da se je poslabšala.
Vojni invalid je vojaški vojni invalid, vojaški mirnodobni invalid in civilni invalid vojne.
2. člen
Vojaški vojni invalid je oseba iz prvega odstavka 1. člena tega
zakona, ki je dobila okvaro zdravja v vojni ali ob vojaški
agresiji na Republiko Slovenijo pri opravljanju vojaških ali
drugih dolžnosti za cilje obrambe ali varnosti Republike Slovenije.
3. člen
Vojaški vojni invalid je tudi oseba iz prvega odstavka 1. člena
tega zakona, državljan Republike Slovenije, ki je dobil okvaro
zdravja v vojni pri opravljanju vojaških dolžnosti v rednih
enotah nemške ali madžarske vojske, v katero je bil prisilno
mobiliziran, če mu je na tej podlagi priznan status žrtve
vojnega nasilja.
4. člen
Vojaški mirnodobni invalid je oseba iz prvega odstavka 1.
člena tega zakona, državljan Republike Slovenije, ki je v miru
pri opravljanju ali v i vez i z opravljanjem vojaške dolžnosti, ali
pri opravljanju dolžnosti v vojaški šoli, kjer se šola, dobil
okvaro zdravja, in oseba iz prvega odstavka 1. člena tega
zakona, državljan Republike Slovenije, ki je dobil okvaro
zdravja v miru pri opravljanju nadomestne civilne službe.
Vojaški mirnodobni invalid je tudi oseba iz prvega odstavka 1.
člena tega zakona, državljan Republike Slovenije, ki je kot
vojaška oseba dobil okvaro zdravja pri opravljanju vojaške
dolžnosti izv^n Republike Slovenije v okviru mednarodnih
obveznosti, ki jih je prevzela Republika Slovenija.
Vojaški mirnodobni invalid je tudi oseba iz prvega odstavka 1.
člena tega zakona, državljan Republike Slovenije, pri katerem
18

Civilni invalid vojne je oseba iz prvega odstavka 1 c"">
zakona, državljan Republike Slovenije, ki je dobil
zdravja kot nevojaška oseba v naslednjih okoliščinah
1. zaradi vojnih dogodkov ali dogodkov ob vojaški agr
Republiko Slovenijo na ozemlju Republike Slovenije. ^
2. zaradi poškodbe, ki jo je povzročil zapuščen vojasK
rial, na ozemlju Republike Slovenije;
3. v terorističnem napadu na Republiko Slovenijo na m
ozemlju ali v tujini.
1 čl®11'
Civilni invalid vojne je tudi oseba iz prvega odstavka ■ ^
tega zakona, državljan Republike Slovenije, ki je v okoi ^rt
iz prve ali druge točke prejšnjega odstavka dobji *0
zdravja v tujini, kjer je bil zaradi vojne na ozemlju Rep
Slovenije v zaporu, internaciji, konfinaciji, deportaciji. V ;
izselitvi, na prisilnem delu ali na begu.
Civilni invalid vojne je tudi tujec, ki je dobil okvarojep
v okoliščinah iz prvega ali drugega odstavka tega člen ■ ^
imel takrat stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
ki je dobil okvaro zdravja v okoliščinah iz prvega oo
tega člena.
6. člen
Oseba iz prvega odstavka 1. člena tega zakona, ki izP°|j v'
pogoje za pridobitev statusa vojnega invalida na dveh -»
podlagah, lahko pridobi status in pravice vojnega in*
na eni podlagi, invalidnost pa se ji ugotovi po okvarah
na obeh ozirqma vseh podlagah.
7. člen

(

Šteje se, da je podana krivda v smislu prvega oAs
^m
člena tega zakona, če je okvara zdravja ali smrt naS
' OT
raZ n
posledica naklepne samopoškodbe ali samomora, jz0gi"
bila samopoškodba ali samomor izveden z namenom,
se sodelovanju z agresorjem.
8. člen

d
Šteje se, da je okvara zdravja nastala oziroma, d ngS18I
poslabšala pri opravljanju vojaške dolžnosti, če j® ^
o7iroma se je
ie poslabšala
Doslabšala pri
Dri opravljanju
ODravlianiu vojaške
voiaške isluz"
oziroma

poročevalec, št. 4

Skih obveznikov na služenju vojaškega roka ter pripadnikov
r
«ervne sestave.
^,eie se, da je okvara zdravja nastala ali da se je poslabšala
^^opravljanjem vojaške dolžnosti, če je nastala ali se je
poslabšala na poti od doma na zbirališče oziroma pri vrnitvi
z»«ebne
°kprav,odsotnosti,
ieni dolžnosti,
na med
poti dovoljeno
in ob vrnitvi
z dovoljene
pa tudi
zasebno
odsotostjo, če je okvara zdravja nastala ali se je poslabšala brez
ivde vojaške osebe, kakor tudi v času, ko se je oseba, ki je
on,
'a,a plovilu
vojaškoali službo,
mudila
vojaškemz dovoljenjem
ali drugem
poslopju,
drugod po
ukazuv oziroma
r|
P stojnega starešine.

- poklicna rehabilitacija
- oskrbnina
- sofinanciranje prilagoditve prostorov in tehnične opreme
ter delovnega mesta
- funkcionalne oblike pomoči
8. invalidski dodatek
9. popust pri vožnji
10. povračilo potnih stroškov.
b) Pravice vojnih invalidov — državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini
13. člen

nah812'3 zdravia ni nastala oziroma se ni poslabšala v okoliščiPfvega, drugega oziroma iz tretjega odstavka 4. člena
nemni 2a
^ona' jenalog
nastala
oziroma se
je poslabšala
pri poklicopravljanju
na področju
obrambe,
notranjih
zadev
ali
civilne zaščite.

Vojni invalid - državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini ima pravico do invalidnine, dodatka za
posebno invalidnost in dodatka za pomoč in postrežbo,
v času, ko je na ozemlju Republike Slovenije, pa tudi druge
pravice vojnega invalida po tem zakonu.

2

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima vojni invalid
- državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem
v tujini pravico do invalidskega dodatka za čas, ko je na
ozemlju Republike Slovenije, če je na njenem ozemlju neprekinjeno vsaj en mesec.

te

-fužinski člani

9. člen
fužinski člani, ki uživajo varstvo po tem zakonu, so:
člani
oa?oUžin8ki
vojnega invalida iz 2. člena, iz 4. člena
iz
2
5. člena tega zakona po njegovi smrti;
n ki člani
v oknri ?
°sebe, ki je padla, umrla ali bila pogrešana
natl iz
dru>
^ "ena tega zakona (v nadaljnjem besedilu:
3 j '"'k' člani padlega borca);
Pooroi na v ćlani
osebe, ki je izgubila življenje, umrla ali bila
ok
(v narf .
oliščinah iz 4. člena ali iz 5. člena tega zakona
"oaljnjem besedilu: družinski člani druge osebe).

10. člen
{lgn^arstva po tem zakonu so upravičeni naslednji družinski
preijw?nec' ki 9a ie vojni invalid, padli borec ali druga oseba
ž
akon 16 Vsa
i zadnie ,et0 Pred svojo smrtjo in zakonec, čigar
razv
°2iror,1a
ezan, če ima oziroma je imel po sodni odločbi
0
sttlrtj P dogovoru pravico do preživnine in jo je užival do
Vo ne a
"adal ' 9 invalida, padlega borca ali druge osebe (v
2. otr'nci'em
besedilu: razvezani zakonec);
in
inva|:5 padli
posvojenci; pastorki pa ob pogoju, da jih je vojni
Pran
borec ali druga oseba preživljala vsaj zadnje leto
3. s,a j0'0 smrtjo;
pos
PađliKorec
vojitelj. očim in mačeha, ki jih je vojni invalid,
Prenu
ali druga oseba preživljala vsaj zadnjih pet let
svojo smrtjo.
11. člen
°*fakonski
'e,a trajajoča življenjska skupnost, ki je po predpisih
sk0 >? 0, 2y
ezi in ,em
družinskih razmerjih izenačena z zakonima
u i*
'akrm
P°
zakonu enake pravne posledice kot
nsKa zveza.

VOJNIH INVALIDOV IN DRUŽINSKIH ČLANOV
r
"AVlCE OB SMRTI VOJNEGA INVALIDA

c) Pravice vojnih invalidov — tujcev
14. člen
Vojni invalid - tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje
v Republiki Sloveniji ima enake pravice kot vojni invalid
- državljan Republike Slovenije.
Vojni invalid - tujec s stalnim prebivališčem v tujini ima
pravico do invalidnine, dodatka za posebno invalidnost in
dodatka za pomoč in postrežbo, v času, ko je na ozemlju
Republike Slovenije, pa tudi pravico do povračila potnih stroškov.
2. Pravice družinskih članov
a) Pravice družinskih članov — državljanov Republike
Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
15. člen
Pravice družinskih članov padlega borca, umrlega vojnega
invalida ali druge osebe so:
1. družinska invalidnina
2. zdravstveno varstvo
3. družinski dodatek
4. povračilo potnih stroškov
5. posmrtnina
6. povračilo stroškov za prevoz posmrtnih ostankov vojnega
invalida.
b) Pravice družinskih članov — državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini
16. člen

r

®vlce vojnih Invalidov

S|

°veni'iCe8vo'nih invalidov - državljanov Republike
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
12. člen
V Ce

'

vojnega invalida so:

dodat ^ za Posebno invalidnost
J. Povra* i za Pornoć in postrežbo
*dm. J 0eno
Prispevkov za socialno zavarovanje
6.*dra^
varstvo
^
?
rehabiiita°ij'° klimatsko zdravljenje

Družinski član - državljan Republike Slovenije s stalnim
prebivališčem v tujini ima pravico do družinske invalidnine,
v času, ko je na ozemlju Republike Slovenije, pa tudi druge
pravice družinskih članov po tem zakonu.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima družinski član
- državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem
v tujini pravico do družinskega dodatka za čas, ko' je na
ozemlju Republike Slovenije, če je na njenem ozemlju neprekinjeno vsaj en mesec.
c) Pravice družinskih članov - tujcev
17. člen
Družinski član - tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje
v Republiki Sloveniji ima enake pravice kot družinski član

poročevalec, it. 4
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- državljan Republike Slovenije. Družinski član - tujec s stalnim prebivališčem v tujini ima pravico do družinske invalidnine, v času, ko je na ozemlju Republike Slovenije, pa tudi
pravico do povračila potnih stroškov.
III. UGOTAVLJANJE INVALIDNOSTI
18. člen
Vojni invalid se razvrsti v skupino invalidnosti po stopnji
okvare zdravja, izraženi v odstotku invalidnosti.
Pri ugotavljanju odstotka invalidnosti se poleg okvare zdravja,
katere nastanek je v vzročni zvezi s poškodbo ali boleznijo,
dobljeno v okoliščinah iz tega zakona, upoštevajo tudi druge
okvare zdravja, katerih nastanek je posledica navedene
okvare zdravja.
19. člen

22. člen
Vojni invalid, ki mu je vojna invalidnost priznana na r
amputacije okončin ali hude okvare njihove funkcije a" £
popolne izgube vida na obeh očesih kot neposredne p°
dice dobljene poškodbe ali bolezni, je upravičen do doa3
za posebno invalidnost, ki znaša - v odvisnosti od teže, v
in vzroka okvare - 6%, 12%, 19% ali 25% odmerne osni ■
oziroma 35% odmerne osnove, če je podana kombin«
najtežjih okvar zdravja.
V. DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO
23. člen
Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo ima vojni,
najmanj V. skupine, ki mu je glede na njegovo celotno inj
nost, ne glede na njen izvor, neogibno potrebna stalna pow"
in postrežba za opravljanje osnovnih življenjskih potre",
stalno nadzorstvo, ki je slep ali nepokreten.

Po odstotku invalidnosti se vojni invalidi razvrstijo v deset
skupin invalidnosti:

Vojni invalid iz prejšnjega člena je upravičen do
1
lisi«
pomoč in postrežbo ob pogojih in v višini po predp
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

I.

skupina - invalidi s 100% invalidnostjo, zaradi katere jim je priznan dodatek za
pomoč in postrežbo;
skupina
invalidi 100% invalidnostjo;
II.
skupina
invalidi 90 % invalidnostjo;
IV. skupina
invalidi 80 % invalidnostjo;
V. skupina - invalidi s 70 % invalidnostjo;
invalidi 60 % invalidnostjo;
VI. skupina
invalidi 50 % invalidnostjo;
VII. skupina
invalidi 40 % invalidnostjo;
VIII. skupina
IX. skupina - invalidi s 30 % invalidnostjo;
X. skupina - invalidi z 20 % invalidnostjo.
20. člen

25. člen
i«
Kadar je vojni invalid - uživalec dodatka za Pot,!v"c|ji
postrežbo v zdravstvenem ali drugem zavodu ali organiza^
v kateri ima zagotovljeno potrebno pomoč in postrežbo. Jj
pravice do tega dodatka za čas bivanja v zavodu ali orga
ciji.
a
Določba prejšnjega odstavka ne velja za čas bivanja vojn®9
invalida v domu za starejše.

Pri ugotavljanju odstotka invalidnosti se v primerih, ko se je
bolezen, ki jo je imel vojni invalid že prej, v pravno relevantnih
okoliščinah poslabšala, in v primerih, ko za bolezen sicer ni
mogoče ugotoviti, da so jo povzročile te okoliščine, vendar je
mogoče sklepati, da so vojne razmere precej vplivale, da se je
poslabšala, upošteva ustrezen odstotek celotne okvare
zdravja glede na naravo bolezni in njen razvoj, trajanje in težo
. vojnih razmer oziroma razmer pri opravljanju nalog vojaške
službe ter glede na druge okoliščine, ki so v posameznem
primeru vplivale na bolezen.
Odstotka invalidnosti iz dokončne odločbe po prejšnjem
odstavku zaradi poslabšanja bolezni, določenega pri prvem
ugotavljanju invalidnosti, pozneje ni mogoče povečati, ne
glede na nadaljnje poslabšanje okvare zdravja.

VI. POVRAČILO PRISPEVKOV ZA SOCIALNO
ZAVAROVANJE
26. člen
MOi n
Vojni invalid s priznano pravico do dodatka za P0,.,
ni
postrežbo je upravičen do povračila prispevkov od P'a ^
jih je dolžan plačati za osebo, ki mu na podlagi nfl
p?0, Jo
o zaposlitvi zagotavlja pomoč in postrežbo, vendar lv*^ji
višine prispevkov, obračunanih od plače v višini nje9°
dodatka za pomoč in postrežbo.

VII. ZDRAVSTVENO VARSTVO
27. člen
Vojnemu invalidu - državljanu Republike SlovenijeRep
s
prebivališčem v tujini, se v času, ko je na ozemlju
kVirn
Slovenije, zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev v 0
obveznega zdravstvenega zavarovanja v celoti.

IV. INVALIDNINA
21. člen
Invalidnina vojnega invalida se odmeri v mesečnem znesku
po skupini invalidnosti.
Osnova za odmero invalidnine vojnega invalida znaša 92.600
tolarjev (v nadaljnjem besedilu: odmerna osnova).
Mesečni znesek invalidnine vojnih invalidov I. do X. skupine
se odmeri v odstotku od odmerne osnove in znaša:
Skupina
Odstotek
I.
100
73
55
IV.
41
V.
29
VI.
10
VII.
14
VIII.
8
IX.
6
X.
4
20

24. člen

Način povrnitve vrednosti zdravstvenih storitev, ki jih
vojni invalid iz prejšnjega odstavka, uredita pristojna o'Vp
zacija za zdravstveno zavarovanje In ministrstvo, pristojn
vojne invalide (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo),
godbo.
28. člen
Vojni invalid ima pravico do nadomestila plače do 30začasne zadržanosti od dela v višini 100% osnove za nao
stilo.

r

od
Izplačnik nadomestila plače med začasno zadržanosti
dela po prejšnjem odstavku izplača vojnemu invalidu
mestllo plače v višini 100% osnove za nadomestilo, 3 SH
med tem zneskom in nadomestilom plače, določenimdD pi
nimi akti delodajalca in ustrezno kolektivno pog° j/
izplačniku nadomestila plače nadomesti pristojna up ,|| 1
enota, ki o pravicah po tem zakonu odloča na prvi stoP
nadaljnjem besedilu: upravna enota).

poročevalec, it. 4
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Vil. ZDRAVILIŠKO IN KLIMATSKO ZDRAVLJENJE
29. člen
y?jni invalid ima pravico do zdraviliškega in klimatskega
a^vljenja,
kadar je to potrebno za nadaljnje zdravljenje
0|
ezni, ki so predpisane kot indikacije za to zdravljenje.
Ix

- Rehabilitacija
Poklicna rehabilitacija

Oskrbnina je enaka osnovi za oskrbnino, če vojni invalid ali
njegovi družinski člani nimajo rednih prejemkov, ki bi vplivali
na višino oskrbnine, sicer pa je enaka razliki med osnovo za
oskrbnino in delom prejemkov na družinskega člana, vendar
ne more biti manjša od 10% osnove za oskrbnino.
Glede prejemkov, ki se upoštevajo pri odmeri oskrbnine,
ugotavljanja dela prejemkov na družinskega člana, načina
upoštevanja spremembe višine prejemkov v preteklem letu in
sprememb v pogledu prejemkov in družinskih članov se uporabljajo določbe tega zakona o invalidskem dodatku.
35. člen

30. člen
lid ma rav co
na'lri T
' P ' do poklicne rehabilitacije, če glede
kovnn3lz braz splošno zdravstveno stanje, splošno in stročina f Polnjuje
°
bo,
starost,
in druge okolišpogoje
za možnost
uspešno zaposlitve
rehabilitacijo.

31. člen
S L
reha
aliPkai!iCn0dru
bilitacijo se vojni invalid usposobi za prejšnji
K|
*a Dnkr
3' primeren
poklic, pridobi
strokovno
izobrazbo
ic ali izpopolni
že doseženo
strokovno
izobrazbo.
32. člen
irSri'nvalid z nedokončano strokovno izobrazbo in vojni
ladai S strokovno izobrazbo se poklicno rehabilitira tako, da
PokH 23Z usPosabljanjem, ali se usposobi za isti ali za drug
katerega se zahteva strokovna izobrazba, ki je
ena.'f'.
Zot>razb za ka,ero
ot
Drirw.
''
se je izobraževal, oziroma ki jo je
>" pred nastankom
invalidnosti.
nv

d

litij"' ' ?'i s strokovno izobrazbo se lahko poklicno rehabiz rednim
kovn lzobrazbe
izobraževanjem za pridobitev višje stro'"vaiiri nos,
' kot j° že ima. če se je pred nastankom
ij.
i izkazal s strokovno sposobnostjo in če je upravibr
azbor,čak°Vati' da si b0 v rednem roku Pr'dobil tako 'zo-

Vojni invalid, ki mu je prenehalo delovno razmerje oziroma
status zavarovanca po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in uveljavlja pravico do poklicne rehabilitacije, lahko zahteva, da se mu namesto oskrbnine po 34. členu
tega zakona prizna oskrbnina ob pogojih in v višini, ki veljajo
za pravico do nadomestila plače za čas poklicne rehabilitacije
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
36. člen
Če je vojni invalid na poklicni rehabilitaciji izven kraja svojega
stalnega prebivališča ali kraja zadnje zaposlitve pred nastankom invalidnosti, se mu oskrbnina, odmerjena po 34. ali 35.
členu tega zakona, poveča za 15% osnove za oskrbnino, če
vzdržuje družino, pa za 30% osnove za oskrbnino mesečno za
vsakega družinskega člana, ki ga preživlja (tretji odstavek 49.
člena tega zakona).
37. člen
Vojni invalid, ki izpolnjuje pogoje za poklicno rehabilitacijo
po tem zakonu in po predpisih o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, lahko po lastni izbiri uveljavi pravico do poklicne
rehabilitacije samo po enem naslovu.
3. Sofinanciranje prilagoditve prostorov in tehnične opreme
ter delovnega mesta
38. člen

inva d
rfi pravi
"ce. ki je že poklicno rehabilitiran po tem zakonu,
bi| 2a
. . da bi se z novo poklicno rehabilitacijo usposoPoklic za ka,ere a se
stoDn
'
9
zahteva strokovna izobrazba iste
re
hab!nta 23 pok'ic' za ka,ere9a se i® usposobil s prejšnjo

33. člen
ni

v do^, invalid ne more končati poklicne rehabilitacije
r
roku zaradi
aalooCenem
bolezni ali iz drugih opravičljivih
Se ,ahko
'°liko £CaV'sa,
rehabilitacija
podaljša največ za
kolikor poklicna
je bil vojni
invalid zadržan.
ffihablr^ ir,valiclu ne pripadajo pravice iz naslova poklicne
vanje v,aci
i®rv času, ko ponavlja letnik ali nadaljuje izobražej vzQo okv
i u druge smeri izobraževanja, ker ni izpolnil
izobra
Za nan°
^evalnim programom določenih obveznosti
edovan e v
v Droi*
i
naslednji letnik iz razlogov, ki niso zajeti
M e
lsnjem odstavku.

govV°'n'inva'id
zaradi bolezni ali iz drugih opravičljivih razloist0 rehabiitf r®babi'',ac''e uspešno, je lahko znova poslan na
0,

kfbnina

Izdatki za prilagoditev prostorov in tehnične opreme za
potrebe poklicne rehabilitacije oziroma zaposlitve vojnih
invalidov ter drugi izdatki, potrebni za zagotovitev zaposlitve
vojnim invalidom po končani poklicni rehabilitaciji, se deloma
krijejo iz državnega proračuna, če se ne zagotavljajo na drugi
podlagi oziroma po drugih predpisih.
4. Funkcionalne oblike pomoči
39. člen
Vojnemu invalidu, ki zaradi vojne invalidnosti potrebuje prilagoditev bivalnih prostorov, instaliranje sanitarne in druge
opreme ter druge tehnične pripomočke, ki mu olajšujejo
oskrbo in nego, omogočajo njegovo mobilnost, varnost,
komunikacijo ali drugače olajšujejo njegovo prizadetost, se
lahko zagotavljajo doplačila k tem stroškom, če se ne zagotavljajo po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju.
Doplačila po prejšnjem odstavku je mogoče dodeliti na podlagi strokovnega mnenja o potrebnosti tehničnega pripomočka in ob upoštevanju premoženjskih razmer in drugih
socialnih okoliščin, v katerih vojni invalid živi.

^ bilitacije pravico do

Doplačilo k stroškom tehničnega pripomočka - osebnega
motornega vozila se lahko dodali vojnemu invalidu, ki ima
vozniško dovoljenje ali mu je priznana pravica do dodatka za
pomoč in postrežbo.

°3nova
Zr\asa cc0 odmero oskrbnine v tekočem koledarskem letu
leta (v
usklajene odmerne osnove iž januarja tekočega
nadaljnjem besedilu: osnova za oskrbnino).

Doplačilo k stroškom nabave motornega vozila znaša do
dvanajst odmernih osnov, veljavnih v času vložitve zahteve,
dodeli pa se lahko največ enkrat v sedmih letih, šteto od
dneva vložitve prejšnje zahteve.

34. člen
N^ojni i
OsKrbnin^''^ ^ma

V

^8SU P0^''0"6

re a
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X. INVALIDSKI DODATEK

47. člen

*

1. Pogoji za pravico do invalidskega dodatka
40. člen
Pravico do invalidskega dodatka ima vojni invalid I. do V.
skupine ne glede na starost in zmožnost za delo ter vojni
invalid VI. do X. skupine, ki je dopolnil 55 let starosti ali je
trajno popolnoma nezmožen za delo.
Oseba iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) je upravičena do invalidskega dodatka, če izpolnjuje
naslednje pogoje:
1. da ni v delovnem razmerju in da ne opravlja samostojno
gospodarske ali poklicne dejavnosti;
2. da delež prejemkov na družinskega člana ne dosega
osnove za ugotavljanje pravice do invalidskega dodatka in za
določanje njegove višine (v nadaljnjem besedilu: osnova).
41. člen
Osnova znaša 50% usklajene odmerne osnove iz januarja
tekočega leta.

Kot dohodek, ki je vir dohodnine (dohodki iz dejavno*"
dobiček iz kapitala, dohodki iz premoženja, dohodki iz P
moženjskih pravic), se upošteva znesek, ki predstavlja osno
za davek kot podvrsto dohodnine.
Kot dohodek iz kmetijstva se upošteva osnova za clave!<njJ
kmetijstva, to je katastrski dohodek kmetijskih in gozffl
zemljišč, ugotovljen po predpisih o ugotavljanju katastrsKeg
dohodka.
Če je zavezanec oproščen davka iz kmetijstva, se katastrsjj
et
dohodek ne upošteva, če je pri odmeri davka iz km
JJS
U
priznana davčna olajšava, pa se katastrski dohodek P° n(
v višini, zmanjšani za odstotek oziroma za znesek prizna
davčne olajšave.
k£,t
V primeru, da je kmetijsko zemljišče oddano v zakup,
se
zrnan,
dohodek zakupnika upošteva katastrski dohodek,
0(.
za znesek zakupnine, kot dohodek zakupodajalca pa se up"
števa znesek zakupnine.
48. člen
Prejemki se upoštevajo v neto zneskih iz decembra Pretf
klega leta.

42. člen
Vojni invalid I. do V. skupine, ki izpolnjuje pogoje za poklicno
rehabilitacijo, nima pravice do invalidskega dodatka, dokler
ne izpolni starostnega pogoja za pravico do invalidskega
dodatka ali dokler ne postane trajno popolnoma nezmožen za
delo.

Plača zakonca in vzdrževanih družinskih članov se upoS'8"1
v povprečnem neto mesečnem znesku iz preteklega leta-

2. Odmera invalidskega dodatka

Prejemki iz tujine se upoštevajo preračunani v tol&rj® ^
povprečnem srednjem deviznem tečaju Banke SlovenU
meseca oziroma leta, iz katerega se upoštevajo.

43. člen
Invalidski dodatek je enak osnovi, če upravičenec in njegovi
družinski člani nimajo prejemkov, ki bi vplivali na višino
invalidskega dodatka, sicer pa razliki med deležem prejemkov
na družinskega člana in osnovo, vendar ne more znašati manj
kot 10% osnove.
44. člen
Upravičencu, ki prejema invalidski dodatek in se sam preživlja
(v nadaljnjem besedilu: samohranilec) pripada poleg invalidskega dodatka dodatek za samohranilce v višini 50% osnove.
Upravičenec do dodatka za samohranilce obdrži ta dodatek
tudi v primeru, da se zaradi bolezni, starosti ali onemoglosti
preseli k sorodnikom.
Za samohranilca po prejšnjem odstavku se šteje tisti uživalec
invalidnine, ki nima ožjih družinskih članov in staršev, ki bi bili
v delovnem razmerju ali v pokoju ali bi imeli kmetijsko zemljišče ali dohodek iz samostojne dejavnosti, in v svojem
gospodinjstvu nima za delo zmožnih sorodnikov.

Letni katastrski dohodek se upošteva v višini iz pretekl®9*
leta, preračunani na eno dvanajstino.

49. člen
Delež prejemkov na družinskega člana se izračuna tako, dlS>
skupni prejemki delijo na osebe iz 45. člena tega zakonaSkupni prejemki se delijo tudi na druge, za delo r>ezrn<r ^t
člane skupnega gospodinjstva, ki živijo na kmetiji in se P ®
Ijajo izključno iz dohodkov kmetije.
Vzdrževani družinski člani po tem zakonu so ob pogoji^
so nezmožni za delo, da živijo z upravičencem v skurPjllflgospodinjstvu in da jih ta preživlja, ker nimajo lastnih Pk ®'jpj
kov, ali so njihovi prejemki nižji od zneska najnižje P° °'|flia
za polno pokojninsko dobo iz decembra preteklega ^
otroci, posvojenci, pastorki, vnuki brez staršev ali, če so sj ^
trajno popolnoma nezmožni za delo, starši, očim, mačen
posvojitelj.
50. člen

45. člen

Sprememba v višini prejemkov v preteklem letu vP"vJLil
pravico do invalidskega dodatka od 1. januarja tekoč™
koledarskega leta.

Na pravico in višino invalidskega dodatka vplivajo prejemki
upravičenca, njegovega zakonca In prejemki vzdrževanih družinskih članov.

Novi prejemki se upoštevajo od prvega dne naslednj")
meseca po nastanku spremembe, izguba prejemkov Pa jj
prvega dne naslednjega meseca, ko je upravičenec spo<°
spremembo upravni enoti.

46. člen

Sprememba števila družinskih članov (zakonca in vzdrt®?J
nih družinskih članov), ki ima za posledico povečanje in'v* j
skega dodatka, se upošteva od prvega dne naslednj™}
meseca, ko je upravičenec sporočil spremembo upr3,f
enoti, sprememba števila družinskih članov, ki ima za P0^.
dico zmanjšanje ali izgubo invalidskega dodatka, pa se
števa od prvega dne naslednjega meseca po nastanku.
51. člen

Za prejemke se štejejo dohodki in prejemki, ki jih oseba iz
prejšnjega člena redno prejema v denarju ali v naravi.
Upoštevajo se tako dohodki in prejemki, ki so viri dohodnine,
kot tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen invalidnine, družinske invalidnine, dodatka za posebno invalidnost,
dodatka za pomoč in postrežbo, prejemkov iz naslova rejnine
ter oskrbe v tuji družini in otroškega dodatka.
Od dohodkov oziroma prejemkov po tem zakonu se odštejejo
izplačane preživnine v višini Izvršljivega pravnega naslova.
22

Za trajno popolno nezmožnega za delo po tem zakon"
j
šteje vojni invalid oziroma uživalec družinske invalidnin0,
katerem je podana trajna izguba delovne zmožnosti.
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Steio?1!? P°P°lno nezmožnega za delo se po tem zakonu
ja i 'u°' voini invalid oziroma uživalec družinske invalidnine
ene a a
ali za » ®8krl59'za
9 " več otrok, mlajših od petnajst let,
niein h i' ® ® otroka' ki i® nezmožen za samostojno življe8°8podfnjstv° 8001 Skrbi za 0,r0ke ,er *'vl z ni'mi v skupnem

XIII. DRUŽINSKA INVALIDNINA
1. Pogoji za pravico
56. člen

ne a za de se Sle e
toro»tn°*
® a '°
' P°tem zakonu otrok, kl glede
Solan
druJin Jn inv
i Izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do
kl I«ia dopolnila
h
alidnine,
vojni invalid I. do V. skupine ter oseba,
55 let starosti.

Družinski člani padlega borca in vojnega invalida I. do VII.
skupine po njegovi smrti ter družinski člani druge osebe
imajo pravico do družinske invalidnine pod naslednjimi pogoji:
.

^POPUST PRI VOŽNJI

1. osebe iz 1. točke 10. člena - ko dopolnijo starost 55 let,
pred dopolnjenim 55. letom starosti pa, če so popolnoma
nezmožni za delo, dokler takšna nezmožnost traja;
52. član

*

v

oiniJnvalid lma Pravico do 75% popusta od redne cene
Sioi n|*a skupno pet potovanj letno na ozemlju Republike
ie z vlakom ali avtobusom.
Upravno enola
kolikor znaša popust
poravna
prevoznikuodstavka.
75% redne cene vožnje,
iz prejšnjega
v
Potovanjem sta mišljena odhod iz odhodnega
v odh^m,
kraj (vožnja tja) in vrnitev iz namembnega
°«ni kraj ali kakšen drug kraj (vožnja nazaj).
*"• p0VRAČILO POTNIH STROŠKOV
53. člen
v

ra
^nih'"n8»|ra°Sk°
"d ima
v P vico do povračila potnih stroškov (prevgfii
ter stroškov prehrane in nastanitve med potoenota
Prebivanjem v drugem kraju), kadar ga upravna
prjni •"a nilnistrstvo pošlje ali pokliče v drug kraj zaradi
kilrfjg, Pred zdravniško komisijo ali zaradi zdraviliškega In
^ 'Skega zdravljenja po tem zakonu.

2. osebe iz 2. točke 10. člena - do dopolnjenega 15. leta
starosti, oziroma če se šolajo, do konca predpisanega rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti,
izjemoma pa tudi do dopolnjenega 27. leta starosti, če imajo
status študenta, če pa so popolnoma nezmožni za delo,
dokler takšna nezmožnost traja, in če je nezmožnost nastala
pred dopolnjenim 15. letom starosti oziroma pred koncem
rednega šolanja.
če je šolanje prekinjeno zaradi bolezni, nosečnosti ali
poroda, oseba iz 2. točke prejšnjega odstavka obdrži pravico
do družinske invalidnine tudi med boleznijo oziroma prekinitvijo zaradi nosečnosti ali poroda - do dopolnjenega 26. leta
starosti, pa tudi dlje, vendar le za čas, ko ima priznan status
študenta.
Če je oseba iz 2. točke prvega odstavka tega člena prekinila
šolanje zaradi služenja vojaškega roka ali opravljanja nadomestne civilne službe, ima v primeru, da se redno šola, pravico do družinske invalidnine tudi po dopolnjenem 26. letu
starosti, vendar največ toliko časa, za kolikor je prekinila
redno šolanje, medtem ko ji v času služenja vojaškega roka
oziroma opravljanja nadomestne civilne službe pravica do
družinske invalidnine ne pripada.
57. člen

,ma
v
potnih

primerih Iz prejšnjega odstavka pravico do
Prizna-'
stroškov tudi za spremljevalca, če mu je
d°io*a 8 Pravica do dodatka za pomoč In postrežbo ali mu je
*draV|janjgPreni'jeva'ec za pot na zdraviliško in klimatsko
V0jnj i
d 8
P°jtrejhVa"Irna
Poznano pravico do dodatka za pomoč In
['ajtaniK, 8 8 03ebo
Pravico
do povračila stroškov prehrane in
klimat. !,?
' kl mu streže In pomaga med zdraviliškim
ton«
. Pravljenjem
v naravnem zdravilišču, če slednje
"Stavlja
pomoči In postrežbe.
Vojm i
Po 27 ny.a"d. ki uveljavlja pravico do zdravstvenega varstva
,,r
0Sknuv u te9a zakona ima pravico do povračila potnih
v zvezi z uveljavitvijo te pravice.
54. člen
Vft
** P0,'nnV alid lma Pravico do povračila prevoznih stroškov tudi
voil, ^ o86Poklicno rehabilitacijo v drug kraj, kamor se redno
"Vom ne
brezplačni prevoz z javnim prevoznim sredzagotavlja po drugih predpisih.
Po

»trMh'nl Invalid s priznano pravico do dodatka za pomoč In
,%ov a° "veljavi popust pri vožnji po tem zakonu, ima
•kov, Premljevalec pravico do povračila prevoznih stro55. člen

.°vra*|.
ni
Prevoznih
pripada
vojnemu invalidu po
£ prBvu°za
z javnimstroškov
prevoznim
sredstvom.
a
Si>Za
Prevoza, ali ga vojni Invalid s priznano pravico
n? ftifriom u ora
Pomoč In postrežbo glede na težo Invalidnosti
»t§r> Pnstojen
P bljatl,
povrnejo
stroški v višini, ki jo določi
za se
vojne
invalide.

Ne glede na pogoja iz 1. točke prvega odstavka 56. člena tega
zakona ima zakonec ali razvezani zakonec z enim ali več
družinskimi člani iz 2. točke prvega odstavka 56. člena tega
zakona, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu, pravico do
družinske invalidnine kot souživalec z njimi, dokler ima katerikoli od njih pravico do družinske invalidnine.
Oseba iz prejšnjega odstavka ima pravico do družinske invalidnine kot samostojni uživalec tudi v času, ko družinski član
iz 2. točke prvega odstavka 56. člena tega zakona služi vojaški
rok ali opravlja nadomestno civilno službo in mu pravica do
družinske invalidnine ne pripada.
58. člen
Ne glede na pogoja iz 1. točke prvega odstavka 56. člena tega
zakona Ima zakonec vojnega Invalida, ki je bil ob smrti uživalec dodatka za pomoč In postrežbo, pravico do družinske
invalidnine, ko dopolni starost 50 let, če je živel z vojnim
invalidom v skupnem gospodinjstvu zadnjih pet let pred njegovo smrtjo.
59. člen
Če izpolnjujeta pogoje ;a pravico do družinske invalidnine
razvezani zakonec in zakonec iz poznejše zakonske zveze,
imata pravico do družinske invalidnine kot souživalca.
60. člen
Osebe iz 3. točke 10. člena tega zakona imajo pravico do
družinske invalidnine, ko dopolnijo starost 55 let, pred dopolnjenim 55. letom starosti pa, če so popolnoma nezmožne za
delo.
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Družinski člani iz prejšnjega odstavka imajo pravico do družinske invalidnine kot souživalci z osebami iz prvega odstavka
56. člena tega zakona, če teh ni, ali če pravice do družinske
invalidnine ne uveljavijo, pa kot samostojni uživalci.
2. Odmera družinske invalidnine

Uživalec družinske invalidnine - zakonec vojnega inva
s,
ima pravico do družinskega dodatka, ko dopolni 50 let
°
0 0 j|t
sti, če je vojni invalid do smrti prejemal dodatek za P ^ ^
postrežbo in če izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka
člena tega zakona.
2. Odmera družinskega dodatka

61. člen

i
Osnova za odmero družinske invalidnine po padlem borcu
znaša 70% odmerne osnove.

67. člen
Družinski dodatek se odmeri na način, določen s tem
nom za odmero invalidskega dodatka.

Osnova za odmero družinske invalidnine po drugi osebi znaša
30% odmerne osnove.
Osnova za odmero družinske invalidnine po umrlem vojnem
invalidu I., II. ali III. skupine znaša 20% odmerne osnove,
osnova za odmero družinske invalidnine po umrlem vojnem
invalidu IV., V., VI. ali VII. skupine pa znaša 10% odmerne
0Sn0Ve
62. člen
Družinska invalidnina se odmeri v 50% od osnove za odmero
družinske invalidnine za enega družinskega člana, v 60% od
osnove za dva družinska člana, v 70% od osnove za tri družinske člane, v 80% od osnove za štiri družinske člane, v 90% od
osnove za pet družinskih članov in v 100% od osnove za
odmero družinske invalidnine za šest ali več družinskih članov, in pripada družinskim članom v enakih delih.
63. člen
Pravico do družinske invalidnine ima ob pogojih, predpisanih
s tem zakonom, tudi vojni invalid.
64. člen
Družinski član, ki izpolnjuje pogoje za priznanje pravice do
družinske invalidnine po dveh ali več osebah, ima pravico do
družinske invalidnine v nezmanjšanem znesku po vsaki od teh
oseb.
XIV. ZDRAVSTVENO VARSTVO
65. člen
Uživalcu družinske invalidnine - državljanu Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini, se v času, ko je na
ozemlju Republike Slovenije, zagotavlja zdravstveno varstvo
v obsegu, ki se po predpisih o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zagotavlja v okviru obveznega zavarovanja.
Uživalcu družinske invalidnine - državljanu Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je to
pravico uveljavil kot družinski član padlega borca, je zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne
vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja.
Uživalcu družinske invalidnine - državljanu Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v tujini, ki je to pravico uveljavil
kot družinski član padlega borca, je v času, ko je na ozemlju
Republike Slovenije, zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev v okviru obveznega zavarovanja v celoti.
Glede načina povrnitve vrednosti zdravstvenih storitev za
državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem
v tujini velja določba drugega odstavka 27. člena tega zakona.
XV. DRUŽINSKI DODATEK

Uživalec družinskega dodatka je upravičen do dodati*
samohranilce ob enakih pogojih in v enaki višini kot uzi»
invalidskega dodatka.
3. Odmera družinskega dodatka za soužlvalce
69. člen
Souživalcem družinske invalidnine, ki izpolnjujejo PUMalT|^if
pravico do družinskega dodatka, in uživalcem več inv
gre en družinski dodatek.
Če dva ali več souživalcev družinske invalidnine izP°Spogoje za pravico do družinskega dodatka, se družinski_ ,
tek, odmerjen na način iz 43. člena tega zakona, V°
vsakega nadaljnjega souživalca za 50% (za dva na<J
souživalca za 100% itd.).
70. člen
Souživalcem družinske invalidnine, ki živijo v skuP^
gospodinjstvu in je pravica do družinskega dodatka P
kem od njih odvisna od istih prejemkov, gre družinski ^
tek, povečan po drugem odstavku 69. člena tega z®
v enakih delih.
Izmed souživalcev družinske invalidnine, ki živijo
živijo v skupnem gospodinjstvu, vendar je pravica d0. .^lii
skega dodatka pri posameznih souživalcih odvisna oo.^
nih prejemkov, gre družinski dodatek samo tistim, ki W
jejo pogoje za pravico do družinskega dodatka.
V primeru, da dva ali več souživalcev družinske invalid'"'^
prejšnjega odstavka izpolnjuje pogoje za pravico do ^
skega dodatka, se za vsakega od njih izračuna znesek o ^
skega dodatka, do katerega bi bili upravičeni kot sarn ■
uživalci in ugotovi razmerje med zneski družinskega o°
ter izračuna povprečni znesek družinskega dodatka.
Družinski dodatek se v primeru iz prejšnjega odstavka ^
čuna tako, da se povprečni znesek družinskega 0 $
poveča po drugem odstavku 69. člena tega zakona^
rTie
odmerjeni družinski dodatek pa se nato razdeli drUŽ
..nSp«1'1
valce po deležih, ustrezno razmerju med zneski
'!J
dodatka, ki bi jim pripadali kot samostojnim uživalce"1'
71. člen
Souživalcem družinske invalidnine pripada samo en do<r
za samohranilce.
Če dva ali več souživalcev družinske invalidnine izP°|jV
pogoje za dodatek za samohranilce, pripada vsakemu o
enak del dodatka.
72. člen

1. Pogoji za pravico
66. člen
Pravico do družinskega dodatka ima uživalec družinske invalidnine, ki izpolnjuje pogoje iz 40. člena tega zakona.
24

68. člen

Glede prejemkov, ki se upoštevajo pri odmeri druž]njS
dodatka, ugotavljanja deleža prejemkov na družjljjja
člana, načina upoštevanja sprememb v višini prejemra
sprememb prejemkov ter družinskih članov se upo
določbe tega zakona o invalidskem dodatku.
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POVRAČILO POTNIH STROŠKOV

73. člen
.iivalec
invalidnine
povračila potnih cfrp.iidružinske
—■■
hi
val in i in 10 ima pravico
^laviuu do
uu puviauna
pv/iPoklič«6 v drug
' kadar
ga
upravna
enota
ali
ministrstvo
pošlje
ali
kraj zaradi pregleda pred zdravniško komisijo.

2. ustrezne organizacije za rehabilitacijo invalidov, natančnejše pogoje za dodelitev doplačil ter vrste tehničnih pripomočkov.

u

letj^lg0 drinske invalidnine - otrok do dopolnjenega 15.
ali '<fi,
ki potuje v drug kraj, kamor ga je upravna enota
*dravni«tKostvo P°s|alo ali poklicalo zaradi pregleda pred
tudi,,a komisijo, ima pravico do povračila potnih stroškov
spremljevalca.

XX. USKLAJEVANJE ODMERNE OSNOVE IN INVALIDSKIH
PREJEMKOV
77. člen
Odmerna osnova in mesečni denarni prejemki po tem zakonu
se usklajujejo tromesečno za naprej na podlagi uradnih
podatkov Zavoda Republike Slovenije za statistiko o rasti cen
življenjskih potrebščin.

stvenin0 dru
^'nske invalidnine, ki uveljavlja pravico do zdrav"ena te varstva
P° prvem oziroma tretjem odstavku 65.
zakona
'zvezi *z uveljavljanjem
. ima te
pravico
do povračila potnih stroškov
pravice.

O uskladitvah iz prejšnjega odstavka odloči Vlada Republike
Slovenije.

*v"- P°SMRTNINA

XXI. PRIDOBITEV, UŽIVANJE IN IZGUBA PRAVIC
78. člen

74. člen
C™ vo'ne9a invalida imajo družinski člani iz 10. člena
3 pravico do
enkratne denarne pomoči v višini
0'^likemn zneskom
zdravstuvener
posmrtnine, ki jim pripada po predpisih
iieiio*..
n varstvu in zdravstvenem zavarovanju, in dvozn
uu
li "aianh
smrti.®skom invalidnine, ki je vojnemu invalidu pripar Pr
aviCo ■z
'> lJveijaV
|:' Prejšnjega odstavka je mogoče uveljaviti, če ni
a
lena podobna pravica po predpisih o vojnih veteranih.
At,L0

^SMnTM?
STROŠKOV ZA PREVOZ
'H OSTANKOV VOJNEGA INVALIDA
'
75. člen
' Družinski
°s,ankov 0 ■nea"a ^ru9a oseba, ki zagotovi prevoz posmrtnih
Prebiva|j*i ' 9 invalida, ki je umrl izven svojega stalnega
Pri vrnitv • ~ na pot'v zdravstveni zavod ali v tem zavodu ali
Prev
zavoc|
°z dPosmrtnih
a, 'ma pravico
povračila stroškov za
ostankov
vojnegadoinvalida.
X,P

°DZAKONSKI AKTI
76. člen

Mini
"•'ster n ■
za vo ne
'
se * ®dan je
' invalid,
invalide,
izda
predpis:
vojni
padli
borec
ali druga oseba
družinskega člana;
n u ods,otka
"""»Ja In ri ru ih
i
invalidnosti po stopnji okvare
S|
i ter o v 9 Pogojih ter merilih za ugotavljanje invalidno0clo
okvar
datkKa za posebno
zdravja,
ki vojnega invalida upravičujejo
33
0n»._
invalidnost;
nj»,I!ina,antnejših pogojih za zdraviliško in klimatsko zdravlje> °kriteri?ihUlntega
zdravljenja;
"arnen sof.m®rilih za določanje višine sredstev, potrebnih
^arn«,»
inanciranja prilagoditve prostorov in tehnične
del
Sil,
°vnega mesta;
n 8,
P Vračil
r 0i v n in °ret3i stroškov prehrane in nastanitve med poto7 iŠini ? vanjem v drugem kraju;
s 0°način uve| za nakuP tehničnih pripomočkov;
o delu i v iavljanja pravice do popusta pri vožnji;
0nrJ:_.
Ntnl, ®dencev;;
2birk n
navodilih o načinu zbiranja podatkov, vodeodatk
i 00r|nači nU
°v in načinu posredovanja osebnih podatkov;
iz |ać
i1 ačir, 1 P evanja denarnih prejemkov po tem zakonu
vodenja evidenc o izplačilih ter
;
0r>u )9Vni
2vezi pristojnosti za odločanje o pravicah po tem
tujimi
z zahtevami tujcev s stalnim prebivališčem

Pravice po tem zakonu gredo upravičencem od prvega dne
naslednjega meseca po vložitvi zahteve.
79. člen
Državljan Republike Slovenije lahko po lastni izbiri uveljavlja
in uživa pravice po tem zakonu ali po drugih predpisih, če ni
z meddržavnim sporazumom drugače določeno.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko državljan
Republike Slovenije iz 3. člena tega zakona ter tujec uveljavljata in uživata pravice po tem zakonu, če statusa in pravic ne
moreta uveljaviti v tuji državi.
80. člen
Če vojni invalid na podlagi invalidnosti, ki je podlaga za
priznanje tega statusa, pridobi tudi pravico do invalidnine po
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko
po lastni izbiri uživa pravico do invalidnine in dodatka za
posebno invalidnost po tem zakonu ali pravico do invalidnine
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Vojni invalid, ki izbere in uživa pravico do invalidnine po
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko
uveljavi druge pravice po tem zakonu, razen pravice do invalidnine in dodatka za posebno invalidnost.
81. člen
Če vojni invalid pridobi pravico do invalidnine po predpisih
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju na podlagi nove
invalidnosti, na katero je vplivala njegova prejšnja vojna invalidnost, še naprej uživa pravico do invalidnine in dodatka za
posebno invalidnost po tem zakonu ob pogoju, da je bil
najmanj pet let v delovnem razmerju s polnim delovnim
časom ali je imel status zavarovanca na drugi podlagi, preden
je nastala nova invalidnost.
Vojni invalid, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka,
ne more uveljaviti pravice do invalidnine in do dodatka za
posebno invalidnost po tem zakonu, dokler uživa pravico do
invalidnine po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
82. člen
Uživalec dodatka za pomoč in postrežbo po tem zakonu lahko
po lastni izbiri uživa pravico do tega dodatka samo po tem
zakonu ali po drugem predpisu.

1 "enju ' pristojen za vojne invalide, predpiše po predhodnem
S
ris
{9,|e
tojnega za
9r| 9a o,,' Pavka
o neVa n
4. člena

civilno zaščito, katere naloge iz
tega zakona predstavljajo pove°st za nastanek okvare zdravja;

83. člen
Uživalci pravic po tem zakonu so dolžni v petnajstih dneh
prijaviti upravni enoti vsako spremembo, ki vpliva na uveljavljanje in prenehanje pravic.
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84. člen
tO; : '
:
!; s i - ■
j i Pravice po tem zakonu trajajo, dokler uživalec izpolnjuje
Er tpogoje, ki so s tem zakonom predpisani za pridobitev in
i uživanje teh pravic.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se začeta poklicna
rehabilitacija in prejemanje oskrbnine lahko nadaljujeta do
konca rehabilitacije, vendar največ še dve leti, če gre za
invalida, ki je med rehabilitacijo izgubil status vojnega invalida, ker se mu je invalidnost zmanjšala pod določeni minimum.
Uživalcu invalidskega ali družinskega dodatka s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki biva v tujini dalj kot tri
mesece, se izplačevanje dodatka ustavi za ves čas bivanja
v tujini. Dodatek se začne ponovno izplačevati, ko se vrne iz
tujine.
85. člen
Invalidnina in družinska invalidnina, dodatek za posebno
invalidnost, dodatek za pomoč in postrežbo, invalidski dodatek in družinski dodatek ter oskrbnina se izplačujejo v mesečnih zneskih za nazaj.
Mesečni denarni prejemki po tem zakonu dospejo v izplačilo
zadnjega dne v mesecu, za katerega se opravi izplačilo.

3. Uvedba postopka In odločanje
90. člen
Pravice po tem zakonu se uveljavljajo na zahtevo stranke
Postopek za ugotavljanje pravice in odmero višine
ter invalidskega in družinskega dodatka na podlagi SPsp/f
memb v višini prejemkov ali novega dejanskega tatf
v skladu s 34., 50. in 72. členom tega zakona uvede up"a v*
enota po uradni dolžnosti.
-&J
Upravna enota po uradni dolžnosti vodi postopek za
nove odločbe o pravicah vojnega invalida, ki mu je ods®
invalidnosti ugotovljen začasno, oziroma o pravicah už^
družinske invalidnine, ki mu je pravica do družinske in«w
nine ugotovljena začasno, na podlagi začasne nezmo2
za delo.
Odločba iz prejšnjega odstavka ima pravni učinek od
dne naslednjega meseca po poteku veljavnosti
s katero sta bila odstotek invalidnosti oziroma nezmožno'
delo začasno ugotovljena.
Če vojni invalid oziroma uživalec družinske invalidni^L
pride na pregled ali kako drugače onemogoči
postopka, se šteje, da je umaknil zahtevo za uveljavitev P<"
po tem zakonu, in se postopek ustavi.
91. člen

86. člen
Pravic po tem zakonu ni mogoče prenesti na drugega.
Denarni prejemki, ki so že zapadli v plačilo, pa ob smrti
uživalca pravice še niso izplačani, se lahko podedujejo in
izplačajo dedičem na podlagi ustreznih dokazil.

če nastanejo pri vojnem invalidu spremembe, ki v^
pravice, določene z dokončno odločbo, lahko vojni in'Jjj
vloži zahtevo za ugotavljanje novega odstotka invaliId"
j
v zvezi z nastalo spremembo po enem letu od |Z°
dokončne odločbe.
92. člen

87. člen
S sklenitvijo zakonske zveze izgubijo pravico do družinske
invalidnine:
1. zakonec in razvezani zakonec, razen če sta pravico do
družinske invalidnine pridobila ali obdržala zaradi popolne
nezmožnosti za delo,
2. otroci, razen če so to pravico pridobili ali obdržali zaradi
popolne nezmožnosti za delo ali če se oba zakonca redno
šolata.
Uživalcu družinske invalidnine, ki je to pravico pridobil zaradi
popolne nezmožnosti za delo, prenehajo pravica do družinske invalidnine in druge pravice po tem zakonu z dnem, ko
sklene delovno razmerje, razen če izpolnjuje starostni pogoj
za uveljavitev pravice do družinske invalidnine.

Če nastanejo pri vojnem invalidu spremembe, ki vp'!va0j?Jp
pravice, določene z dokončno odločbo, zaradi katerihr
čena pravica po tem zakonu preneha ali se obseg P f' ef
zmanjša, ta pravica preneha ali se spremeni s prvin1 0
naslednjega meseca po nastanku spremembe.
Postopek po prejšnjem odstavku uvede upravna eno'a ^
uradni dolžnosti.
93. člen
O pravicah po tem zakonu odloča upravna enota poin
Ijeni reviziji odločbe o priznanju statusa vojnega olni
oziroma priznanju pravice do družinske invalidnine oz"
po dokončnosti odločbe, s katero je zavrnjena zahte »
priznanje statusa vojnega invalida ali za priznanje pravl
družinske invalidnine.

XXII. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC

94. člen

1. Pristojnosti
88. člen

Zahteva za priznanje statusa vojnega invalida na
okvare zdravja, ki je nastala zaradi bolezni, se lahkozr
najkasneje v petih letih po domnevnem nastanku bole

O pravicah po tem zakonu odloča na prvi stopnji upravna
enota, pristojna za vojne invalide (upravna enota).

Dejstvo, da je okvara zdravja nastala zaradi bolezni, se
tavlja na podlagi medicinske dokumentacije o zdravlj®nl

O pritožbah zoper odločbe upravne enote odloča ministrstvo,
pristojno za vojne invalide (ministrstvo).

4. Izvedenci

Nadzorstvo in strokovno pomoč pri delu upravnih enot zagotavlja ministrstvo.
2. Uporaba predpisov
89. člen
V postopku za uveljavljanje pravic po tem zakonu se uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku, če
s tem zakonom ni drugače določeno.
26

95. člen
Odstotek invalidnosti, upravičenost do dodatka za
invalidnost, dodatka za pomoč in postrežbo, zdravi"*"
klimatskega zdravljenja ter nezmožnost za delo kot P0"^)
uveljavitev pravic po tem zakonu ugotavlja upravna ®^
oziroma ministrstvo na podlagi izvida in mnenja PrlS
zdravniške komisije.
Izpolnjevanje pogojev in način poklicne rehabilitacij®^
potrebnost prilagoditve prostorov in tehnične opreme *

poročevalec, št. 4

P °ne rehabilitacija oziroma zaposlitve vojnih invalidov
u ravna
izvid-ln mnen
P
enota oziroma ministrstvo na podlagi
dov
ja ustrezne organizacije za rehabilitacijo invaliP trebnost tehničnih
9not °na odla
pripomočkov pa ugotavlja upravna
sile • P
9' izvida in mnenja pristojne zdravniške komiJL . ministrstvo na podlagi izvida ter mnenja ustrezne
sanizacije za rehabilitacijo invalidov.

Če zdravniška komisija druge stopnje pošlje na dodatne
medicinske preiskave osebo, na katero se nanaša odločba, ki
je v postopku revizije, začne rok iz prvega odstavka tega člena
teči od dneva, ko je ministrstvo prejelo izvid in mnenje zdravniške komisije.

96. član
pravniška komisija prve stopnje, ki da izvid in mnenje
"P'avn. enoti, ima tri člane zdravnike.

Postopek za odločanje o pravicah po tem zakonu, končan
z odločbo, zoper katero ni rednega pravnega sredstva
v upravnem postopku, se lahko obnovi tudi po rokih, ki so
določeni za obnovo postopka v zakonu, ki ureja splošni
upravni postopek.

Pristojen za vojne invalide, imenuje člane zdravniške
komisije PtVe st0Pn)e in določi sedež in delovno območje
97. člen

102. člen

Pravice, ugotovljene z odločbo, izdano v obnovi postopka,
pripadajo od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi predloga za obnovo postopka.
103. člen

ni ka

fc, stvu,
l komisija
druge zdravnikov
stopnje, kispecialistov.
da izvid in mnenje
ima pet članov
er
komfi
mis| '

rist

P ojen
za vojne invalide, imenuje člane zdravniške
je druge
stopnje.

S p

- ravna sredstva

Odločbo o pravicah po tem zakonu, ki je postala v upravnem
postopku dokončna, je mogoče razveljaviti po nadzorstveni
pravici, če je bil z njo prekršen materialni zakon v korist
posameznika, in sicer najpozneje v petih letih od dneva, ko je
postala odločba dokončna.
6. Izvršitev odločbe

98. člen
*°Per odločbe upravne enote je dovoljena pritožba.

104. člen
Odločbe, s katerimi so priznane pravice po tem zakonu,
izvršujejo upravne enote po uradni dolžnosti.

99. člen
do^?'0'130:s katero se prizna status vojnega invalida, pravica
ne in dr|
invalid
Jžinske invalidnine, dodatka za posebno
drujj°n,ost' dodatka za pomoč in postrežbo, invalidskega in
doda,ka
v|Ce dn0
oziroma kateta od pravic v okviru prarehabilitacije, je obvezna revizija.

105. člen
Stroške postopka za uveljavljanje pravic po tem zakonu nosi
organ, ki vodi postopek.
106. člen

l9V|

*ijo opravi ministrstvo.

Priznal zadrži
rav izvršitev odločbe, razen odločbe, s katero je
Cn P
Poklicica do invalidskega
in družinskega dodatka ter
e rehabilitacije
in oskrbnine.
r
ziii'i® Zo
0 P° odločbo prve stopnje vložena pritožba, se o reviPritožbi odloči z isto odločbo.

V postopku za uveljavljanje pravic po tem zakonu se ne
plačujejo takse.
XXIII. ZAGOTAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV ZA
UVELJAVLJANJE
IN UŽIVANJE PRAVIC
107. člen

e

Prito°P

'odločbo iz prvega odstavka tega člena ni vložena
rok za '° uPravna enota v osmih dneh od dneva, ko poteče
Pritožbo, predloži skupaj s spisi zadeve ministrstvu.
100. člen

o<C*ji
lahko da ministrstvo k odločbi soglasje, lahko jo
Upra m' a,i razveljavi in samo odloči o stvari ali zadevo vrne
enoti v ponovni postopek.
0,3

reviziji odpravi ali razveljavi odločbo prve stopsr
samo
t ankePxaviloma
odloči o stvari v korist ali v škodo
u
"apačn u 9otovi, da so bila na prvi stopnji nepopolno ali
Stevan 9°tovljena dejstva ali da v postopku niso bila upoo stv a. Pravila postopka, ki bi lahko vplivala na odločitev
°Cenien ali će u90t°vi. da so bili na prvi stopnji zmotno
napaL dokazi ali da je bil iz ugotovljenih dejstev napravljen
ra
bljon " st(leP 9'ede dejanskega stanja ali pa napačno upoPredpis, na podlagi katerega je bilo o stvari odločeno.
101. člen
odločbo upravne enote, za katero je obvezna revicih 0cJ Rožena
pritožba, revizija pa ni opravljena v treh meseneva
r«vizii
, ko je ministrstvo prejelo zadevo, se šteje, da je
^
opravljena in da je k odločbi dano soglasje.
8 da e
Ostavk
' će e' b vizija
opravljena v roku Iz prejšnjega
0t)
Poslaana
' upravni
' "aenoti
odločba,
obstranki.
reviziji, v tem roku
zaradiizdana
vročitve

Sredstva za uveljavljanje in uživanje pravic po tem zakonu se
zagotavljajo v državnem proračunu.
XXIV. NADZOR
108. člen
Minister, pristojen za vojne invalide, spremlja in nadzoruje
izvajanje tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi
ter daje upravnim enotam obvezna navodila za opravljanje
zadev, za katere so pooblaščene po tem zakonu.
Ministrstvo opravlja finančni nadzor in inšpekcijske zadeve
v zvezi z uporabo finančnih sredstev, namenjenih za uveljavljanje pravic po tem zakonu.
Upravne enote morajo pošiljati ministrstvu poročila o izvajanju tega zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
predpisov ter poročila o porabi sredstev za uveljavljanje pravic po tem zakonu.
XXV. ZBIRKE PODATKOV
109. člen
Za zbiranje, obdelavo, hrambo, posredovanje in uporabo
podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov, se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
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zakonu šteje tudi čas v JLA do odpusta, vendar najdlje do 1&
oktobra 1991.

110. člen
Zbirke podatkov iz prejšnjega člena vsebujejo naslednje
osebne podatke:
1. ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika;
2. državljanstvo;
3. enotno matično številko občana;
4. rojstne podatke;
5. podatke o prebivališču;
6. podatke o invalidnosti: vrsti in skupini;
7. podatke o invalidskih prejemkih: vrsti in višini.
111. člen
Zbirke podatkov iz prejšnjega člena vodijo in vzdržujejo
upravne enote, uporablja in hrani pa jih tudi ministrstvo
zaradi opravljanja nalog v skladu s tem zakonom.
112. člen
Osebni podatki iz 110. člena tega zakona se shranjujejo v zbirkah podatkov kot trajni.
113. člen
Državni organi, zavodi, organizacije in delodajalci, ki razpolagajo s podatki, potrebnimi za odločanje po tem zakonu, so
dolžni te podatke posredovati ministrstvu oziroma upravnim
enotam, ki odločajo o pravicah po tem zakonu.
XXVI. POVRNITEV NEUPRAVIČENO PRIDOBLJENIH
PREJEMKOV
114. člen
Komur je bil izplačan denarni prejemek po tem zakonu, do
katerega ni imel pravice, mora vrniti prejeti znesek:
1. če je na podlagi nepravilnih podatkov, za katere je vedel ali
bi moral vedeti, da so nepravilni, ali na kakšen drug protipraven način dobil denarni prejemek po tem zakonu, do katerega
ni imel pravice, ali je dobil večji prejemek, kot mu je pripadal;
2. če je uveljavil denarni prejemek zaradi tega, ker ni prijavil
nastalih sprememb, ki vplivajo na izgubo, ali obseg kakšne
pravice, čeprav je vedel ali bi moral vedeti zanje;
3. če je prejel večji denarni znesek, kot mu je bil določen
z odločbo.
Terjatev iz prejšnjega odstavka zastara po roku, določenem
z zakonom, ki ureja zastaranje za to vrsto terjatev.
Zastaralni roki iz prejšnjega odstavka začnejo teči od dneva,
ko postane v upravnem postopku dokončna odločba, s katero
je ugotovljeno, da izplačani prejemek ne pripada ali pripada
v manjšem obsegu (1. in 2. točka prvega odstavka tega člena)
oziroma od dneva, ko je bilo izvršeno zadnje nepravilno
izplačilo (3. točka prvega odstavka tega člena).
Ob pogojih iz prvega odstavka tega člena obstaja terjatev
države nasproti osebi ne glede na to, ali je bila odločba,
s katero je bila tej osebi priznana določena pravica, odpravljena ali razveljavljena.
115. člen
Če upravna enota oziroma ministrstvo ugotovi, da je bil osebi
izplačan denarni prejemek, do katerega ni imela pravice,
upravna enota o višini preveč izplačanega denarnega prejemka obvesti to osebo in jo pozove, da ga povrne v določenem roku.
XXVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
116. člen
Državljanu Republike Slovenije, ki je na dan 25. junija 1991
služil vojaški rok, se za opravljanje vojaške dolžnosti po tem
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117. člen
Državljan Republike Slovenije, ki je po predpisih o
invalidih, o civilnih invalidih vojne oziroma o varstvu zn
vojaške agresije na Republiko Slovenijo v letu 1991 (v
l
njem besedilu: predpisi o vojaških invalidih in o civilnih inva
dih vojne v ustreznem sklonu) do uveljavitve tega zako
uveljavil status in pravice vojaškega invalida ali civji
invalida vojne na podlagi odločbe, ki jo je izdal Prl®
upravni organ Republike Slovenije ali na podlagi odločbe,
jo je izdal pristojni upravni organ katere od drugih repu<>
nekdanje SFRJ, ki se je v Republiki Sloveniji izvrševala na«
25.6.1991, obdrži status vojaškega invalida oziroma civilnj^
invalida vojne, pravice vojnega invalida pa ob pogojin
v obsegu, predpisanimi s tem zakonom.
Družinski član, ki mu je bila priznana pravica do družlfisjj®
invalidnine po predpisih o vojaških invalidih ali o civii
invalidih vojne do uveljavitve tega zakona, uživa tudi po "5
Ijavitvi tega zakona pravice, ki jih ima uživalec družin
invalidnine, ob pogojih in v obsegu, predpisanimi s tem
konom.
118. člen
Vojaškim invalidom, članom družin padlih borcev narod"^
svobodilne vojne Jugoslavije, družinskim članom oseb, u"?
lih v okoliščinah za priznanje statusa mirnodobnega
škega invalida in družinskim članom umrlih vojaških invalli .
s stalnim prebivališčem v Deželi Furlaniji-Julijski krai
v Republiki Italiji in v Deželi Koroški v Republiki Avstriji
zagotavlja status vojnega invalida, pravice vojnega ot>
inva (Ji
oziroma pravice družinskih članov pa ob pogojih in v
ijje
določenem s tem zakonom za državljane Republike Slove
s stalnim prebivališčem v tujini.
Vojaškim invalidom, članom družin padlih borcev nal?d,i
svobodilne vojne Jugoslavije, družinskim članom oseb, "
lih v okoliščinah za priznanje statusa mirnodobnega
škega invalida in družinskim članom umrlih vojaških invaiii
- tujcem, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Slov®
neprekinjeno od 25. 6. 1991 in so jim bili status in P'3r „j
priznane na podlagi odločbe, ki jo je izdal pristojni up « .
organ Republike Slovenije, ali na podlagi odločbe, kineJ
izdal pristojni upravni organ katere od drugih republik *o5,
nje SFRJ, ki pa se je v Republiki Sloveniji izvrševala na dan •
6.1991, se zagotavlja status vojnega invalida, pravice vojn »
invalida oziroma pravice družinskih članov pa ob P°9°J' „j.
v obsegu, predpisanimi s tem zakonom za državljane F<ep
blike Slovenije.
119. člen
Zahteve za priznanje statusa in pravic vojaškega vojn®^
invalida oziroma civilnega invalida vojne na podlagi ok
zdravja zaradi bolezni ali poslabšanja bolezni, dobljene v .
liščinah za priznanje statusa vojaškega vojnega invalida ^
roma civilnega invalida vojne do uveljavitve tega zakona
zahteve za priznanje pravic družinskim članom osebe, 1 .
umrla zaradi posledic bolezni, dobljene v takšnih okolisci"
po uveljavitvi tega zakona ni več mogoče vložiti.
Zahtevo za priznanje statusa in pravic vojaškega mirnog ^
nega invalida na podlagi okvare zdravja zaradir zn
bolezn
poslabšanja bolezni, dobljene v okoliščinah za P ' ,an'eteg3
tuša vojaškega mirnodobnega invalida do uveljavitve ,
zakona, je mogoče vložiti najkasneje v enem letu od uveu
tve tega zakona.
Zahteva iz prejšnjega odstavka osebe, ki po predpisih,
nih do uveljavitve tega zakona, statusa mirnodobnega ^
škega invalida ni mogla uveljaviti zaradi prenizkega odst
g
invalidnosti, je ne glede na določbo prvega odstavka 94- o
tega zakona pravočasna, če je bila prva zahteva vložena v
roku.
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120.6len
Levitvijo enotnih kriterijev za ocenjevanje vseh vrst invav Re
Publikipo
Sloveniji
se odstotek invalidnosti vojnih
nvandov ugotavlja
teh kriterijih.
58« invalidnosti vojnih invalidov, ki bodo ta status uveljane ^avltve enotnih kriterijev iz prejšnjega odstavka, se
121. član
jnvafiri' invalidnine in o pravici in višini dodatka za posebno
dov n r0ma
'in cdoc|
a"<a za pomoč in postrežbo vojaških invaliv
|a5k'
'v"n'^ invalidov vojne, ki so uveljavili status
0
3 inva da ali
osebn0 lnval
•
''
civilnega invalida vojne in pravico do
roma Pr vico'dnine,
pravico do ortopedskega dodatka ozido
Prerin if
dodatka za postrežbo in tujo pomoč po
Uv
elialftC
° v°'aaSkih invalidih in o civilnih invalidih vojne do
te
leqa 7zakona v9 šestih
zakona,
odločijo
enote po določbah
mesecih
po upravne
njegovi uveljavitvi.
viiiS družinske invalidnine družinskih članov, ki so uveljado
invsiiH -'00 po
družinske invalidnine ali pravico do ciyilne
inva|id^ne
,
Predpisih o vojaških invalidih ali o civilnih
vo ne do
enot«
'
uveljavitve tega zakona, odločijo upravne
"veljaJ?t°vidoloCbah tega zakona v šes,ih mesecih po njegovi
°obd j' !" vis'ni družinske invalidnine družinskih članov, ki
H No na zakon
Pravico do civilne invalidnine po drugem odstavku
56/92)
a o civilnih invalidih vojne (Uradni list RS, št.
8 niso
invaiirtJ?
izpolnjevali pogojev za pravico do družinske
v šestih! rTI0' °diočijo upravne enote po določbah tega zakona
secih po njegovi uveljavitvi.
Kadar Qi ,e
* ri
enota „ lroma
P odločanju
o pravicah po tem členu upravna
- mini ,
~ v postopku o pritožbi oziroma ob reviziji
r#tvo dolino
komisii« mora bitl izvid
pridobiti izvid in mnenje zdravniške,
0
Praviio
'n mnenje
podano praviloma po
l®nem osebnem pregledu
stranke.

in civilnih invalidov vojne I. do V. skupine, ki so uveljavili
pravico do invalidskega dodatka do uveljavitve tega zakona,
pa do tega dne še niso dopolnili 40 let starosti, v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Invalidu iz prejšnjega odstavka, za katerega se ugotovi, je
sposoben za poklicno rehabilitacijo, preneha pravica do invalidskega dodatka z dnem, od katerega mu gre pravica do
oskrbnine med poklicno rehabilitacijo.
Invalidu iz prvega odstavka tega člena, ki ne vloži zahteve za
priznanje pravice do poklicne rehabilitacije v enem mesecu
po izdaji izvida in mnenja pristojne zdravniške komisije o njegovi sposobnosti za poklicno rehabilitacijo, upravna enota po
uradni dolžnosti odloči o prenehanju pravice do invalidskega
dodatka s prvim dnem naslednjega meseca po izteku enomesečnega roka.
125. člen
O pravici do oskrbnine in o njeni višini vojaških invalidov
oziroma civilnih invalidov vojne ter oseb, ki zaradi prenizkega
odstotka invalidnosti niso mogle uveljaviti statusa mirnodobnega vojaškega invalida po predpisih o vojaških invalidih, ki
so uveljavili pravico do oskrbnine po predpisih o vojaških
invalidih in predpisih o civilnih invalidih vojne do uveljavitve
tega zakona, odloči upravna enota v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.

8

122. člen
0 n viSini
oziromi
' i'
invalidskega dodatka vojaških invalidov
'nnvalidsVC9a
invalidov vojne, ki so uveljavili pravico do

' visini 5 dodatka do uveljavitve tega zakona in o pravici
vili Pr ' družinskega
dodatka družinskih članov, ki so uveljado uveli Vltve
• do ,einvalidskega
dodatka ali družinskega dodatka
a
bah teo zakona9 nezakona,
odločijo upravne enote po določ,ede
ila te
9
na določbo prvega odstavka 40.
^
9a zakona v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
akonaSkim eianom, ki jim je bil po drugem odstavku 16. člena
0drr,eri ° civilnih invalidih vojne (Uradni list RS, št. 56/92)
niso " invalidski dodatek ali družinski dodatek, čeprav
Opravili
pravice do družinske invalidnine, se odloči
njem ori', 0 družinskega dodatka in o njegovi višini po prejšvitve torf
samo v primeru, da je družinski član do uveljav na
3Prof zakona
uveljavil pravico do družinske invalidnine,
a
1 rimeru a
" druži 8ke
l Pa
P Hm pravica do invalidskega dodatka
*akona
9 dodatka preneha z dnem uveljavitve tega

126. člen
Vojaškemu invalidu oziroma civilnemu invalidu vojne, ki je
uveljavil pravico do osebnega motornega vozila ali pravico do
denarnega povračila ob nakupu osebnega motornega vozila
po zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin
padlih borcev (Uradni list SFRJ, št. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89,
87/89, 20/90 in 42/90) oziroma po zakonu o civilnih invalidih
vojne (Uradni list RS, št. 56/92), upravna enota lahko dodeli
doplačilo k stroškom nabave osebnega motornega vozila po
39. členu tega zakona po sedmih letih od dneva prevzema prej
prejetega oziroma kupljenega vozila.
Vojaškemu invalidu oziroma civilnemu invalidu vojne, ki je po
predpisih o vojaških invalidih oziroma po predpisih o civilnih
invalidih vojne uveljavil pravico do posebnega pripomočka za
slepe vojaške invalide oziroma civilne invalide vojne, upravna
enota lahko dodeli doplačilo k stroškom istovrstnega tehničnega pripomočka po preteku dobe trajanja, določene s podzakonskim aktom, veljavnim do uveljavitve tega zakona za
dodelitev pripomočka ali denarnega povračila za kupljeni
pripomoček.
127. člen

i

^

O zahtevah za priznanje statusa in pravic vojaškega invalida
oziroma civilnega invalida vojne ter pravic družinskih članov,
vloženih pred uveljavitvijo tega zakona, ki še niso pravnomočno rešene, odloči upravna enota po predpisih, ki so veljali
oziroma so se uporabljali do uveljavitve tega zakona.
128. člen
Prehod na nov način izplačevanja denarnih prejemkov po tem
zakonu izvedejo upravne enote s postopnim pomikanjem
izplačil v šestih mesecih od dneva uveljavitve tega zakona.

123. člen

Inv2>»di
e ki 30in civilni Invalidi vojne ter uživalci družinske
tujo Don?
'
uveljavili pravico do dodatka za postrežbo in
rT1< ć
*ak0na ? Poleg
invalidskega dodatka do uveljavitve tega
0
!<i se ij|L°
i pravico do dodatka za pomoč in postrežbo,
invalid zagotavlja
v višini po predpisih o pokojninskem in
m
Ožiror,.® ®đru
zavarovanju, dokler prejemajo invalidski dodatek
'javiti „Po *'nski dodatek, kolikor te pravice ne morejo uvedrugih predpisih.
124. člen
^Pravno
v
po
itev shnnota
uradni dolžnosti izpelje postopke za ugotos
°bnosti za poklicno rehabilitacijo vojaških invalidov

129. člen
Minister, pristojen za vojne invalide, izda izvršilne predpise
v treh mesecih od uveljavitve tega zakona.
Do izdaje izvršilnih predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo izvršilni predpisi, ki so veljali oziroma so se uporabljali do uveljavitve tega zakona, kolikor niso v nasprotju s tem
zakonom, in sicer:
1. pravilnik o ugotavljanju odstotka vojaške invalidnosti
(Uradni list SFRJ, št. 7/82, 14/84, popr. št. 14/84);
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2. pravilnik o okvarah organizma, na podlagi katerih ima
yojaški invalid pravico do ortopedskega dodatka in razvrstitvi
teh okvar v stopnje (Uradni list SFRJ, št. 7/82);
B)
3. pravilnik o okvarah organizma, na podlagi katerih ima
vojaški invalid pravico do osebnega motornega vozila, in
o vrsti motornega vozila (Uradni list SFRJ, št. 7/82, 14/84, 52/
86, 41/87, 21/88 in Uradni list RS, št. 74/94);
4. pravilnik o višini povračila za hrano in nastanitev med
potovanjem in med prebivanjem v drugem kraju ter pogojih za
njegovo uveljavljanje (Uradni list SFRJ, št. 7/82, 2/85 in 11/86);

10. pravilnik o načinu izplačevanja invalidskih prejem^'
popredpisih o vojaških invalidih in predpisih o civilnih
dih vojne ter o kontroli izplačil (Uradni list SRS, št. 45/88):
11. navodilo o vsebini in načinu vodenja evidence o uživalcih
denarnih prejemkov po zakonu o vojaških invalidih in zako^
o civilnih invalidih vojne (Uradni list SRS, št. 45/88);
12. odredba o določitvi organov, ki sta krajevno pristojna 2'
odločanje o zahtevah glede pravic tujcev, ki imajo ~'"n
prebivališče v tujini (Uradni list RS, št. 24/93).

5. pravilnik o posebnih pripomočkih za vojaške invalide
(Uradni list SFRJ, št. 19/83 in 11/86 in Uradni list RS, št. 18/94);
6. pravilnik o načinu uveljavljanja in uživanja pravice do
brezplačne in znižane vožnje (Uradni list SFRJ, št. 7/82);
7. pravilnik o zdraviliškem in klimatskem zdravljenju vojaških
invalidov (Uradni list SFRJ, št. 30/86 in 9/90);
8. pravilnik o delu zdravniških komisij v postopku za uveljavljanje pravic po zakonu o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev (Uradni list SFRJ, št. 7/82);
9. pravilnik o izplačevanju denarnih prejemkov, predpisanih
z zakoni, ki urejajo temeljne pravice borcev, vojaških invalidov in družin padlih borcev, in o vodenju evidence o izplačilih
(Uradni list SFRJ, št. 15/84 in 70/86);

130. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporablja
zakon o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin p#®,
borcev (Uradni list SFRJ, št. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87'»*
20/90 in 42/90) in prenehajo veljati zakon o vojaških invali"
(Uradni list SRS, št. 30/78,12/85, 11/88 in Uradni list RS.&Z
90), zakon o civilnih invalidih vojne (Uradni list RS, št. 56«"
in zakon o varstvu žrtev vojaške agresije na Republiko Slo»
nijo v letu 1991 (Uradni list RS, št. 12/91-1).
131. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji dne 3. 6. 1994
opravil prvo obravnavo predloga zakona o vojnih invalidih in
pri tem ocenil, da je predlagani zakon primerna podlaga za
pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. Predlagatelju
je naložil, naj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteva stališča in sklepe Državnega zbora ter mnenje
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve (v nadaljnjem
besedilu: Sekretariat).
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteval stališča in sklepe Državnega zbora ter mnenje
Sekretariata, v amandmajski obliki predlagal določene
manjše vsebinske spremembe ter besedilo predloga zakona
tudi redakcijsko izboljšal.
Stališča in sklepe Državnega zbora in Sekretariata je upošteval na naslednji način:
1. V1. členu in v nadaljnjih členih predloga zakona, ki vsebujejo termin »telesna okvara« je slednjega nadomestil s terminom -okvara zdravja«. S tem je upošteval stališče Državnega
zbora, naj se v opredeljevanje določene stopnje invalidnosti
vključi tudi okvaro duševnega zdravja.
2. V 3. členu je predlagatelj z upoštevanjem sklepa Državnega
zbora kot posebno kategorijo vojaških vojnih invalidov opredelil mobilizirance v nemško in madžarsko vojsko. Osebam,
mobiliziranim v italijansko vojsko, se je status vojaškega vojnega invalida zagotavljal že po jugoslovanskih predpisih
vključno z zakonom o temeljnih pravicah vojaških invalidov in
družin padlih borcev, ki se v Republiki Sloveniji smiselno
uporablja kot republiški predpis, v skladu s sporazumom med
FLR Jugoslavijo in italijansko republiko o definitivni ureditvi
vseh vzajemnih obveznosti ekonomske in finančne narave, ki
izhajajo iz Pogodbe o miru in sukcesivnih sporazumov, podpisanim 18. 12. 1954 in ratificiranim 10. 11. 1955. S tem sporazumom je nekdanja Jugoslavija prevzela odločanje in izplačevanje civilnih in vojaških pokojnin jugoslovanskih državljanov,
ki so državljanstvo pridobili po mirovni pogodbi.
3. Predlagatelj je proučil sklep Državnega zbora, naj pri pripravi besedila za drugo obravnavo prouči in v zakon ustrezno
vključi pravico do priznanja invalidnosti ukradenim otrokom,
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če so postali invalidi zaradi vojnih dogodkov in v zvezi zrni1 j
Ob tem ugotavlja, da so ukradeni otroci, kolikor je P '.iei
nastala okvara organizma zaradi vojnih dogodkov, "L
v vzročni zvezi s konkretnih vojnim dogodkom, kot je st'e>
nje, bombardiranje, požiganje in podobno, bodisi na °zelili
Republike Slovenije bodisi v tujini, kamor so bili zaradi vn
v Republiki Sloveniji prisilno izseljeni ali internirani,re &J1
veljavni zakonodaji vključeni v varstvo. Zaradi tega P " Lc
telj ocenjuje, da predloga zakona v tem smislu ni pot'6"
dopolnjevati.
4. VII. poglavju je predlagatelj upošteval načelno Pr'Por0^t
Sekretariata, da bi morale biti pravice vojnih invalidov
roma družinskih članov medsebojno razmejene v ustrt
podpoglavja.
Kateri vojni invalidi s stalnim prebivališčem v tujini
pravico do invalidnine in še nekaterih pravic, ko biv&r
^
območju Republike Slovenije, izhaja že iz samegareza :fS!
zato predlagatelj 13. člena v tem smislu ni posebej P 1L 5.
to so ob pogojih po tem zakonu vojni invalidi iz 2., 3., *■
člena.
Priznanje pravice do invalidskega dodatka oziroma drljj'J
skega dodatka vojnim invalidom oziroma družinskim
s stalnim prebivališčem v tujini (13. oziroma 16. člen prt
zakona) je predlagatelj zaradi lažje praktične ,zPe'!°M
dodatno pogojil z več kot enomesečnim neprekinjenim
fLJl
njem upravičenca na ozemlju Republike Slovenije. lnV.lš
re
oziroma družinski dodatek se namreč tako kot drugi "
prejemki po predlogu zakona izplačujeta mesečno.
5. V skladu s sklepom Državnega zbora je predlagatelj Pr?nlgt
ali je še ustrezna osnova za odmero invalidnine vol"
invalida (63.800 SIT).
Po oceni predlagatelja bi z uveljavitvijo odmerne r$ o^
v navedeni višini preveč radikalno posegli v temeljne P :i
vojnih invalidov, ki se jim po 18. členu ustavnega zako
izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in ne,n Boi
nosti Republike Slovenije zagotavljajo »v obsegu jZf
pogoji«, ki so jih do uveljavitve tega zakona določali PreW
nekdanje SFRJ.
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a r0
krni te^zne
P dlagatelj predlaga kot odmerno osnovo zaojur'
sek osebne invalidnine I. skupine, določen
javnostjo od 1. julija 1994 (92.600 SIT) na podlagi zakona
m et nih
i pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcJ . se
"i zaenkrat še smiselno uporablja kot predpis RepuSlovenije.

S črtanjem te določbe je predlagatelj upošteval tudi sklep
Državnega zbora, naj prouči in ugotovi, ali so potrebna in
smiselna vsa v predlogu zakona predvidena pooblastila ministrstva. Obenem s preoblikovanjem pravice do dodatka za
pomoč in postrežbo je tako število pooblastil za izdajo podzakonskih aktov zmanjšano za dve.

otert8 v 6lenu /® predlagatelj glede pogojev za pravico in
1 0 a'šine dodatka za pomoč in postrežbo predvidel navep. " Predpise o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Držav
tak< reu itve
nega zbora je bil namreč dolžan pripraviti
orto 8 s c^ ' da P° dodatek za pomoč in postrežbo in
Wjin- j? ' za
' dodatek
za vojne invalide zagotovljen v enaki
dru e
da d' 96 kate
9 invalide. Ob tem predlagatelj pripominja,
Prav
" do ortopedskega
9°rije invalidov
nimajovojaških
istovrstne
pravice,in kot
je
. ,ca
dodatka
invalidov
civilnih
invalidov vojne.

11. V 52. členu je v skladu s pripombo Sekretariata precizirano besedilo prvega odstavka: vojni invalid ima pravico do
75% popusta od redne cene vožnje za skupno pet potovanj
letno na ozemlju Republike Slovenije z vlakom ali avtobusom.

$sLinovem ®- poglavju in 26. členu je predlagatelj v skladu
s
PeilPVza
°m državnega zbora vgradil pravico do povračila pri"je L°
zdravstveno,
pokojninsko in invalidsko zavarovaPostrJJ!1 vo
'n' 'nval'd - prejemnik dodatka za pomoč in
la6a za
slitvi °P
osebo, ki mu na podlagi pogodbe o zapoi ntJdi pomoč in postrežbo. Povračilo je maksimirano
0 pr s ev
oseb?za ' P kov, obračunanih od plače, ki bi se zaposleni
voin„
9°tavljala v višini dodatka za pomoč in postrežbo
1 e
9s invalida.
zag0fe*' s stališčem Državnega zbora, naj predlagatelj pri
H&in
*u Nravstvenega varstva vojnih invalidov predvidi
upoštevanja premoženjskega stanja posameznega
«om, c vca
' Predlagatelj pojasnjuje, da se vojaškim invali' 'ln'm invalidom vojne že po zakonu o zdravstvenem
zdravstv0
stvenih
nem zavarovanju zagotavlja plačilo zdravnegg storitev v celoti, s tem da razliko med ravnijo obvezVarovan a
ana bcf
i zagotavlja Republika Slovenija iz proran0S(i *jlektivno zagotavljanje zdravstvenega varstva v odvisotj u Premoženjskih razmer bi bilo torej bolj restriktivno
ditve v navedenem zakonu.
š evan u
dovUiPn°civ
!
i določb o posebnem varstvu vojaških invaliHnih invalidov vojne v zakonu o zdravstvenem var%u i
lo
ravs,V0
1 Var9u » *?
nem
zavarovanju
je zato predlagatelj v predln
elen
stvo
i
)
ohranil
posebno zdravstveno
ia
koni / v obse9u. kolikor se ne zagotavlja že po navedenem
lišćem
.^svijane Republike Slovenije s stalnim prebivali
nadomestilo plače do 30. dne začasne zadržastl ^
°d dela).

tarifo 6lenu0jo predlagatelj ob upoštevanju pripombe SekreProsinrlasne
i definiral obveznost sofinanciranja prilagoditve
cijg Q .0v in tehnične opreme za potrebe poklicne rehabilitama za
^avM~°
Poslitve vojnih invalidov ter delovnega mesta.
obv0znost a 0
* tetin"0 edu
P i omejil na primere, ko se varstvo
inva/,w °®'
rte zagotavlja že na drugi podlagi (kot delovnim
m
) oziroma po drugih predpisih.
V 48 Ai
toobiai* enu i° Man tretji odstavek, ki pristojnega ministra
da red
krtkov. ■ Uveljavljenih
P piše
metodologijo
za preračunavanje
premed
letom, na raven
iz decembra preteDefodo, Razlog je v problemih tehnične narave, saj mora
k
števat
°°fici«9'viazauP°
i vse vrste prejemkov in določanje
v
lovilo
?
sak
mesec v letu, kar pa glede na majhno
Slt
primer
>otrn
°v, za katere bi bila uporabljiva, ne bi bilo

12. Predlagatelj je, kot mu je bilo naloženo, proučil možnost
izenačitve družinske invalidnine po padlem borcu z družinsko
invalidnino po drugi umrli osebi, za katero pa je ocenil, da
sistemsko ni uresničljiva. Skrb za varstvo družin padlih borcev kot aktivnih nosilcev obrambe in varnosti Republike Slovenije se mora po mnenju predlagatelja odraziti na višji ravni
v odnosu do varstva družin drugih umrlih oseb po tem zakonu
(61. člen).
13. 65. člen, v katerem se ureja pravica do zdravstvenega
varstva družinskih članov, je preoblikovan v istem smislu in iz
enakih razlogov, kot so navedeni pod točko 8 v zvezi s pravico
do zdravstvenega varstva vojnih invalidov.
14. V skladu z uvedbo nove kategorije vojaških vojnih invalidov - mobilizirancev v nemško in madžarsko vojsko je bilo
potrebno ustrezno prilagoditi tudi 79. člen zakona. Ti državljani Republike Slovenije bi torej lahko uveljavljali in uživali
pravice po tem zakonu ob pogoju, da statusa in pravic ne
morejo uveljaviti v tuji državi. Državljanom Republike Slovenije, ki so kot mobiliziranci v redno nemško vojsko postali
invalidi, zagotavlja delne socialne dajatve Zvezna republika
Nemčija po zakonu o socialnem varstvu vojnih žrtev.
15. V prvem odstavku 88. člena je predlagatelj v skladu
s pripombo Sekretariata in ob upoštevanju določb zakona
o upravi določil, da o pravicah po tem zakonu na prvi stopnjiodločajo upravne enote.
16. Predlagatelj se ne strinja s pripombo Sekretariata, da bi
bilo naslov podpoglavja 4. »Izvedenci« primerneje spremeniti,
da bi se glasil »Izvedenski organi«. Termin »izvedenci- je
namreč uveljavljen v zakonu o splošnem upravnem postopku.
17. Predlagatelj je v prehodnih določbah zakona v skladu
s sklepom Državnega zbora predvidel uporabo enotnih kriterijev za ocenjevanje vseh vrst invalidnosti v Republiki Sloveniji
tudi za vojne invalide. V skladu z načelom varstva pridobljenih
pravic pa je izključil prevedbo invalidnosti vojnih invalidov, ki
bodo ta status uveljavili do uveljavitve enotnih kriterijev.
18. Pripombo Sekretariata, da bi kazalo v prehodne določbe
uvrstiti dodatno določbo, ki bi določala ustrezen rok za pravočasno izdajo podzakonskih aktov, je predlagatelj upošteval in
dodal 129. člen, ki določa trimesečni rok za izdajo le-teh. Do
izdaje novih izvršilnih predpisov bi se uporabljali nekateri,
taksativno našteti izvršilni predpisi, ki bodo veljali oziroma se
bodo uporabljali do uveljavitve zakona o vojnih invalidih.
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Amandmaji Vlade Republike Slovenije
K1. členu:

b) Za 24. členom se dodata nova 24.a in 24.b člen, ki se glasi"

V prvem odstavku 1. člena se za besedami: »po tem zakonu«
doda vejica in besedilo: »kot neposredno posledico teh okoliščin,«.

Potreba po stalni pomoči in postrežbi za opravljanje vseh aj
večine osnovnih življenjskih potreb, potreba po stalnem n'J"
zorstvu ter nepokretnost se ugotavljajo po kriterijih in men« j
določenih s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavare
vanju.

»24.a člen

Obrazložitev:
Tako je precizneje določeno, da se za priznanje statusa vojnega invalida upošteva le tista poškodba, bolezen ali poslabšanje bolezni, ki je neposredna posledica pravno pomembnih
okoliščin, konkretiziranih v 2., 3., 4. oziroma 5. členu zakona.
K 8. členu:
V drugem odstavku 8. člena se za besedami: »brez krivde
vojaške osebe« črta vejica in doda besedilo: »in če ta ni
opravljala dejavnosti, ki predstavlja povečano nevarnost,«.
Obrazložitev:
Okvara zdravja, ki je nastala ali se je poslabšala med dovoljeno zasebno odsotnostjo vojaškega obveznika, bi se upoštevala za priznanje statusa vojaškega mirnodobnega invalida ob
dodatnem pogoju, da ni nastala pri opravljanju dejavnosti, ki
predstavlja povečano nevarnost. S tem bi od varstva po tem
zakonu izključili vojaške obveznike, ki so se poškodovali med
vikendom pri smučanju, planinarjenju, zmajarstvu in podobnih aktivnostih, ki predstavljajo povečano nevarnost za nastanek okvare zdravja.
Pri oblikovanju amandmaja so bile upoštevane pripombe
Ministrstva za obrambo.
K10. členu:
V 2. točki 10. člena se na koncu točke črta podpičje in se doda
besedilo: »in da niso imeli roditelja, ki bi jih lahko preživljal;«.
V 3. točki 10. člena S6 besede: »zadnjih pet let« nadomestijo
z besedama: »zadnje leto«, pika na koncu točke pa se črta in
se doda besedilo: »in če je očim oziroma mačeha vojnega
invalida, padlega borca ali drugo osebo najmanj tri leta preživljala in zanjo skrbela.«.
Obrazložitev:
Varstvo družinskih članov - pastorkov in očima ter mačehe
po tem zakonu bi se zagotavljalo ob pogojih, ob katerih med
temi osebami obstaja dolžnost preživljanja po zakonu
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, s tem, da so ti pogoji
tudi časovno determinirani.
Dejansko preživljanje kot drugi pogoj za varstvo družinskih
članov po tem zakonu pa naj bi bilo glede staršev, posvojitelja, očima in mačehe, ki jih je vojni invalid, padli borec ali
dru£a oseba preživljala pred svojo smrtjo, določeno v trajanju
minimalno enega leta (v predlogu zakona minimalno pet let)
in s tem izenačeno glede na druge družinske člane (zakonca,
pastorke).
K 24. členu:

Višina dodatka za pomoč in postrežbo je odvisna od oko'jjjj
čine, ali je vojnemu invalidu potrebna pomoč in postrežba^
kriterijih iz 24. člena tega zakona na podlagi izključno
pretežno vojne invalidnosti ali pa na podlagi izključno
pretežno druge invalidnosti.
Višina dodatka za pomoč in postrežbo I. stopnje ie flhna j
odmerni osnovi, višina dodatka za pomoč in postrežDO
stopnje pa 50% odmerne osnove, če je vojnemu inva
potrebna pomoč in postrežba na podlagi izključno a" P
težno vojne invalidnosti. Vojnim invalidom - upravičenj
do dodatka za pomoč in postrežbo I. stopnje, ki izpolnju ^
še dodatni pogoj, da so stalno popolnoma inkontinentn
blato in urin, se dodatek za pomoč in postrežbo I. s,°"
poveča za 25%.
Dodatek za pomoč in postrežbo se zagotavlja v višinj ^
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ® ,;
vojnemu invalidu potrebna pomoč in postrežba na P°a
izključno ali pretežno druge invalidnosti.
~,nk
V primeru, da je vojnemu invalidu potrebna P°
,^l|8i"
postrežba le na podlagi skupne invalidnosti, se za9,r tLi«
dodatek za pomoč in postrežbo v višini iz drugega ali ®'a.
odstavka tega člena v odvisnosti od okoliščine, ali vojn''v s
lid potrebuje pomoč in postrežbo pretežno na podlagi
invalidnosti ali pretežno na podlagi druge invalidnosti.
-«fj
Kolikor na potrebo po pomoči in postrežbi v enaki 1 ^
vplivata vojna invalidnost in druga invalidnost, se štel
vojni invalid potrebuje pomoč in postrežbo pretežno na P
lagi vojne invalidnosti.
|f
V primeru, da je vojnemu invalidu potrebna P?"1 nt„od'
postrežba tako na podlagi vojne invalidnosti kot tudi na P ^
lagi druge invalidnosti, pripada vojnemu invalidu dodata ^
pomoč in postrežbo tiste stopnje in v tisti višini, k' '
vojnega invalida ugodnejša.«.
Obrazložitev:
1u
Predlagana ureditev pravice do dodatka za po"~,nt
' „j
postrežbo se glede pogojev za pravico prav tako kot osn'
^
0
rešitev oslanja na predpise o pokojninskem in invali ® )e|i
zavarovanju, (s tem, da samostojno ureja kriterije za d° tK(
za najtežje invalide), avtonomno pa ureja višino
- vendar to le pri vojnih invalidih, ki potrebujejo P°.?n0sli
postrežbo na podlagi izključno ali pretežno vojne rnval<"n

K 34. členu:

a) 24. člen se spremeni, tako da se glasi

5
V drugem odstavku 34. člena se številka »55« nado"m« "
s številko »50«.

»24. člen
Vojni invalidi, ki jim je stalna pomoč in postrežba neogibno
potrebna za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, ki
so slepi ali nepokretni, so upravičeni do dodatka za pomoč in
postrežbo I. stopnje.
Vojni invalidi, ki jim je stalna pomoč in postrežba neogibno
potrebna za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb,
ter tisti vojni invalidi, ki kot težji psihiatrični bolniki neogibno
potrebujejo stalno nadzorstvo, so upravičeni do dodatka za
pomoč in postrežbo II. stopnje.«.
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24.b člen

Obrazložitev:

jftf
Glede na predlagano zvišanje osnove za odmero invali^ p
na 92.600 SIT je potrebno korigirati tudi višino osn" ^
odmero oskrbnine, ki pripada vojnim invalidom v eit
poklicne rehabilitacije in ki se določa v odstotku od osn°
odmero invalidnine: znašala naj bi 50% te osnove (P°? o#1
logu zakona v prvi fazi zakonodajnega postopka
K
osnovi 63.800 SIT), medtem ko znaša po veljavni ur
125% najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo.
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o pomeni, da bi bila osnova za odmero oskrbnine po amand(46.300 SIT) na približno enaki ravni kot po sedaj veljav> Predpisih (43.951 SIT).

nlr

^edloženi amandma pomeni minimalno višji letni obseg
23
Dra
'inanciranje
te pravice
proti izjemno
veljavni malo
ureditvi,
ker
M avico do oskrbnine
uveljavlja
in uživa
upravig|Hcev. Višjo letno porabo ocenjujemo na približno 150.000
* 38. členu:
rv em
s«?
, »lahko«.
odstavku 38. člena se pred besedo »deloma« doda
°eseda

^razložite*:
6 U Gmo da e v
ata
n' '
' obveznost
'
^,enu v skladu prilagoditve
s pripombo Sekretarijn Povzeta
sofinanciranja
prostorov
rom8® *aPoslitve
opreme
za
potrebe
poklicne
rehabilitacije
ozivojnih za
invalidov
ter sofinanciranje
delovnega
m sta brez podlage
upoštevanje
realnih proračunskih
Možnosti, nerealna
K

<0. členu:

^ru9i odstavek 40. člena se spremeni, tako da se glasi:
čenč'*?6 'Z prerav
išnie9a odstavka (v nadaljnjem besedilu: upravijemk S0audru
P ičene do invalidskega dodatka, če delež prenje d vice
" do*inskega člana ne dosega osnove za ugotavljavliirST®
invalidskega dodatka in za določanje njegove
e
(v nadaljnjem besedilu: osnova).«.
Obrazložitev:
samo t na' da i0 vo'n' invalid v delovnem razmerju ali opravlja
Predi
9osPodarsko ali poklicno dejavnost, po mnenju
a ne t5i sme,a
ifvalid 2te
'i
vplivati na njegovo pravico do
kot
Preie t e^na doda<ka
socialnega
korektiva, če z lastnimi
"•Inim a'ine' ravni
Prejemk
' družine
ne dosega zakonsko določene
socialne
varnosti.
K4l

«lenu:

V 41

• členu se številka »50« nadomesti s številko »45«.

°brazložitev
nar92'fi5redla9anega zvišanja osnove za odmero invalidnine
c|ja b0
° SIT je z amandmajem predlagana ustrezna korekinVa|jdsnove za ugotavljanje pravice in za določanje višine
Odmor ?®a doda,ka. ki se določa v odstotku od osnove za
4167q° invalidnine: znašala naj bi 45% te osnove, kar je
Pcstonif Po
Prec"°9uzazakona v prvi fazi zakonodajnega
"snov 6' ki je'>bila
''a osnova
invalidski
dodatek
50%SIT.
odmerne
v tej fazi sprejeta
v višini
63.800
Oslova za u
skeqa®
9otavljanje pravice in za določanje višine invaliduredit vodatka bi se tako po amandmaju glede na veljavno
SlT) ® sicer nekoliko zvišala (od 35.160,96 SIT na 41.670
150
Zakon-a ^.'Pr,er
ublažena sprememba, zajeta v 48. členu
nej6 v '.. Va' bo
zaradi
večjega upoštevanja prejemkov radikala na
g0vo Vjj| '
pravico do invalidskega dodatka in na njePoften'ven va
odstotek za odmero invalidskega dodatka bi
®sko
P'i l na povečanje števila upravičencev in višine
saj j. veteranskega dodatka po zakonu o vojnih veteranih,
oJ,,n h««*in odmere po tem zakonu enak kot po zakonu
' invalidih.
2n

V tretjem odstavku 48. člena se pika na koncu odstavka
nadomesti z vejico in se doda besedilo: »povečani v skladu
z metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za vojne
invalide.«.
Obrazložitev:

,

V primeru, da bi bil sprejet amandma k 40. členu, kar bi
pomenilo, da bi bil do invalidskega dodatka upravičen tudi
vojni invalid, ki je v delovnem razmerju ali opravlja samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost, bi bilo potrebno
pri ugotavljanju pravice in določanju višine invalidskega
dodatka upoštevati tudh njegovo plačo.
Zaradi realnejšega upoštevanja dohodka iz kmetijstva je predlagano, da bi se katastrski dohodek upošteval v višini, povečani v skladu z metodologijo, ki bi jo predpisal minister,
pristojen za vojne invalide, podobno kot po zakonu o socialnem varstvu ali po zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti.
K 61. členu:
V prvem odstavku 61. člena se številka »70« nadomesti s številko »60«. V tretjem odstavku 61. člena se številka »20«
nadomesti s številko »15«, številka »10« pa se nadomesti
s številko »7,5«.
Obrazložitev:
Predlagatelj zakona je ob predlagani - višji osnovi za odmero
invalidnine vojnih invalidov (92.600 SIT), ki predstavlja tudi
podlago za določitev osnove za odmero družinske invalidnine
družinskih članov padlih borcev, umrlih drugih oseb in umrlih
vojnih invalidov, ponovno preveril tudi razmerja med osnovami za odmero družinske invalidnine in razmerja do zneskov
osebne invalidnine vojnih invalidov.
Ob tem je ocenil, da osnova za odmero družinske invalidnine
po padlem borcu v višini 70% odmerne osnove ni več
ustrezna, saj od te osnove odmerjena družinska invalidnina
(32.410 SIT) preveč občutno presega veljavno višino družinske invalidnine po padlem borcu (27.789 SIT). Prav tako bi po
mnenju predlagatelja prišlo do prevelikih odstopanj glede na
veljavno ureditev, pa tudi do neustreznega razmerja do višin
osebnih invalidnin vojnih invalidov nižjih skupin invalidnosti,
kolikor bi osnovo za odmero družinske invalidnine ohranili
v višini, določeni v predlogu zakona v prvi fazi zakonodajnega
postopka. Ta naj bi se zato za invalidnino po umrlem vojnem
invalidu I., II. ali III. skupine znižala od 20% osnove na 15% te
osnove, za družinsko invalidnino po umrlem vojnem invalidu
IV., V., VI. ali VII. skupine pa bi se zato znižala od 10% osnove
na 7,5% te osnove.
Predloženi amandma pomeni nekoliko nižji letni obseg
potrebnih sredstev napram veljavni ureditvi za ocenjenih
89,000.000 SIT.
K 79. členu:
V drugem odstavku 79. člena se beseda »uveljaviti« nadomesti z besedo »uveljavljati«.
Obrazložitev:
Državljani Republike Slovenije - mobiliziranci v nemško ali
madžarsko vojsko bi lahko uveljavljali pravice po tem zakonu
le, če statusa in pravic ne bi mogli uveljavljati po tujih predpisih.
Za 90. členom se doda nov 90.a člen, ki te glasi:

®'®Vza^en
' arnandma pomeni nekoliko višji letni obseg srednih Rb9Q ''nanciranje te pravice proti veljavni ureditvi za ocenje.000.000 - 86,000.000 SIT.
K48

-tlenu:

V^
rn ods,a
ba#Bn»?
vku 48. člena se za besedo »Plača« doda
a
- "Upravičenca,«.

»90.a člen
Upravni organ za obrambne zadeve, pristojen za osebo, ki je
v okoliščinah iz 4. člena tega zakona dobila poškodbo ali
bolezen, zaradi katere je pri njej nastala okvara zdravja oziroma ki je v navedenih okoliščinah izgubila življenje ali umrla,
izda osebi, ki izkaže pravni interes, potrdilo o okoliščinah,
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v katerih se Je oseba poškodovala ali zbolela, izgubila življenje
ali umrla zaradi uveljavljanja pravic po tem zakonu.-.
Obrazložitev:
V tem - novem členu je predpisana obveznost organa, pristojnega za osebo, ki se poškoduje, zboli ali umre pri opravljanju vojaške dolžnosti, dolžnosti v vojaški šoli, pri opravljanju
nadomestne civilne službe ali pri opravljanju določenih nalog
obveznika civilne zaščite, da pravno zainteresirani osebi izda
potrdilo o okoliščinah nastanka poškodbe, bolezni ali smrti
zaradi uveljavitve pravic po tem zakonu.
K119. členu:
Za prvim odstavkom 119. člena se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je zahtevo za
priznanje statusa in pravic vojaškega vojnega invalida oziroma civilnega invalida vojne na podlagi okvare zdravja zaradi
bolezni ali poslabšanja bolezni, dobljene ob vojaški agresiji
na Republiko Slovenijo v letu 1991 ter zahtevo za priznanje
pravic družinskim članom osebe, ki je umrla zaradi posledic
bolezni, dobljene v teh okoliščinah, mogoče vložiti najkasneje
v dveh letih od uveljavitve tega zakona.«.V sedanjem drugem
odstavku 119. člena, ki postane tretji odstavek, se besede: »v
enem letu« nadomestijo z besedami: »v dveh letih«.
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

Obrazložitev:
V praksi se še vedno pojavljajo zahteve za priznanje statusa i"
pravic vojaškega vojnega invalida oziroma civilnega invaira
vojne na podlagi okvare zdravja, dobljene ob vojaški agrestj
na Republiko Slovenijo v letu 1991. Glede na navedeno in p
upoštevanju, da so upravičenci pridobili možnost uveljavlja*
nja statusa in pravic 7. septembra 1991, predlagatelj meni, o
je podaljšanje roka za uveljavljanje statusa in pravic utefl*
Ijeno.
Predlagatelj predlaga tudi podaljšanje roka za uveljavljaj®
statusa in pravic vojaškega mirnodobnega invalida na P°°'ag.
okvare zdravja zaradi bolezni ali poslabšanja bolezni, do *
Ijene v okoliščinah za priznanje statusa vojaškega mirnooo
nega invalida do uveljavitve tega zakona, z enega na dveiie ■
Pri tem upošteva dejstvo, da bo status vojaškega mirnodo
nega invalida na podlagi bolezni ob manj kot 60 - odsto
invalidnosti mogoče uveljaviti šele po tem zakonu.
K128. členu:
V 128. členu se besede: »v šestih mesecih« nadomestij0
z besedami: »v dveh letih«.
Obrazložitev:
Prehod na nov način izplačevanja denarnih prejemkov pot«"'
zakonu naj bi se izvedel v daljšem, dvoletnem roku.

♦
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Predlog zakona o ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA - EPA 478 - DRUGA
.,voO
riel V
1'TI 1K1I >

OBRAVNAVA
a e ub|
u>ol
^ P ike
Slovenije je na 123. seji dne 12. januarja
®5 določila
besedilo:

- predloga zakona o žrtvah vojnega nasilja,
D(V?m ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
Poaiagi stališč in sklepov 20. seje Državnega zbora Repu"ke Slovenije z dne 3/6-1994 in 187. člena poslovnika
v javnega zbora Republike Slovenije, za sejo zbora
'ebruarju 1995.
Vam
Vbrt*'
P°ši|iamo
v obravnavo
in sprejem
amandmaje
ae Republike
Slovenije
k predlogu
zakona
o žrtvah
v ne
' 9a nasilja - druga obravnava.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- Janko S. STUŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.
- Vladimir DEJAN, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

&edl 09 zakona o žrtvah vojnega nasilja
'*rtev vojnega NASILJA

6. člen

1. člen
Vy

8 a

oini n'r 5J nasilja je državljan Republike Slovenije, ki je bil
aSki a re
nasilnih rtv?'an
9 siji na Republiko Slovenijo izpostavljen
vih sodeiay' 'em a'' Pr'si'nim ukrePom agresorja ali njego-

Ne glede na pogoje iz 2. člena tega zakona se za žrtev vojnega
nasilja po tem zakonu ne šteje oseba, ki je prostovoljno ali
poklicno sodelovala na strani agresorja.
II. VARSTVO ŽRTEV VOJNEGA NASILJA

^

2. člen

7. člen

V

tega 2g?'neaga nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1. člena
°kur,ar;.°" °seba, ki so jo nemške, italijanske ali madžarske
od 6 4 1941 do 15 5 1945 zaradi
nacionai h sile
- '
' P°litičnih.
naneo L S 'arasn
ih
ali
verskih
razlogov
prisilno
izselile
(izgPfisilno
rt6,0' 'e v ,at>orišče (taboriščnik), zapor (zapornik), na
r
aneC)
(delovni deportiranec) ali internacijo (interni^ .
toga 2aine9a nasilja po tem zakonu je ob pogojih iz 1. člena
no r
a tud
' oseba, ki so ji organi-tlLA ali organi za
10 ' anio 2ad
.igjj! ar eve dotedanje SFRJ v času od 25. 6. 1991 do 18.
'test, * adi razlogov iz prejšnjega odstavka odvzeli pro2a

3. člen

Pr6

i5eVnVT0ga nasi|ia se Šteje oseba iz prvega odstavka
"ieseCe9a ćlena. pri kateri je prisilni ukrep trajal najmanj tri
2a irtev
Pre
išniSnVoine9a nasilja se šteje oseba iz drugega odstavka
6t|
odvzem prostosti trajal najmanj
fiesRr.3 tlena' Pri kateri je1 odv;
4. člen
16
u 1 12 2-3clena in prvega odstavka 3. člena tega zakona
Pris
i'n
0 m ?®? "asilja po tem zakonu tudi oseba, ki je bila
6,l0 e
ana
(Pr>silni mobiliziranec) v redne vojaške
pr ' aore° or a
ipa(]n|kK ® j . razen če je pridobila častniški čin ali je bila

«not,

'ašistične oziroma nacistične stranke ali njunih

5. člen
*1ev
a
.-»m v J nasilja je ob pogojih iz 1. člena tega zakona tudi
Mna v ,ni invalid, ki ne izpolnjuje pogojev za priznanje
ne9a y
ih "d vo°'ne
ki eeterana po posebnem zakonu, in civilni
ie ta «.'Sla
i postal invalid zaradi vojnih dogodkov, in
t '
tus priznan po posebnem zakonu.

Pravice žrtev vojnega nasilja so:
1. zdravstveno varstvo,
2. zdraviliško in klimatsko zdravljenje,
3. povračilo potnih stroškov,
4. priznanje pokojninske dobe in
5. pravica do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji.
8. člen
Pravico do varstva po tem zakonu ima žrtev vojnega nasilja,
ko dopolni 50 let starosti ali je pri njej nastala trajna popolna
izguba delovne zmožnosti.
Žrtev vojnega nasilja lahko uveljavi pravice iz prejšnjega
člena, če teh ali podobnih pravic ne more uveljaviti po drugih
predpisih ali v tuji državi.
1. Zdravstveno varstvo
9. člen
Žrtvi vojnega nasilja, ki z deležem prejemkov na družinskega
člana ne dosega osnove za ugotavljanje pravice do invalidskega dodatka po zakonu o vojnih invalidih, se zagotavlja
plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti
storitev zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti
storitev zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja žrtvi
vojnega nasilja, ki je bila izpostavljena nasilnemu dejanju ali
prisilnemu ukrepu od leta 1941 neprekinjeno do 15. 5. 1945.
10. člen
Glede pogoja za ugotavljanje pravice do zdravstvenega varstva po prvem odstavku prejšnjega člena se smiselno uporabljajo določbe zakona o vojnih invalidih o invalidskem dodatku.
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19. člen

2. Zdraviliško in klimatsko zdravlfen|e
11. člen
Žrtev vojnega nasilja ima pravico do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja ob pogojih in v obsegu, predpisanem za
vojne invalide.
3. Povračilo potnih stroškov
12. člen
Žrtev vojnega nasilja ima pravico do povračila potnih stroškov
pri uveljavljanju pravice do zdraviliškega in klimatskega
zdravljenja.
Pravica iz prejšnjega odstavka se uveljavlja ob pogojih in
v obsegu, predpisanem za vojne invalide.

Na podlagi odločbe o priznanju časa, prebitega v zapoj
internaciji, konfinaciji, deportaciji ali na prisilni iz
v pokojninsko dobo kot posebno dobo v dejanskemv traj^
ali odločbe o priznanju statusa vojaškega vojnega^in ®ojna5)
civilnega invalida vojne, uveljavlja oseba status žrtve .-.1
nasilja tako, da zahteva pri upravni enoti vpis v evidenc o
vojnega nasilja (v nadaljnjem besedilu: evidenca) ter
izkaznice žrtve vojnega nasilja.
Če upravna enota v primeru iz prejšnjega odstavka
vpis v evidenco in izdajo izkaznice žrtve vojnega nasiij*
o tem ustrezno odločbo.
Po opravljeni reviziji odločbe o priznanju statusa žirtv®
nega nasilja vpiše upravna enota po uradni dolžnosti to
v evidenco in ji izda izkaznico žrtve vojnega nasiljaIzkaznica žrtve vojnega nasilja je javna listina.
20. člen

4. Pokojninska doba
13. člen
Žrtvi vojnega nasilja se čas nasilnega dejanja ali prisilnega
ukrepa do 9.5.1945 šteje v pokojninsko dobo kot posebna
doba v dejanskem trajanju.

Uživalec pravic po tem zakonu je dolžan v
prijaviti upravni enoti vsako spremembo, ki vpliva n
mezno pravico ali njen obseg.

dn«'

21. člen

5. Pravica do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji
14. člen
Žrtev vojnega nasilja, ki je bila v času trajanja nasilnega
dejanja ali prisilnega ukrepa mlajša od 15 let, pridobi pravico
do starostne pokojnine, ko dopolni starost 60 let (moški)
oziroma 55 let (ženska) in pokojninsko dobo 20 let, ali pravico
do predčasne pokojnine, ko dopolni 55 let (moški) oziroma 50
let (ženska) in pokojninsko dobo 35 let (moški) oziroma 30 let
(ženska), ali pravico do upokojitve s polno pokojninsko dobo
pri starosti 55 let (moški) oziroma 50 let (ženska).
Starostna meja za pridobitev pravice do pokojnine po prejšnjem odstavku se zniža za toliko časa, kolikor je trajalo
nasilno dejanje ali prisilni ukrep, vendar največ do omejitev iz
prejšnjega odstavka.
III. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE STATUSA
IN PRAVIC ŽRTEV VOJNEGA NASILJA
15. člen
O priznanju statusa žrtve vojnega nasilja in pravic po tem
zakonu odloča na prvi stopnji upravna enota.
O pritožbah zoper odločbe upravne enote odloča ministrstvo,
pristojno za žrtve vojnega nasilja (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
Ministrstvo zagotavlja nadzorstvo in strokovno pomoč pri
delu upravnih enot.
16. člen
O priznanju pokojninske dobe kot posebne dobe in pravice
do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji odloča zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi potrdila o vpisu
v evidenco žrtev vojnega nasilja.
17. člen

Glede pridobitve, uživanja in izgube pravic,
vičeno pridobljenih prejemkov, nadzora in zbirk pod® M/t
podzakonskih aktov se smiselno uporabljajo doloco®^
o vojnih invalidih, če s tem zakonom ni drugače dol"
IV. EVIDENCA
22. člen
Evidenca vsebuje naslednje osebne podatke:
0
- ime in priimek žrtve vojnega nasilja in njegovega z
tega zastopnika;
- državljanstvo;
- enotno matično številko občana;
- rojstne podatke;
- prebivališče;
^
- vrsto in čas trajanja nasilnega dejanja ali prisilnega u jj
- dokument, ki je podlaga za priznanje statusa žrtve*
nasilja, z navedbo številke, datuma in organa, ki ga J®
- podatke o vrsti in obsegu pravic po tem zakonu.
"O v i
Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se shranjujeJ0
denci kot trajni.
23. člen
Evidence iz prejšnjega člena vodijo in vzdržujejo "Ppffl
enote, uporablja in hrani pa jih tudi ministrstvo zarao'
Ijanja nalog v skladu s tem zakonom.
24. člen
v0di
Podrobnejša navodila o načinu zbiranja podatkov, »
evidence in načinu posredovanja osebnih podatkov^
^
bini in obrazcu izkaznice žrtve vojnega nasilja, pn J"
ster, pristojen za žrtve vojnega nasilja.

V. ZAGOTAVLJANJE DENARNIH SREDSTEV
25. člen

V postopku za uveljavljanje statusa in pravic po tem zakonu
se uporabljajo določila zakona o splošnem upravnem
postopku, zakona o vojnih invalidih in na njegovi podlagi
izdanih predpisov, če s tem zakonom ni drugače določeno.
18. člen
Status in pravice po tem zakonu se uveljavljajo na zahtevo
stranke.
36
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I«/
Sredstva za uveljavljanje in uživanje pravic po tem za'
zagotavljajo iz državnega proračuna.
Sredstva za povečane obveznosti iz naslova pokojnin^Jf
invalidskega zavarovanja, ki nastajajo zaradi
jriin%i
pokojninske dobe iz 13. člena tega zakona in
ugodnejšimi pogoji iz 14. člena tega zakona, se zag<
državnega proračuna.
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' PREHODNI in končna določba

26. člen
Rov'
ć
°Pravi'min?i?r
? 'zv,ret
'e9aletu
odstavka
19. člena
tega
zakona
trstvo
enem
od prejema
odločbe
v revizijo.

27. člen
Minister, pristojen za žrtve vojnega nasilja, izda podzakonski
akt iz 24. člena tega zakona v treh mesecih po njegovi uveljavi,vi
28. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
oprav v'
Republike Slovenije je na 20. seji, dne 3. 6. 1994,
nasilji! pn/0 obravnavo predloga zakona o žrtvah vojnega
n spre el
besed l
i predloženo besedilo kot podlago za pripravo
ie na/o#Predlopripravi
93 zakona za drugo obravnavo. Predlagatelju
obravn
predloga zakona za drugo
pr tem u besedilo
zbora t °
'
P°^teva stališča in sklepe Državnega
pr pomi}e
zadeve
'
Sekretariata za zakonodajo in pravne
a
'UQo'nhpredl°ga zakona, ki ga je predlagatelj pripravil za
ll}
avnavo
ora jn el(0l
jo dopolnjeno s stališči in sklepi Državnega
teij UDoi?
'ko reclakcijsko izboljšano. Pri tem je predlagaal s,al

naiir,

'šča in sklepe Državnega zbora na naslednji

navo'n^a,e^ zal<ona je ob pripravi besedila za drugo obraviboraa p Predlog iz 3. točke stališč in sklepov Državnega
(razen * ubiike
Slovenije, da bi se za žrtve vojnega nasilja
e
doteda
' so i' organi JLA ali organi za notranje zadeve
v času od 25 6 1991 do 18 10 1991
ProstostJ
■
odvzeli
mesec« p
p os'aw' P°9°i trajan/a prisilnega ukrepa najmanj tri
o<j y
°sledice določenega ukrepa so praviloma odvisne
°d ® nasilnega dejanja oziroma prisilnega ukrepa in tudi
določite °m9an mtraianja. Glede na oddaljenost vojne pa je
mesece a žrtve
' ' alnega časa trajanja prisilnega ukrepa tri
tudi teii? preso vojnega nasilja utemeljen. Iz istega razloga je
nja sfa/ sa
iati dokumente, ki bi jih v postopku uveljavljaV 40. " in pravic po tem zakonu predložili upravičenci.
u
Porabr)entraz,
'h ieien
"amreč za isto vrsto žrtve vojnega nasilja
"l&tavBk*
naziv. Predlog
sprejet tako,
da jeDoloprvi
ilen'
6itev tra an a a spremenjen,
drugijeodstavek
pa črtan.
>o/ne ~j men
i prisilnega ukrepa treh mesecev za vse žrtve iz
w^/iuriwwiiwu>,
P'edu^°
rninimalno
- ^ O Q rti t 2sen' ' * eni
- - *1 ■ m povečanje
i ■ H u i m števila upravičencev,
"""'ma/na' dodatna
V h denarna
otrok mlajših
od 6 mesecev, in zato tudi
sredstva.
Siri -j
S
to
ledena prav
^ko stališč in sklepov Državnega zbora je
irtve
ica do upokojitve pod ugodnejšimi pogoji za
a
"nasilja, ki so bile v času trajanja nasilnih dejanj
s
° Naštet,e Ukrepov mlaiše °d 15 let. Določba 7. člena, v kateri
Wc° dQ Pravice žrtev vojnega nasilja, je dopolnjena s prapo>(
°PredenJena
ojnine
pod ugodnejšimi pogoji. Pravica pa je
s
v
Prernf n
novem 14. členu predloga zakona, zato je
iena oštevilčenost ostalih členov.
OrtavnTJi zakona je proučil možnost in upošteval stališče
navedeno v 4. točki stališč in sklepov, da se
strtvarn v!y zbora
*n0 v 0!Pe9a nasilja zagotavlja zdravstveno varstvo, predpipf9
S0 u za vo ne

moien iP
i invalide ob upoštevanju njihovega
a
1a Se zan'Srgaa stan
i
- Določba 9. člena je dopolnjena tako,
a
Potrte rednosti
* pistorit0v
čH° zdravstvenih storitev v višini razlike
zava van a
' ki so zagotovljene v okviru obvezžrtvam, ki s prejemki na družinskega
a ne d
a' :
^ 9a dodfif9 i° osnove za ugotavljanje pravice do invalidrtfe,"ožen l po zakonu o vojnih invalidih. Zaradi določitve
?°'očba jfkega cenzusa je dodan 10. člen kot napotitvena
9lede
«a °a UDnef se
a dol ugotovitve prejemkov na družinskega
Preran*
Š°
°čbe zakona o vojnih invalidih. Ne glede
S 0r
' itev v u!š/iSko stanie pa se zagotavlja plačilo zdravstvenih
n ®a *avarr af,,raz,
iko do polne vrednosti storitev iz obvezt "iem„
°! an'a uirtv
' vojnega nasilja, ki je bila izpostavljena
c
° a vojn i i ali prisilnemu ukrepu od leta 1941 do
P0[/

1
Dria!?ne
' zakona
je in
upošteval
točko(prej
stališč
sklega zbora
določbotudi
13. 5.člena
12. inčlena)

zakona spremenil. Pravico do pokojninske dobe kot posebne
dobe v trajanju nasilnega dejanja ali prisilnega ukrepa do 9. 5.
1945 imajo vse žrtve vojnega nasilja.
Za 13. členom je dodan nov 14. člen, ki določa, da pridobi
žrtev vojnega nasilja, ki je bila v času trajanja nasilnega
dejanja ali prisilnega ukrepa mlajša od 15 let, pravico do
pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. Starostna meja za pridobitev pravice do pokojnine se upravičencem zniža za čas trajanja nasilnega dejanja ali prisilnega ukrepa, vendar največ za
3 leta. Glede na dodano pravico je spremenjen oziroma
dopolnjen tudi 16. člen (prej 14. člen) in sicer tako, da o priznanju pokojninske dobe kot posebne dobe v dejanskem trajanju in o pravici do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji odloča
zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi
potrdila o vpisu v evidenco žrtev vojnega nasilja.
Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo je predlagatelj zakona upošteval pripombo Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve Državnega zbora glede 19. člena (prej 20. člena
- pri pripravi zakona za prvo obravnavo je namreč prišlo do
napake) in ga popravil. Prisilni mobiliziranci bodo morali
najprej uveljaviti status žrtve vojnega nasilja, po opravljeni
reviziji odločbe o priznanju statusa, pa jih bo pristojna
upravna enota po uradni dolžnosti vpisala v evidenco žrtev
vojnega nasilja in jim izdala izkaznico žrtve vojnega nasilja.
Glede dokazovanja pravnorelevantnih okoliščin za priznanje
statusa žrtve vojnega nasilja - prisilno mobiliziranih v redno
nemško vojsko, se bodo uporabljale določbe o dokazovanju,
ki veljajo po zakonu o splošnem upravnem postopku.
Predlagatelj je proučil tudi ostale predloge iz stališč in sklepov Državnega zbora in do njih zavzel naslednja stališča:
Upoštevajoč pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve predlagatelj meni, da se s predlogom zakona o žrtvah
vojnega nasilja ne posega v pridobljene pravice. S predlogom
tega zakona se namreč v skladu z določbo 50. člena Ustave
Republike Slovenije prvič celovito ureja status in varstvo
oseb, ki so bile v času vojne ali agresije zaradi političnih,
rasnih, verskih ali nacionalnih razlogov izpostavljene nasilnim
dejanjem ali prisilnim ukrepom agresorja ali njegovih sodelavcev. Po veljavnih predpisih je varstvo zagotovljeno (z zakonom o civilnih invalidih vojne) le tistim civilnim osebam, ki so
v navedenih okoliščinah dobile okvaro organizma in so
postale invalidne. Nekatere žrtve vojnega nasilja pa imajo
možnost uveljaviti posebno dobo v dejanskem trajanju in
sicer čas trajanja prisilnega ukrepa po pokojninskih predpisih.
V določbi 15. člena (prej 13. člena) je navedeno, da se
v nadaljnjem besedilu (tako tudi v 22. členu) uporablja namesto besedne zveze »Ministrstvo, pristojno za žrtve vojnega
nasilja- beseda »ministrstvo«, zato je pripomba Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve, da se terminološko uskladi
naziv ministrstva v določbah zakona, neutemeljena.
Po ponovni proučitvi predlaganih rešitev besedila predloga
zakona za drugo branje so bile vnešene še naslednje spremembe, ki pa vsebinsko v ničemer ne posegajo v konceptualno zasnovo predloga zakona, kakršno je Državni zbor sprejel v prvi obravnavi:
V določbi 8. člena je pogoj trajne nezmožnosti za delo opredeljen precizneje in sicer, da je pri žrtvi vojnega nasilja
nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti.
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Določba 10. člena je dopolnjena tako, da se status in pravice
uveljavljajo na zahtevo stranke. Tej določbi sledi člen, ki ureja
način uveljavljanja statusa žrtve vojnega nasilja.
Ker je revizija del postopka za uveljavljanje statusa žrtve
vojnega nasilja, 17. člen pa opredeljuje, da se v tem delu
uporabljajo določila zakona o vojnih invalidih, je izpuščena
določba o reviziji. Določba 21. člena, ki določa, da se glede
pridobitve, uživanja in izgube pravic, povrnitve neupravičeno
pridobljenih prejemkov, nadzora in zbirk podatkov ter podzakonskih aktov smiselno uporabljajo določbe zakona o vojnih
invalidih, pa je usklajena s poglavji citiranega zakona.

Zaradi obsežnega dela ministrstva, ki bo moralo opraviti rt*
zijo vseh odločb, s katero se prizna status žrtve
nasilja, je kot prehodna določba dodan 26. člen, da bo rewl,
teh odločb opravljena v enem letu.

silni izselitvi, razen mobilizirancev v nemško vojsko, uveL
Ijajo v posebno dobo čas prisilnega ukrepa (obdobje i^ ;
dela zaradi okoliščin, ki so jih povzročile vojne) do yr" ^ j'
domov, vendar najdalj do konca leta 1945. Tako uveljavil ^
posebna doba se všteva v pokojninsko dobo.

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
1. K 7. ČLENU:
Črta se 5. točka.
Obrazložitev:
Po določbi 202. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Ur. list RS, št. 12/92) obsega pokojninska doba,
na podlagi katere se pridobijo in uveljavijo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, čas, prebit v zavarovanju, ki se všteva v zavarovalno dobo po določbah tega zakona,
in čas, dopolnjen do uveljavitve tega zakona, ki se všteva
v pokojninsko dobo po predpisih, ki so veljali do 31. 3. 1992,
razen če ni s t.em zakonom drugače določeno. V zavarovalno
dobo se skladno z določbo 203. člena citiranega zakona
všteva čas, ki ga zavarovanec prebije po dopolnjenem 15. letu
starosti v obveznem zavarovanju in v prostovoljnem zavarovanju.
Temeljni zakon o pokojninskem zavarovanju (Ur. list SFRJ, št.
51/64), katerega določbe se uporabljajo za priznanje posebne
dobe, v določbi 162. člena določa, da se v pokojninsko dobo
ne štejejo obdobja dela in ne obdobja, ki se sicer štejejo
v posebno dobo, če so to obdobja, ki jih je zavarovanec
dopolnil do 15. leta starosti, razen v primeru drugega
odstavka 140. člena tega zakona. Ta pa določa, da se kot
posebna doba dvojno šteje čas do 15. maja 1945, ki ga je
zavarovanec prebil v partizanskih odredih Jugoslavije,
v Narodnoosvobodilni vojski Jugoslavije in Jugoslovanski
armadi pred 15 leti starosti in se všteva v pokojninsko dobo.
Edina izjema od splošnega načela, da se v pokojninsko dobo
ne šteje obdobje do 15. leta starosti zavarovanca, so torej
borci navedenih formacij, ki so bili v času vojne izpostavljeni
nenormalno večjemu tveganju, ker so z orožjem neposredno
sodelovali v boju.
Glede na navedeno torej na pravico do pokojnine po dosedanjih predpisih praviloma ne vpliva obdobje pred 15. letom
starosti zavarovanca. V primeru, da ta amandma ne bo sprejet, bo treba zaradi načela pravičnosti spremeniti tudi zakon
o vojnih veteranih in sicer, da imajo udeleženci narodnoosvobodilne vojne mlajši od 15 let starosti pravico do upokojitve,
pod enakimi pogoji kot žrtve vojnega nasilja.
2. K 13. ČLENU:
Člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prisilnemu mobilizirancu se čas, prebit v redni vojaški enoti
agresorja in ujetništvu do vrnitve domov, vendar najdalj do 25.
8. 1945, šteje v pokojninsko dobo kot posebna doba v dejanskem trajanju.«
Obrazložitev:
Po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
lahko osebe, ki so bile med vojno v ujetništvu, na prisilnem
delu, v zaporih, internaciji, konfinaciji, deportaciji ali na pri38

V določbi 25. člena, ki ureja zagotavljanje denarnih sredstoj
je z drugim odstavkom precizirano, da se poleg sredstev 9
uveljavljanje in uživanje pravic po tem zakonu, tudi sredst»
za povečane obveznosti pokojninskega in invalidskega ^
rovanja, zagotavljajo iz državnega proračuna.

Skladno z določbo 145. člena temeljnega zakona o pokojn^
skem zavarovanju, katerega določbe se uporabljajo za Pr ^
nje posebne dobe, se namreč v posebno dobo šteje čas, v
je zavarovanec - državljan prebil na vojaških c'0 j« 17v jugoslovanski vojski med vojno s sovražnikom od 6. ,n0 (
aprila 1941, in čas, ki ga je po 6. aprilu 1941 prebil v uje
okupatorja in njegovih zaveznikov ali na prisilnem
^
v Jugoslaviji ali v tujini, ali pa kot žrtev fašizma - v zaf - ta
internaciji, konfinaciji, deportaciji ali pa prisilni izseli" • j,
čas se šteje od odhoda zavarovanca v tujino do vrnitveav J jjjj
slavijo, vendar najdalj do konca leta 1945. Čas od 1. i " fadi
1946 se zavarovancu všteva v posebno dobo, če se z p
bolezni ali zaradi tega, ker je bil proti svoji voljinalPojijo
v taborišču, ni mogel vrniti v Jugoslavijo, vendar
iLil
dneva, ko je bila po posebnih zveznih predpisih kon
repatriacija iz tiste države.
* .i
Ifrtj'
Po že citirani določbi 162. člena temeljnega zakona o 5P° j5
ninskem zavarovanju, se v pokojninsko dobo ne <,to
obdobja dela in ne obdobja šteta v posebno dobo, ce
.j
obdobja, ki jih je zavarovanec dopolnil do 15. leta s,areuil
razen čas do 15. maja 1945, ki ga je zavarovanec P ^
v partizanskih odredih Jugoslavije, v NarodnoosvobodH"
ski Jugoslavije in Jugoslovanski armadi.

Pokojninska doba, na podlagi katere se pridobijo in
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanj ^
veljavnem zakonu o pokojninskem in invalidskem
<r
nju obsega čas, prebit v zavarovanju, ki se všteva v 1» $
valno dobo po določbah tega zakona, in čas, dopolni ^
uveljavitve tega zakona, ki se všteva v pokojninsko do ^
predpisih, ki so veljali do 31. 3. 1992, razen če nl
zakonom drugače določeno. V zavarovalno dobo pa se l!r
čas, ki ga zavarovanec prebije po dopolnjenem 15. letu s
sti v obveznem zavarovanju in v prostovoljnem zavaro*
yS^
V primeru nesprejetja predlaganega amandmaja bo<i0
0,^
a
žrtve, ne glede na starost v času nasilnega dejanja . Mjltf
nega ukrepa, imele priznano posebno dobo v poMI" ^
dobo. Zaradi načela pravičnosti bo treba spremenit" * ^
o vojnih veteranih in omogočiti, da se v pokojninsko
posebna doba šteje tudi čas udeležbe v NOV udelezsn ^
narodnoosvobodilnega boja in aktivnim sodelavcem
noosvobodilnega gibanja mlajšim od 15 let.
i\\"
Udeležba v narodnoosvobodilni vojni ter udeležba v an
stičnem boju v drugih deželah in zavezniških vojskahrl
posebna doba po pokojninskih predpisih praviloma P
do 15. maja 1945. Obdobja izven dela zaradi okoliščin. ^
jih povzročile vojne, pa se v posebno dobo štejejo do ^
domov oziroma do konca leta 1945 in izjemoma
Datum 9. 5. 1945, do katerega naj se za vse žrtve vorjj^i
nasilja upošteva pravica do posebne dobe, ki ga je s s1« . j i
opredelil Državni zbor, torej ni utemeljen. Opozoritir
treba, daje datum 15. 5.1945 določen tudi v 2. členu p ® pi*
zakona o žrtvah vojnega nasilja in da Državni zbor o
v
obravnavi nanj ni imel pripomb.
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m
°reio6' Prisiln' mobiliziranci po veljavnih predpisih ne
r rnaju lahL0 'av,ia,i Posebne dobe, bi po predlaganem amand'1 ,r59 v Dnt ,ninsko
"ve''avdobo
'" ^asstel
prebit v tuji vojski in ujetništvu, ki bi
aianin
i
i
kot posebna doba v dejanskem
17
p s,eva
1 se i L 6 ° 1 i°C 2. sklep, ki ga je Državni zbor sprejel na
dobami"a do ^ 994, bi se prisilnim mobilizirancem posebna
je sto j,
vrnitve domov oziroma najdalj do 25.8.1945, ko
za
.< Vrtv|an
®'javo
kon o podeljevanju amnestije in pomilolist SMne
'a' krniva po zakonih federalne Slovenije (Ur.
us ■
'n NVS, št. 29/45).

4. K 16. ČLENU:
V 16. členu se za besedama »posebne dobe« črta »in pravice
do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji«.
Obrazložitev:
Iz istih razlogov kot je navedeno pri prejšnjih amandmajih je
treba določbo 16. člena predloga zakona spremeniti in sicer,
da odloča zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje le
o priznanju posebne dobe.

3 K1

«- ČLENU:

tr,a se

naslov in 14. člen.
«aotitev:

Ob,

Zaradi
na(e|a d navedenega razloga odstopanja od splošnega
SS v
darova nec
Pokojninsko dobo ne štejejo obdobja, ki jih je
iti, oa b dopolnil do 15. leta starosti, in načela pravično0rno
,re a s
9očit° ^
spremembo zakona o vojnih veteranih
tudi U(1 -' uve'javljanje pokojnine pod ugodnejšimi pogoji
e
narodnoosvobodilne
' t, Predla
vojne mlajšim od 15
spre e, e,e a
Pasoirtv6 amo
i i 9 amandmaja. Poleg navedenega
v ne
o*iroma °i 9a nasilja (z izjemo mobilizirancev v nemško
okolij ^adžarsko vojsko), ki so med vojno v določenih
c,v
i'neQa dobi,evookvaro
zdravja, lahko uveljavljale status
'ahk0 uve|riVa''dasta,us
ine- (Mobiliziranci v italijansko vojsko so
"anje sfr
vojaškega invalida po predpisih nekUve,
iav|j»t! , S.tatus
civilnega invalida vojne je bilo mogoče
na
"tahoiLi'i,
^ u"°liščinah, dopodlagi
31. 12. bolezni
1993. ali poslabšanja bolezni
s
okvarami zdravja (najmanj 60%) se
Pokojnin1u 0 zavar°valna doba s povečanjem po predpisih
C6v,<1
n
eian 1, prebi,ih
' invalidskem zavarovanju. Vsakih 12 meseca so bii avarovani
v delovnem razmerju, na podlagi kate^be; starn
'se jim šteje za 15 mesecev zavarovalne
me a ki
iol<0jnineOS,na
i - i® predpisana za pridobitev starostne
"»lansko
„eP?se na
)imtake
zmanjša za eno leto za vsaka štiri leta,
n
asilja s« »
m delu. Težje prizadete žrtve vojnega
kralji
' *e po veljavnih predpisih upokojijo ob dejanVanci
P°kojninski dobi in nižji starosti kot ostali zavaro0^

Za žrtve vojnega nasilja brez ali z lažjimi okvarami zdravja pa
za uvajanje upokojevanja pod posebnimi pogoji ni posebej
utemeljenih razlogov.

5. K 25. ČLENU:
V drugem odstavku 25. člena se za besedo »zakona« črta »in
pokojnine pod ugodnejšimi pogoji iz 14. člena tega zakona«.
Obrazložitev:
Razlogi, da se v določbi drugega odstavka 25. člena predloga
zakona črta del besedila, ki določa, da se sredstva za uveljavitev pravice do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji zagotavljajo
v proračunu Republike Slovenije, so isti kot v obrazložitvi
amandmaja k 7. in 13. členu predloga zakona.
6. K 25. ČLENU:
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»Sredstva iz prvega in drugega odstavka tega člena se za
osebe iz 4. člena tega zakona zagotavljajo iz državnega proračuna, če ni z meddržavnim sporazumom drugače določeno.«
Obrazložitev:
Osebe, ki so bile prisilno mobilizirane v redne vojaške enote
agresorja, so delovale za države agresorice, ki so s prisilnim
ukrepom povzročile njihov status žrtve vojnega nasilja. V primeru, da bi te države financirale del varstva žrtev vojnega
nasilja, je predlagatelj v zakonu predvidel možnost uporabe
teh sredstev.

poročevalec, it. 4
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ALBANIJE O SODELOVANJU
V ZDRAVSTVU IN MEDICINI - EPA 975
Vlada Republike Slovenije je na 122. seji dne 5. januarja
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLAD'O REPUBLIKE ALBANIJE O SODELOVANJU V ZDRAVSTVU IN
MEDICINI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
.213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena P°® a
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. A® ,
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije d°*°rLji
da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zW>
in delovnih telesih sodelovali:
- dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo.
„
- Ignac GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu za zu
nje zadeve,
.
- dr. Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, državna sekretarka v Min
strstvu za zdravstvo,
ne
- Borut MAHNIĆ, vodja službe za mednarodno?'3
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Albanije o sodelovanju v zdravstvu in medicini
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Albanije o sodelovanju v zdravstvu in medicini. podpisan v Tirani 26. oktobra 1994.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku
glasi:*
SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO REPUBLIKE ALBANIJE
O SODELOVANJU V ZDRAVSTVU IN MEDICINI
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Albanije (v
nadaljevanju pogodbenici) sta s ciljem pospešitve sodelovanja med državama v zdravstvu in medicini sklenili tale sporazum:
1. člen
Pogodbenici bosta po načelu enakopravnosti in vzajemnosti
spodbujali sodelovanje v zdravstvu in medicini. O konkretnih
področ|ih sodelovanja se bosta dogovorili s posebnimi sporazumi in ob upoštevanju obojestranskih interesov.
2. člen
Pogodbenici bosta podpirali:
- medsebojno obveščanje na področjih medicinskih ved,
sistema zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega varstva,
organizacije zdravstvene službe, nadzora nad predmeti
splošne uporabe in promocije zdravja;
- medsebojno seznanjanje z novo opremo, farmacevtskimi
izdelki in razvojem tehnologij s področja medicine in javnega
zdravstva;
- izmenjavo strokovnjakov s ciljem izobraževanja in posvetovanja. kot bo navedeno v načrtu o sodelovanju, omenjenem
v 6. členu tega sporazuma;
' Besedilo sporazuma v albanskem |eziku te na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
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- neposredne stike med ustanovami in organizaci|alT1'
držav;
- medsebojno obveščanje o mednarodnih kongres^,
J
pozijih o zdravstvu in medicini, ki bodo v eni ali drug1
t
- druge medsebojno dogovorjene oblike sode10 ct
v medicini in javnem zdravstvu
C
3. člen
Pristojni organi in ustanove obeh pogodbenic se b0^0.
medsebojno seznanjali z epidemiološkim stanjem i" „
vali izkušnje pri preventivi, diagnostiki in zdravijeg
^
bolezni. Postopek seznanjanja in zaporedje izmeni3
opisana v načrtu sodelovanja.
4. člen
Vsaka od pbgodbenic bo bolnim državljanom
benice omogočila urgentne zdravstvene storitve oo
^
bolezni ali življenjski ogroženosti na svojem ozem1^ 5kIi
zdravljenja v zdravstvenih zavodih bo potekalo ^ ^
s pogoji, opisanimi v 5. členu in dogovorjenim'
sodelovanja iz 6. člena tega sporazuma.
5. člen
Pogodbenici bosta poravnavali stroške, nastale z ure*"
njem tega sporazuma, v skladu s temi načeli:
a) stroški izmenjave strokovnjakov v zvezi z izobra*f$
ali udeležbo na simpozijih, konferencah in učnih -- }
bodo poravnani kot bo opisano v načrtu sodelo^
člena tega sporazuma;
in«
b) stroške potovanj in začasnega bivanja zdravnikov u
,
strokovnjakov zdravstvenega varstva na oze m'la' slf
pogodbenice bodo poravnali tisti, ki so zaprosili *
njaka zdravstvenega varstva:
c) stroške zdravljenja bolnika na njegovo lastno
poravnal bolnik sam.
ci«11}
d) stroške nujnega zdravljenja, opisanega v
iS
poravnal pristojni organ ali zavod, ki je odgovoren
stveno varstvo ene od obeh pogodbenic.

poročevalec, št. 4

poti. Sporazum preneha veljati šest mesecev od dneva obvestila o odpovedi.

6. člen
te a
te"*60™*
9 sporazuma bosta pogodbenici podpiski int lnančnisode|
ovanju.zav katerih
organizaci|aranžmaji
izvajanjebodo
tegaopisani
sporazuma.

7. člen
spor~meniave
tudi druge oblike sodelovanja po tem
se bodo uresničevale v skladu z zakoni in predpisi
obeh
8. člen
Ta s

bo
ali ratificiran v skladu z notranjo
odaj0 obeh odobren
pogodbenic.

10. člen
V,
Sestavljeno v Tirani dne 26. doktobra, 1994, dveh izvirnikih
v slovenskem, albanskem in angleškem jeziku, vsa besedila
pa so enako verodostojna. V primeru različne razlage slovenskega in albanskega besedila je merodajno angleško besedilo.
Za vlado
Republike Albanije
Dr. Maksim Cikuti I., r.

Za Vlado
Republike Slovenije
Dr. Božidar Voljč I. r.

KOn

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku

9. člen

3. člen

^enic°ra2um ?a^ne veljati z dnem izmenjave obvesitil pogoddi |omatski 0,i 0
PravnihnP0S
'an'h po
P
P ' uveljavitev.
izpolnjenih notranjePogojih,
potrebnih
za njegovo

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za zdravstvo.

t,e

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

Jrri e sk,en en za
nk°obaaZ|lahko
' odpove
i s pisnim
nedoločen
čas. Vsaka
od pogodobvestilom
po diplomatski

4. člen

OBRAZLOŽITEV
ll

* °iitev sporazuma z Republiko Albanijo

- sodelovanje med zdravstvenimi ustanovami in zdravstvenimi organizacijami;

"i/9 0 s7Lvlade Republike Slovenije in vlade Republike Alba°^obra
ioi°Vaniu na Področju zdravstva sta podpisala 26.
^v
Tirani, Republika Albanija, doc. dr. Božidar
rza
Cikuii m
rni'^
zdravstvo Republike Slovenije in dr. Maksim
n
' ' '$ter za zdravstvo Republike Albanije.

- Izmenjavo podatkov v zvezi z mednarodnimi simpoziji,
konferencami in delavnicami;
- podatke o epidemioloških razmerah in izkušnje o preprečevanju, diagnosticiranju in zdravljenju teh bolezni;

S

- zdravljenje in zdravstvene storitve za bolne državljane
druge države; nujno zdravstveno oskrbo državljanom druge
države med začasnim bivanjem na njenem ozemlju ob
nenadni bolezni ali življenjski nevarnosti.

tn9nost!aVO '2ku&eni pri vprašanjih zdravstva in medicinskih

3.

P0ira*um vsebuje:

/«w>ega
"o\'e

'zl<ušenj pri vprašanjih organizacije in vodenja
"vative
avstva in preventive, higiene in epidemiologije,
' zdravstvenega izobraževanja, uporabe
'cinske opreme, instrumentom in zdravil;

bo <toiolav° specialistov
za namen študija in posvetovanj kar
o v posebnih sporazumih;
•

Državi pogodbenici bosta poravnali stroške, nastale zaradi
izvajanja tega sporazuma v skladu z načeli navedenimi v sporazumu in v načrtu sodelovanja.
4.
Ta sporazum ne bo imel posledic na notranjo zakonodajo.

poročevalec, št. 4
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Predlog zakona o DOPOLNITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
€ SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE
1EPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE
REPUBLIKE ITALIJE V BOJU PROTI NEZAKONITEMU TRGOVANJU
Z OPOJNIMI IN PSIHOTROPNIMI SNOVMI TER PROTI
ORGANIZIRANEMU KRIMINALU IN ZAPISNIKA O SREČANJU MED
MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN
MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE ITALIJE
O IZMENJAVI RAČUNALNIŠKO OBDELANIH INFORMACIJ, KI SE
NANAŠAJO NA NEZAKONITO TRGOVANJE Z OPOJNIMI IN
PSIHOTROPNIMI SNOVMI PO BALKANSKI POTI IN V MEDITERANU
- EPA 947
Vlada Republike Slovenije je na 122. seji dne 5. januarja
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE
IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE
ITALIJE V BOJU PROTI NEZAKONITEMU TRGOVANJU
Z OPOJNIMI IN PSIHOTROPNIMI SNOVMI TER PROTI
ORGANIZIRANEMU KRIMINALU IN ZAPISNIKA O SREČANJU MED MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE ZADEVE REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NOTRANJE
ZADEVE REPUBLIKE ITALIJE O IZMENJAVI RAČUNALNIŠKO OBDELANIH INFORMACIJ, KI SE NANAŠAJO NA
NEZAKONITO TRGOVANJE Z OPOJNIMI IN PSIHOTROPNIMI SNOVMI PO BALKANSKI POTI IN V MEDITERANU.

-1
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slov
nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanj
zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena P°^°L
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. cW
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije doloc' Ja
da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnegai zbo'
in delovnih telesih sodelovali:
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve,
- Ignac GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu zai zuna'
nje zadeve,
^
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnop^
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

Predlog zakona o dopolnitvi zakona o ratifikaciji sporazurrta o sodelovanju med
Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje
zadeve Republike Italije v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in
psihotropnimi snovmi ter proti organiziranemu kriminalu in zapisnika o srečanju
med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za
.
notranje zadeve Republike Italije o izmenjavi računalniško obdelanih informacij.K
se nanašajo na nezakonito trgovanje z opojnimi in psihotropnimi snovmi po
balkanski poti in v Mediteranu
1. člen
V zakonu o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom
za notranje zadeve Republike Italije v boju proti nezakonitemu trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter proti
organiziranemu kriminalu in zapisnika o srečanju med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Italije o izmenjavi računalniško obdelanih informacij, ki se nanašajo na nezakonito
trgovanje z opojnimi in psihotropnimi snovmi po balkanski
poti in v Mediteranu (Uradni list RS - Mednarodne pogodbe,
št. 2/94) se 2. člen dopolni tako. da se v italijanskem besedilu
3. točke 3. člena sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom
za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za
42

notranje zadeve Republike Italije v boju proti neza..0^
trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi ter epr0c' „0sV\
ziranemu kriminalu na koncu besedila namesto v i' Z
pika, nato pa doda stavek: »I dati possono essere c ^
ad altatri organi o organizzazioni solamente previa
zione scritta della parte contraente che li fornisce;"
2. člen
P t^/
Za izvajanje tega zakona skrbi Ministrstvo za notranje
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradn
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

poročevalec, št. 4
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y3n.
1993 sta bila v Rimu podpisana sporazum o sodelolu med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Sloves rs,vom za
Ho i" rCMf'neza
'
notranje zadeve Republike Italije
"'m/ now
"'
konitemu trgovanju z opojnimi in psihotropo SrJ
'' >er proti organiziranemu kriminalu in zapisnik
n U mecl
Slovi
Ministrstvom
za notranje
zadeve
Republike
o, "<ie' in Ministrstvom
za notranje
zadeve
Republike
Italije
raiunalni
"a n/T"'
ško obdelanih informacij, ki se nanašajo
ak
trgovanje z opojnimi psihotropnimi snovmi po
balJ °ni<°
° ratifl poti in v Mediteranu. 17. 12. 1993 je sprejel zakon
s razuma
Sloven
P°
in zapisnika Državni zbor republike
akon 0
Minist^
ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med
s orn za
s/rsfv
notranje zadeve republike Slovenije in Mini23 notran e
l zadeve Republike Italije v boju proti
l
ter °1 ^u trgovanju z opojnimi in psihotropnimi snovmi
/tied R or9aniziranemu kriminalu in zapisnika o srečanju
trs,vom za notran e
^is,rT
i zadeve Republike Slovenije in
V m za
raiunainisl<0
?
notranje zadeve Republike Italije o izmenjavi
mig ira
obdelanih informacij, ki se nanašajo na nezakotki pnt°Vanive z opojnimi in psihotropnimi snovmi po balkanMediteranu, je bil objavljen v Uradnem listu
ftep 'V
lisi
,e Siovenije - Mednarodne pogodbe, št. 2/94 (Uradni
št. 8/94).

I EV
Ob objavi zakona pa je bilo ugotovljeno, da se slovensko [n
italijansko besedilo 3. točke 3. člena sporazuma razlikujejo
- v besedilu v italijanščini ni stavka, ki se v slovenstvom
besedilu glasi: »Dajanje podatkov drugim organom oziroma
organizacijam je mogoče le s predhodnim pisnim dovoljenjem pogodbenice, ki je podatke dala;«
Ker zato ni bilo pogojev za uveljavitev sporazuma, je Ministrstvo za zunanje zadeve o tem obvestilo italijansko stran in
predlagalo, da se zaradi uskladitve besedila manjkajoči stavek soglasno vnese v italijansko besedilo v obeh izvodih
sporazuma.
Italijanska stran je predlog sprejela dne 4. novembra 1994 ter
posredovala italijansko besedilo 3. točke 3. člena sporazuma,
ki je skladno slovenskemu besedilu.
Slovenska stran je s predlaganim besedilom soglašala.
s čimer sta besedili sporazuma usklajeni.
Z uskladitvijo besedila sporazuma in s sprejetjem ter objavo
zakona o dopolnitvi zakona o ratifikaciji bodo v Republiki
Sloveniji podani pogoji za uveljavitev omenjenega sporazuma. O tem bo po objavi zakona o dopolnitvi zakona o ratifikaciji Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
obvestilo italijansko stran v skladu z 8. členom sporazuma,
s čimer bo sporazum začel veljati.

/
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI ODGOVORA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU
BOJU PROTI TERORIZMU, ILEGALNEMU PROMETU Z MAMILI,
PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN PREKURZORJI TER ORGANIZIRANEMU
KRIMINALU - EPA 979
Vlada Republike Slovenije je na 121. seji 28. decembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI DOGOVORA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU V BOJU PROTI TERORIZMU, ILEGALNEMU PROMETU Z MAMILI, PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN PREKURZORJI TER ORGANIZIRANEMU
KRIMINALU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena
8
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176.
naslovnika Državneaa
■
poslovnika
Državnega zbora ReDublike
Republike Sloveniie
Slovenije doloc
<
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelova"
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve,
- Ignac GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu za zv
nje zadeve,
. NU
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrs
za notranje zadeve,
ni|e
- Mitja KLAVORA, svetovalec Vlade Republike Slove
v Ministrstvu za notranje zadeve,
:;e
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Sl°ve. i
in vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Min
stvu za zunanje zadeve.
"In

Predlog zakona o ratifikaciji dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Slovaške Republike o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu
z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji ter organiziranemu kriminalu
1. člen

S
Pos
!
'ei

povečata skupna prizadevanja v boju proti terorizmi

Ratificira se Dogovor o med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Slovaške republike o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in
prekurzorji ter organiziranemu kriminalu, podpisan v Bratislavi dne 14. septembra 1994.

uskladita svoje akcije proti mednarodno organiziran®1"11 %
torj,
minalu,
n»'l)
v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki se nanaša)0
področja, sklenili tale dogovor:

2. člen
1-člen

Dogovor se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:'
DOGOVOR
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE
O SODELOVANJU V BOJU PROTI TERORIZMU,
ILEGALNEMU PROMETU Z MAMILI,
PSIHOTROPNIMI SNOVMI IN PREKURZORJI
TER ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

/1/ Pogodbenici bosta v skladu s pravnim redom s""!' pfi ^e
sodelovali pri preprečevanju terorizma, nedovoljen®' aniiJs
metu z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji,0°
ranem kriminalu, pri preprečevanju in odkrivanju t "
gih oblik kriminala.

121 Pogodbenici bosta sodelovali posebno v tistih
ko se kazniva dejanja ali priprave nanje realizirajo na (jrC5i),
ene države pogodbenice in podatki kažejo na obmoCJ ten,
države pogodbenice.
2. člen
Pristojni organi držav obeh pogodbenic bodo v
člena tega dogovora

Vlada Republike Slovenije
in
Vlada Slovaške republike
(v nadaljevanju pogodbenici) sta v-prizadevanju, da prispevata k razvoju dvostranskih stikov,
sodelujeta na področju zatiranja kriminala, posebno ilegalnega prometa z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji
ter njegovega uspešnega preprečevanja,

a/ sporočali drug drugemu podatke o osebah, »r jpi
v organizirani kriminal, o načinih njihove povezanosti.
macije o organizacijah in skupinah kriminalcev, " „r
obnašanju storilcev in skupin. V teh informacijah b
dena dejstva, posebno čas, kraj in način storitve /
dejanj, napadeni objekti, posebne okoliščine, doloC"
nov, ki so bili kršeni in ukrepi, ki so jih izvedli.
b/ na zaprosilo izvajali policijske ukrepe, ki so
s pravnim redom zaprošene pogodbenice,

' Besedilo dogovora v slovaškem jeziku je na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
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c/ izmenjavali podatke in izkušnje o metodah in n?'10
kah, ki jih uporabljajo storilci v mednarodnem kri m '
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a 0
Glodah'3781' spoznan
kriminalističnih in kriminoloških
ah i
dejani l' l 'zkušn
i
.
pridobljenih
pri preiskovanju kaznivih
,ud 0
niihm«.a
' načinih in sredstvih dela z namenom
9 Nadaljnjega razvijanja,

ki
izmenjavali informacije ali vzorce predmetov,
Wlasto°"
kaznivega
dejanja, in predmetov, s katerimi so
lena kazniva
dejanja,
fI
ake z
^okovnostf'nastrokovn
namenom povečevanja njihove
da i
Prof r anP°
'
9'
vzajemnega izobraževanja kot dela
zira
-"frtje
'
°
9.
i
nemu
kriminalu
in za pridobitev višje
n h
Sf
edstev n ovih
strokovnih znanj, vzajemnega spoznavanja
1e,od

"sni kri J "
boja proti kriminalu in najnovejših spoz"Tnalistične tehnike.
g/ pQ
or a
izvajan!^'
9 niziraliukrepov
delovnav srečanja
v zvezi
s pripravo
lenri potrebnih
konkretnih
primerih.
3. člen

ivar, Pr
Van e nedovo|
'
i®nega gojenja, proizvodnje, pridopre ia izvn
kurzori
f' uvoza in tranzita mamil, psihotropnih snovi in
e
0 ni
?L ' oraarv po ^dovoljenega
prometa z njimi si bodo prid

držav ' 9° benic v skladu z veljavnim pravnim redom
i
n
Prom"1
'e 0 osebah' udeleženih pri pridobivayH
!Mihovih sit rival
psihotropnih snovi in prekurzorjev,
^nivih dei
'^'^' prevoznih sredstvih in načinih storitve
kra u zvora
,ebnosti h.' 0čer,
i '
in kam je blago namenjeno ter
an .
tečeva,,
ih kaznivih
ie kaznivih
dejanj, dejanj, če je to potrebno za
izrT1en
J'ifiih ii'eoaJ' P°datke in informacije o običajih in novih
me
""'snovmi in prekurzorii
dnarodne trgovine z mamili, psihotropSČf^ultato
kriminalističnih in kriminoloških razir
ni
iey
m zlorabi mamil, psihotropnih snovi in prekura'l)
vzorce
NS"
novih
mamil, psihotropnih
snovi in pre^
avnega ali
sintetičnega
izvora,

'en Of^iih'1 IZkušni'e 0 nadzoru zakonitega prometa mamil.
p,
0rrietaS2°Vi prekurzoriev 9lede na možnosti ilegalf

Pri izvajanju z zakonom dovoljenih policijskih
opnih ®prečevanje nedovoljenega pridobivanja mamil,
snovi in prekurzorjev.

0,r

4. člen
Pisti°ini r
lem® terOristi0t3eh Pogodbenic bodo z namenom preprečesk aclu s svo im
^Ovororn'hizmenjali
-de'an' Vspoznanja
'
pravnim redom in
in ipodatke
načrt
(irl1 °sebah'V5nit? a" izvršenih terorističnih dejanjih, udeležehijena1 Pri teh dejanjih,
'fvedbe in o tehničnih sredstvih, ki so bila
'er0
irj. o*jro
skupinah, njihovih članih, ki načrtujejo,
S0 izva a ,0
"C^godh13 ce
j ''
dejavnost na območju ene
'Udi in« mac na
njeno škodo, proti njenim interesom,
6
e
^ani°:
') . koristne za preprečitev terorizma ali
1)6 d
rugih oblik kriminala.
5. člen
a

nje

Pogodbenic zajema tudi izmenjavo informacij
P i.„ Predpisih
J11
obr UMI5ln v zvezi s sankcioniranjem kaznivih
jih oK..
■
avnava ta dogovor,
Hi k
°ristmi, ki si jih kdo pridobi s kaznivim dejaniem,

c) o pravnih predpisih, ki se nanašajo na tujce kakor tudi na
izkušnje z nedovoljeno migracijo oseb,
J2
d) ki so za eno od pogodbenic pomembne v boju prati
tihotapljenju ljudi in nedovoljeni trgovini z delovno silo.
6. člen
(1) Pristojni organi pogodbenic
za Republiko Slovenijo: Ministrstvo za notranje zadeve. Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve,
za Slovaško republiko: Ministrstvo za notranje zadeve. Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za finance,
bodo sodelovali na svojem področju pri izvajanju tega dogovora. Konkretni obseg delovanja in oblike sodelovanja bodo
opredelili v zapisnikih s sestankov.
(2) Pogodbenici bosta za pospeševanje in ocenjevanje sodelovanja po tem dogovoru ustanovili mešano komisijo. Pogodbenici se bosta o članih komisije pisno obveščali po diplomatski poti.
(3) Seja mešane komisije bo najmanj enkrat letno. Pobudo za
sklic nadaljnjih sestankov lahko da vsaka pogodbenica po
potrebi. Komisija bo imela svoje seje izmenoma v Republiki
Sloveniji in Slovaški republiki.
7. člen
V okviru tega dogovora poteka izmenjava osebnih podatkov
skladno z zakonoma o varstvu osebnih podatkov pogodbenic.
V ta namen si bodo pristojni organi držav pogodbenic po
diplomatski poti izmenjali besedili zakonov.
8. člen
(1) Pristojni organi držav obeh pogodbenic zagotavljajo tajnost podatkov, ki so bili ob izročitvi posredovani kot tajni.
(2) Prejeta gradiva, podatke in tehnična sredstva je mogoče
izročiti tretji državi samo ob pisnem soglasju pristojnih organov pogodbenice, ki jih |e izdala.
9. člen
Vsaka pogodbenica lahko delno ali v celoti odkloni sodelovanje, če zahteva ogroža suverenost, varnost ali druge interese
njene države ali. če je realizacija sodelovanja v nasprotju
s pravnimi predpisi njene države. O odklonitvi sodelovanja se
morata pogodbenici nemudoma pisno obvestiti.
10. člen
Pogodbenici pooblaščata svoja ministra za notranje zadeve,
da lahko določita osebo, ki tfo vzdrževala stike s pristojnimi
organi druge pogodbenice.
11. člen
Določila tega dogovora ne vplivajo na obveznosti, ki izhajajo
iz drugih dvostranskih in večstranskih mednarodnih pogodb,
ki sta jih sklenili pogodbenici.
12. člen
Za konkretno izvajanje tega dogovora skrbijo pristojni organi
pogodbenic, o oblikah in načinih sodelovanja se lahko dogovorijo s protokoli.

rav

13. člen
Stroške, ki nastajajo zaradi sodelovanja na podlagi tega
dogovora, krije vsaka stran sama, če se stranki ne dogovorita
drugače.

poročevalec, št. 4
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14. člen

3. člen

(1) Ta dogovor začne veljati trideseti dan po izmenjavi diplomatskih not, s katerima si pogodbenici sporočita, da so bili
izpolnjeni notranjepravni pogoji za njegovo uveljavitev.

Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za notranje»zade*'

(2) Dogovor je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica
ga lahko pisno odpove po diplomatski poti. V takem primeru
dogovor preneha veljati po preteku šestih mesecev od dneva
prejema diplomatske note. s katero je druga pogodbenica
odpovedala dogovor.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradn«1"'^
Republike Slovenije — Mednarodne pogodbe.

4. člen

Sestavljeno v Bratislavi dne 14. 9. 1994 v dveh izvirnikih
v slovenskem in slovaškem jeziku, besedili sta verodostojni.
ZA VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE
Andrej Šter I. r.

ZA VLADO SLOVAŠKE
REPUBLIKE
Ladislav Pittner I. r.
OBRAZLOŽITEV

Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške
republike o sodelovanju v boju proti terorizmu, ilegalnemu
prometu z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji ter
organiziranemu kriminalu sta minister za notranje zadeve
Republike Slovenije Andrej Šter in minister za notranje
zadeve Slovaške republike Ladislav Pittner podpisala v Bratislavi 14. 9. 1994.

izkušnje o kriminalističnih raziskavah in terorističnih
izmenjavali vzorce mamil, sodelovali in si pomaga" P
skavah v zvezi s kaznivimi dejanji, na zaprosilo izvali'
ske ukrepe in podobno.
Dogovor z zakonom ratificira Državni zbor Republik
nije.

p

Dogovor ureja medsebojno sodelovanje pri preprečevanju in
odkrivanju organiziranih oblik kriminala, še zlasti terorizma in
nedovoljenega prometa z mamili.

Zaradi uveljavitve tega dogovora ni potrebno svre <*
obstoječe zakonodaje ali izdati kakšnega novega P

Na podlagi tega dogovora si bosta obe strani sporočali
podatke o osebah, izmenjavali informacije, spoznanja in

Za izvajanje tega dogovora ni potrebno zagotoviti d<
sredstev iz proračuna Republike Slovenije.

}>
"ni

8,
?*<
Slo
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O PREVZEMANJU OSEB
NAJDRŽAVNI MEJI - EPA 980
^dARePub|ike Slovenije je na 121. seji 28. decembra
3
dd DL0GA
besedilo:
MPr, VLADO
>,,
ZAKONA O
RATIFIKACIJI
SPORAZUMA
«5^
REPUBLIKE
SLOVENIJE
IN VLADO
SLOVAMEJI
° prevzemanju oseb na državni
kj
2133?)
PO^jarno v obravnavo in sprejem na podlagi/
niie clruPoslovnika
Državnega zbora Republike SloveG a
jeyg
9
9 odstavka 63. člena zakona o zunanjih
2at
h
e
Publik6 Slovenije je na podlagi 65. člena poslovade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena

'^
v|

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni- predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve,
- Ignac GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve,
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu
za notranje zadeve,
- Mitja KLAVORA, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za notranje zadeve.
- Bortu MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
in vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

7f ^ —
t :redi 9 zakona
Slnw 5
° 0 rafitikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
•^Jgske Republike o prevzemanju oseb na državni meji
1. člen
Ratiiicjra Se
?
razurn
Vlad0 si VaSke
®P°re ub| med Vlado Republike Slovenije in
tieji nrvf
P ike o prevzemanju oseb na državni
°pisan v Bratislavi dne 14. septembra 1994.
Spoirazum

se potrjuje državljanstvo države pogodbenice. Ob spremembi
dokumentov si pristojni organi pogodbenic takoj izmenjajo
vzorce dokumentov.
(2) Dokazila o državljanstvu države pogodbenice so:
a) dokumenti iz 1. odstavka,

2. člen
se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi.*

b) drugi dokumenti, ki jih izdajo organi druge pogodbenice,
c) izjava tretje osebe,

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
0
VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE
PREVZEMANJU OSEB NA DRŽAVNI MEJI
in
V|
ada
V na

Vlada Republike Slovenije

Vaške re ublike
P
0rneji|dalj'eVaniu samo
pogodbenici, sta se z namenom, da
a
0tipravno
uredit r V2 migracijo oseb, v skladu z lastnimi inte^arija
in P ® emanje lastnih državljanov, pogoje prevze°seb hro PO|lcijskega spremstva državljanov tretjih držav ter
-*haiaioaežavl)anstva
'
Pri2i
načela vzajemnosti,
č da e reševan
^estavnf'ri
.'
'
i® protipravnih migracij oseb
r
a2urrig|j.ce,otne9a prizadevanja za sodelovanje v Evropi,

1. člen
brl>r's,°ini r a
h 0* Posal!.°. 9 ni obeh pogodbenic prevzemajo na zaprosilo
''Pravn 0 2a formalnosti državljana lastne države, ki se
držuje na ozemlju države druge pogodbenice.
(5
Bm ^dVlian se
rn ®9a hol<u
i, P° 1- odstavku prevzame tudi, če isti nima
?°9ot
°
nienta ali dokumena istovetnosti, toda je
e
ri
r(J
0mn
ae ^_
evati, da ima ta državljan državljanstvo države
Po
9odb'enice.
2. člen
(1) pr.
> od 'ni °r9ani držav obeh pogodbenic, izmenjajo v 30
, »^J^opisa sporazuma vzorce dokumentov, s katerimi
0razuma v
v Službi za
Sl>era^ni?pravne
slovaškem jeziku je na vpogled
zadeve Republike
>iie
zadeve Ministrstva za zunanje zadev'

d) lastna izjava državljana,
e) druga dokazila, ki jih v konkretnem primeru priznajo pristojni organi zaprošene pogodbenice.
(3) Diplomatsko konzularna predstavništva držav pogodbenic
izdajo nemudoma nadomestni potni dokument državljanu
države pogodbenice, ki bo predan.
(4) Pristojni organi pogodbenic sprejmejo brez posebnih formalnosti nazaj osebo, za katero se kasneje ugotovi, da ob
predaji ni bila državljan zaprošene države pogodbenice.
3. člen
(1) Pristojni organi držav obeh pogodbenic prevzamejo državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki je na ozemlju države druge pogodbenice protipravno, če je imela ta
oseba pred vstopom veljavni vizum ali upravičeno bivanje na
ozemlju države druge pogodbenice.
(2) Obveznost prevzema ne velja, če oseba iz prvega odstavka
lahko nadaljuje potovanje, še zlasti, če se je oseba med tem
zadrževala v tretji državi.
(3) Obveznost prevzema ne velja tudi takrat, če je imela oseba
iz 1. odstavka ob vstopu na ozemlje države prosilke njen
veljavni vizum ali upravičeno bivanje ali pa ji je bil po vstopu
izdan vizum ali dovoljeno bivanje.
4. člen
(1) Pristojni organi držav obeh pogodbenic bodo prevzeli
s policijskim spremstvom državljana tretje države ali osebo
brez državljanstva, če bodo za to zaprosili pristojni organi
druge pogodbenice in zagotovili prevzem v ciljni državi oziroma v preostalih tranzitnih državah.
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(2) Prošnja za policijsko spremstvo vsebuje osebne podatke
o spremljani osebi, izjavo, da je zagotovljen prevzem v ciljni
državi ali tranzitni državi, kraj in čas prevzema.
(3) Policijsko spremstvo je mogoče zavrniti, če državljanu
tretje države ali osebi brez državljanstva v ciljni oziroma
tranzitni državi grozita:
a) nevarnost nečloveškega ravnanja ali smrtna kazen oziroma
ogrozitev njegovega življenja in svobode zaradi njegove rase,
veroizpovedi, narodnosti, pripadnosti določeni socialni skupini ali zaradi njegovih političnih nazorov.
b) kazenski pregon.

v skladu s 4. in 5. členom, vključno z morebitnim portovnii"
vračanjem, krije država prosilka.
9. člen
Pogodbenici, ki ju zastopata na slovenski strani Ministrstvo
notranje zadeve Republike Slovenije in na slovaški stra"'
Ministrstvo za notranje zadeve Slovaške republike, določi«
v protokolu k temu sporazumu:
a) pristojne organe in način izvajanja sporazuma,
b) mejne prehode, na katerih se bodo osebe prevzemale,
c) dokumente, potrebne za prevzem osebe,

5. člen
(1) Pristojni organi držav obeh pogodbenic izvajajo policijsko
spremstvo v skladu z notranjimi pravnimi predpisi.
(2) Oseba, prevzeta pod policijskim spremstvom se lahko
vrne, če niso izpolnjeni pogoji iz 4. člena tega sporazuma.
6. člen
(1) Prošnjo za policijsko spremstvo vložijo in obravnavajo
pristojni organi držav obeh pogodbenic.
(2) Prošnja za policijsko spremstvo vsebuje poleg navedb iz 2.
odstavka 4. člena tudi izjavo, da niso znane okoliščine, ki po
3. odstavku 4. člena onemogočajo policijsko spremstvo.
(3) Pristojni organi zaprošene države pogodbenice po prejemu prošje izvedejo v dogovorjenem roku policijsko spremstvo, če niso znane okoliščine za zavrnitev spremstva.
(4) Če pristojni organi zaprošene države pogodbenice zavrnejo prošnjo zaradi pomanjkanja potrebnih pogojev, morajo
to nemudoma sporočiti pristojnim organom države druge
pogodbenice z navedbo razlogov za zavrnitev.
7. člen
(1) Pri predaji osebe, ki potrebuje posebno skrb glede na
slabo zdravstveno stanje ali iz drugih tehtnih razlogov, so
pristojni organi države prosilke dolžni opozoriti na ta dejstva.
(2) Odgovor na prošnjo o kraju in času prevzema take osebe
mora biti poslan brez odlaganja najpozneje v 7 dneh od
prejema.

d) način plačila stroškov iz 8. člena sporazuma.
10. člen
Vsaka pogodbenica lahko ustavi izvajanje tega sporazufljj'
v celoti ali delno z izjemo 1. člena, če to zahteva za^l!!
varnosti države, javnega reda ali zdravja oseb. O sprejem^
preklicu takega ukrepa se pogodbenici nemudoma obvesti"
po diplomatski Doti.
11. člen
Določila tega sporazuma ne vplivajo na obveznosti, ki iz*13^
iz drugih dvostranskih in večstranskih mednarodnih p°g°
ki sta jih sklenili državi pogodbenici.
12. člen
(1) Ta sporazum začne veljati 30. dan po izmenjavi dipl0^],
skih not, s katerima si pogodbenici sporočita, da so D
izpolnjeni notranjepravni pogoji za njegovo uveljavitev.
J.
(2) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka p°9^
benica ga lahko pisno odpove po diplomatski poti. V tal
primeru sporazum preneha veljati v šestih mesecih pO
jemu diplomatske note, s katero je druga pogodbenica odf
vedala sporazum.
Sestavljeno v Bratislavi dne 14. septembra 1994 v dveh izve'rj|(
kih v slovenskem in slovaškem jeziku, pri čemer sta bes
verodostojni.
Za Vlado Republike Slovenije
Za Vlado Slovaške repu blil"
Andrej Šter I. r.
Ladislav Pittner.

8. člen

3. člen

(1) Stroške, povezane s prevzemom osebe do državne meje
zaprošene države pogodbenice v skladu s 1. in 3. členom,
vključno s stroški morebitnega ponovnega vračanja osebe iz
4. odstavka 2. člena, krije pogodbenica prosilka.
(2) Stroške, povezane s policijskim spremstvom osebe

1 1
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zaid^

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lis"
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške
država pogodbenica izžene, ter način in pogoje polic'isl
republike o prevzemanju oseb na državni meji sta minister za
spremstva.
^
notranje zadeve Republike Slovenije Andrej Šter in minister
Sporazum
med
Vlado
Republike
Slovenije
in
Vlado
za notranje zadeve Slovaške Republike Ladislav Pittner podRepublike o prevzemanju oseb na državni meji z zaK°
pisala v Bratislavi dne 14. 9. 1994.
ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Sporazum ureja vprašanje prevzemanja državljanov držav
pogodbenic, ki se protipravno nahajajo v drugi državi pogod- _
benici. ter vprašanje prevzemanja državljanov tretjih držav in
oseb brez državljanstva, ki so protipravno na ozemlju druge
države pogodbenice, če so imeli v trenutku vstopa veljavni
vizum ali dovoljenje za bivanje na ozemlju države druge
pogodbenice. Poleg tega določa pogoje za tranzit ozemlja
države pogodbenice za državljane tretjih držav, ki jih druga

48

Zaradi uveljavitve tega sporazuma ni potrebno spremi
obstoječe zakonodaje ali izdati kakšnega novega predp1
Zaradi uveljavitve sporazuma tudi ne bo potrebno
dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije. $ .;
za odstranitev tujca z območja Republike Slovenije 5cj
sedaj, če tujec nima lastnih sredstev, pokrivajo iz pro^
Republike Slovenije.

poročevalec, št. 4

Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE GRČIJE O PREVZEMU OSEB,
KATERIH VSTOP IN BIVANJE STA V NASPROTJU Z VELJAVNIMI
PREDPISI - EPA 981
Vlada Republike Slovenije je na 122. seji 5. januarja 1995
določila besedilo:
MenR,EDL0GA
ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
A
Bi i*r GRČIJE
5° REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUD|
BlUAk,
PREVZEMU ZOSEB,
KATERIH
VSTOP IN
»ANJE STA VONASPROTJU
VELJAVNIMI
PREDPISI,
W vam
213 i.' 9a pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
niie • a Poslovnika Državnega zbora Republike Slove*adeiahdrU9e9a odstavka ®3- č'ena zakona o zunanjih
a

'Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovvlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Andrej Šter, minister za notranje zadeve,
- Ignac GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve,
- Mitja KLAVORA, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za notranje zadeve,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in
vodja službe za mendarodnopravne zadeve v Ministrstvu
za zunanje zadeve.

J^edlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
^Publike Grčije o prevzemu oseb, katerih vstop in bivanje sta v nasprotju
^javnimi predpisi
1. člen
3 se

Vlad0 d
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
6
divanio Sta v na
Grčije o prevzemu oseb, katerih vstop in
PodDic na v Atenah
sprotju
z veljavnimi
predpisi in Zapisnik,
6. aprila
1994.
2. člen
Spoirazum in zapisnik se v izvirniku v francoskem jeziku in
PreV(-0H|,u v
oc v iivinui\u
slovenskem jeziku glasita:
0PO|uR.A:
sledi tekst sporazuma v francoskem jeziku

prosilke, če se ugotovi ali domneva, da ima le-ta državljanstvo
zaprošene države pogodbenice.
2. Državljanstvo se lahko ugotovi ali domneva na pddlagi
kriterijev, predvidenih v zapisniku, priloženem k temu spora3. Država pogodbenica prosilka pod enakimi pogoji prevzame osebo, tudi če kasnejše preverbe pokažejo, da v trenutku, ko je le-ta zapustila ozemlje države pogodbenice prosilke, ni imela državljanstva zaprošene države pogodbenice.
II. PREVZEM DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO REPUBLIKE GRČIJE
0 PREVZEMU OSEB KATERIH VSTOP
ALI BIVANJE STA V NASPROTJU
Z VELJAVNIMI PREDPISI
a
i

Republike Slovenije in Vlade Republike Grčije sta

<

arađ j'!)erri' da olajšata obremenitve, ki bi('utegnile nastati
hji^ ni,,2®iernne ukinitve vizumov za krajše biVanje pri potovalnih državljanov,

v
oiaj,S'
^hu sodelovanja in na podlagi vzajemnosti
V na
prevzem
spr°<ju
, z veljavnimi
oseb, predpisi,
katerih vstop oziroma bivanje sta
I skl.6ni|j
naslednje:

'■"REV2,EM DRŽAVLJANOV DRŽAV POGODBENIC

2. člen
1. Vsaka država pogodbenica na prošnjo druge države
pogodbenice in brez formalnosti prevzame na svoje ozemlje
državljana tretje države, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več
pogojev za vstop ali za bivanje, ki veljajo na ozemlju države
pogodbenice prosilke, če je ugotovljeno, da je ta državljan
vstopil na ozemlje te države pogodbenice, potem ko je bival
na ozemlju zaprošene države pogodbenice.
2. Vsaka država pogodbenica na prošnjo druge države
pogodbenice in brez formalnosti prevzame na svoje ozemlje
državljana tretje države, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več
pogojev za vstop ali za bivanje, ki veljajo na ozemlju države
pogodbenice prosilke, če ima ta državljan veljavni vizum ali
kakršnokoli drugo veljavno dovoljenje za bivanje, ki ga je
izdala zaprošena država pogodbenica.
3. člen
1. Obveznost prevzema, predvidena v 2. členu, ne obstaja za:
a) državljane tretjih držav, ki imajo skupno mejo z državo
pogodbenico prosilko:

1. člen
Po^ka driava
™uoe
pogodbenica na prošnjo druge države
e
;s.>db
ako
0 niče in brez formalnosti prevzame na svoje ozemlje
ne
°Pali a °'
izpolnjuje ali ne izpolnjuje več pogojev za
* bivanje, ki veljajo na ozemlju države pogodbenice

b) državljane tretjih držav, ki so potem, ko so zapustili ozemlje zaprošene države pogodbenice ali po njihovem vstopu na
ozemlje države pogodbenice prosilke dobile od te države
pogodbenice vizum ali dovoljenje za bivanje:

poročevalec, št. 4
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c) državljane tretjih držav, Ki že več kot tri mesece bivajo na
ozemlju države pogodbenice prosilke;
d) državljane tretjih držav, katerim je država pogodbenica
prosilka priznala bodisi status begunca na podlagi Ženevske
konvencije z dne 28. julija 1951 o statusu beguncev, dopolnjene z Newyorškim protokolom z dne 31. januarja 1967,
bodisi status osebe brez državljanstva na podlagi Newyorške
konvencije z dne 28. septembra 1954 o statusu oseb brez
državljanstva;
e) državljane tretjih držav, ki jih je zaprošena država pogodbenica dejansko vrnila v njihovo matično državo ali v kako
tretjo državo.
4. člen
Država pogodbenica prosilka prevzame na svoje ozemlje
državljane tretjih držav, za katere bi se po preverjanjih, ki jih je
zaprošena država pogodbenica opravila po prevzemu, izkazalo, da ne izpolnjujejo pogojev, predvidenih v 2. in 3. členu,
v času njihovega odhoda z ozemlja države pogodbenice prosilke.

v zvezi s tranzitom sporočiti zaprošeni državi pogodbeni ^
odstranjena oseba potrebuje spremstvo. Zaprošena a
pogodbenica lahko v zvezi s tranzitom:
- odloči, da bo sama zagotovila spremstvo;
- odloči, da bo zagotovila spremstvo v sodelovanju z dri*
pogodbenico, ki je sprejela ukrep odstranitve.
2. Če je tranzit zagotovljen z letalsko družbo države k»®
d(^
niče, ki je sprejela ukrep odstranitve, in s policijski"1 Sj*,
stvom, se le-to lahko zagotovi le s strani te države p°9
niče, ne da bi pri tranzitu zapustili mednarodno co
letališču na ozemlju zaprošene pogodbenice.
3. Če je tranzit zagotovljen z letalsko družbo zapr
°z|J
države pogodbenice in s policijskim spremstvom, I®*1® ^
tovi ta država pogodbenica in ji država pogodbenica'
sprejela ukrep odstranitve, povrne stroške.
4. Če je tranzit izjemoma izvršen po kopnem, se državi p°9 S<
benici dogovorita o potrebi in načinu spremstva.
10. člen

III. POSTOPEK PREVZEMA
5. člen
1. Zaprošena država pogodbenica mora na prejete zahteve za
prevzem pisno odgovoriti najkasneje v osmih dneh. Vsaka
zavrnitev mora biti utemeljena.
2. Zaprošena država pogodbenica mora najkasneje v enem
mesecu prevzeti osebo, za katero je odobrila prevzem. Na
prošnjo države pogodbenice prosilke se ta rok lahko podaljša.
'

6. člen

Prošnjo za tranzit v primeru odstranitve si Pris,?'n'
držav pogodbenic izmenjajo neposredno. Prošnja !v Jp'
podatke o identiteti in državljanstvu tujca, datumu P° ,j(
uri in kraju prihoda v državo tranzita in uri ter kraju O'o i Ž,
le-te v ciljno državo kot tudi vse podatke o uradni
spremljajo tujca.
11. člen
Tranzit zaradi odstranitve se lahko zavrne:
- če tujcu v ciljni državi grozi preganjanje zaradi ras
nacionalne pripadnosti, pripadnosti določeni socialn'
ali zaradi političnega prepričanja;

Zaprošena država pogodbenica mora za vsak prevzem izdati
državi pogodbenici prosilki potrdilo s podatki o identiteti in
morebitnih osebnih dokumentih, ki jih ima oseba, za katero se
zahteva prevzem.

- če tujcu grozi, da bo obtožen ali obsojen zaradi k*2
dejanj v ciljni državi, storjenih pred tranzitom.

7. člen

Stroške prevoza do državne meje ciljne države kot, tudi
- ,
ške, povezane z morebitno vrnitvijo, krije država p°0°
prosilka.

1. Stroške prevoza oseb, za katere se zahteva prevzem, krije
do meje zaprošene države pogodbenice država pogodbenica
prosilka. Država pogodbenica prosilka prevzame tudi stroške
ponovnega prevzema, če je ta potreben.
2. Vendar pa se ne glede na to državi pogodbenici zavezujeta,
da si bosta prizadevali, da se osebe, katerih vstop ali bivanje
sta v nasprotju z veljavnimi predpisi, vrnejo prostovoljno
v državo, iz katere izhajajo.
IV. TRANZIT V PRIMERU ODSTRANITVE
8. člen
1. Vsaka od držav pogodbenic na željo druge države pogodbenice dovoli vstop in tranzit na svojem ozemlju državljanom
tretjih držav, za katere je država pogodbenica prosilka sprejela ukrep odstranitve. Tranzit se lahko opravi po kopnem ali
zraku.
2. Država pogodbnica prosilka prevzame polno odgovnost za
nadaljevanje potovanja tujca do ciljne države in prevzame
tujca, če iz kateregakoli vzroka ukrep odstranitve ne more biti
izvršen.
3. Država pogodbenica prosilka zagotovi zaprošeni državi
pogodbenici, da ima tujec, za katerga je bil odobren tranzit,
dokument o prevozu v ciljno državo.
9. člen
1. Država pogodbenica, ki je sprejela ukrep odstranitve, mora
50

12. člen

U SPLOŠNE DOLOČBE
13. člen
Državi pogodbenici določita z izmenjavo pisem
stroma, pristojnima za nadzor na mejah:

/d!'Si
Pri

'0(
- letališča, ki se jih lahko uporablja za prevzem a"za h
tujcev v tranzitu;
*>}
A;
- državne ali lokalne oblasti pristojne za obravnavo P
za prevzem ali tranzit.
14. člen
1. Določbe tega sporazuma se ne nanašajo na ob
sprejema ali prevzema tujih državljanov, ki za državi p
niči izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov
2. Določbe tega sporazuma ne ovirajo uporabe dolo'
ske konvencije z dne 28. julija 1951 glede statusa
dopolnjene z Newyorškim protokolom z dne 31- '
1967
'
J
3. Določbe tega sporazuma ne ovirajo uporabe d°l°^||iH
1
ske konvencije o varstvu človekovih pravic in tem« '
boščin z dne 4. novembra 1950.
4. Določbe tega sporazuma ne ovirajo uporabe m0^,f
konvencij o Izročanju In predaji z namenom izročitv '
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rti«

0 0 38 e a
kom/0
' " ' 9 sporazuma ne ovirajo uporabe Dublinske
stoine ''6 z dne 15- iun'ia 1990 9lede določitve države, prit,' « preveritev prošnje za azil, vložene v eni od držav
Clan
'C Evropskei unije.
Določbie tega sporazuma ne ovirajo uporabe notranje zako0
varstvu podatkov.

a) Potni listi in potni dokumenti, iz katerih je razvidno, da ima
imetnik državljanstvo države izdajateljice,
b) Osebne izkaznice,
c) Volilne knjižice,
d) Družinske knjižice,
e) Potrdila o vojaški službi,
f) Potrdila o državljanstvu
Omenjeni dokumenti morajo biti izdani od uradnih organov in
se jih lahko upošteva, čeprav jim je veljavnost potekla.

15. člen
držav
-^potreh
obvesti
drugo tega
o izpolnitvi
vseh
V* ki D.j? us.tevnihPogodbenic
postopkov za
uveljavitev
sporazuma,
j#]
ne veljati trideset dni po prejemu zadnjega obvestila,
j r
Poda1i«SF>0razum se sklene za dobo treh let in se molče
strjm U)® za enaka obdobja trajanja. Lahko se ga odpove
sečnim odpovednim rokom po diplomatski poti.
z»V
poo°Ju>'ev te9a
sta predstavnika držav pogodbenic, pravilno
v ,a
razum
name", spodaj podpisala navedeni spo18 0 v
fran!.
' ? jeziku.
Atenah, dne 6. aprila 1994 v dveh primerkih
"coskem
Vlado
Za Vlado
eSlovenj
Republike Grčije,
«,
ie.
Karolos Papouilias I. r.
ls 6,er|el-rCter za zunanje zadeve
Minister za zunanje zadeve

**PlSN IK
Ob
SKje s»SUv SporazL
"Tia o prevzemu oseb, katerih vstop ali
lici d0|* nasprotju z veljavnimi predpisi, državi pogodbenasle
đnji eie da se za uP°rabo te9a sporazuma upoštevajo
/'•DokuUlT,enti, na podlagi katerih se ugotovi državljanstvo

2. Državljanstvo pa se lahko domneva na podlagi naslednjih
elementov:
a) Pomorske knjižice,
b) Potrdila o delu, službi ali bivanju,
c) Dokumenti o zavarovanju,
d) Vozniška dovoljenja,
e) Izjave prič,
f) govorni jeziki,
g) razni drugi elementi.
Sestavljeno v Atenah dne 6. aprila 1994 v dveh primerkih
v francoskem jeziku.
Za Vlado
Republike Grčije
Karolos Papoulias I. r.
Minister za zunanje zadeve

Za Vlado
Republike Slovenije
Lojze Peterle I. r.
Minister za zunanje zadeve
3. člen

Za izvajanje sporazuma in zapisnika skrbi Ministrstvo za
notranje zadeve.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

2pi>

OBRAZLOŽITEV
e
6C
Republike
Slovenije in Vlado Republike
A vnas' o ?V' "*«to
oseb
*fi?>ir
Protiu z V0l
*emu
- katerih vstop ali bivanje sta
av
» >ie Lrt
i nimi predpisi in Protokol, sta minister za
branio
^Publike
Slovenije Lojze Peterle in minister
v
Atenah e Flepul3,'ke Grčije Karolos Papoulias podpiaprila 1994.
s
Po,r**urn
13 vpra an e
-"•lic'?
^ i prevzemanja
državljanov
držav
ter ■*' se nezakonito
nahajajo v drugi
državi pogodPovzemanja državljanov tretjih držav in
k/> 8 Poaj£vlia.nstva- so protipravno na ozemlju druge
A 0 ali rt~V en e' će
so imeli v trenutku vstopa veljavni
Krf ^beniCo °D je za bivanje na ozemlju države druge
6
ol
te a
d« PoonwKenice
?9 za9 določa pogoje za tranzit ozemlja
državljane tretjih držav, ki jih druga
9 Poqor^
«!sW abenica izžene, ter način in pogoje policijskega

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Grčije o prevzemu oseb, katerih vstop ali bivanje sta
v nasprotju z veljavnimi predpisi in Protokol, z zakonom
ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Zaradi uveljavitve tega sporazuma ni potrebno spreminjati
obstoječe zakonodaje ali izdati kakšnega novega predpisa.
Zaradi uveljavitve sporazuma tudi ne bo potrebno zagotoviti
dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije.
Stroški za odstranitev tujca z območja Republike Slovenije se
že sedaj, če tujec nima lastnih sredstev, pokrivajo iz proračuna Republike Slovenije.

K
m
/

ie
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Informacija o zagotavljanju socialne varnosti invalidnih oseb v Republiki Slovenji

Na podlagi sklepa 20. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 3. 6. 1994 vam pošiljamo Informacijo
o zagotavljanju socialne varnosti invalidnih oseb v Republiki Sloveniji, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela
na seji dne 5. januarja 1995.
Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga
Zakona o vojnih invalidih ugotovil, da nekatere skupine invalidnih oseb doktrinarno in strokovno še niso ustrezno opredeljene v obstoječi zakonodaji, zato je zadolžil Vlado Republike
Slovenije, da do konca leta 1994 predloži Državnemu zboru
informacijo o stanju na tem področju. V razpravi je bilo
poudarjeno, da so v neenakopravnem socialnem položaju
tiste skupine invalidnih oseb, ki nimajo urejenega statusa
invalida, zato niso upravičene do nekaterih storitev in denarnih nadomestil, ki so vezane na status. V to skupino sodijo
invalidne osebe, ki niso pridobile pravic iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja in zavarovanja v primeru brezposelnosti,
starejše invalidne osebe, ki so utrpele telesno okvaro še
preden je bil uveden nov pokojninsko-invalidski sistem (pred
letom 1945) in duševni bolniki, ki so zaradi narave bolezni
nesposobni za pridobitno delo.
Ker so pravice navedenih skupin invalidnih oseb del celovite
politike invalidskega varstva, ki jo izvajamo v naši republiki,
smo se odločili, da informacijo razširimo s pregledom socialnih in drugih pravic vseh kategorij invalidnih oseb. Zaradi
objektivne ocene o doseženem nivoju socialnih in drugih
pravic invalidnih oseb v informaciji povzemamo tudi strateške
usmeritve na področju invalidskega varstva, ki jih je leta 1991
sprejel takratni parlament, opozarjamo pa tudi na nekatera
aktualna vprašanja invalidskega varstva, ki še niso ustrezno
rešena.
I. GLOBALNI RAZVOJNI CILJI INVALIDSKEGA VARSTVA
V REPUBLIKI SLOVENIJI
Slovenski parlament je leta 1991 sprejel »Koncepcijo razvojne
strategije invalidskega varstva«, ki temelji na sprejeti ekonomski in socialni politiki države in ki izhaja iz vsakodnevnih
potreb različnih skupin invalidnih oseb ter ekonomske možnosti družbe, da te potrebe invalidnih oseb zadovoljuje. Po
svoji vsebini je sprejeta politika invalidskega varstva razvojno
naravnana, saj daje odgovore, kako ob porastu invalidnosti
najustrezneje in najučinkoviteje razreševati problematiko
invalidskega varstva. V Slovenji smo se s sprejetjem navedenega dokumenta opredelili za sodoben - v zahodnem svetu
preverjen sistem invalidskega varstva, ki temelji na celoviti
integraciji invalidnih oseb v družinsko, bivalno in delovno
okolje. V ta namen si z zakonskimi predpisi ter različnimi
drugimi ukrepi na nivoju države, stroke in civilne družbe
prizadevamo:
- da se povečujejo možnosti za neodvisno življenje invalidnih
oseb in da se jim ob ustrezni podpori družbe ter lastni iniciativnosti omogoči vključevanje ter enakopravno sodelovanje
na vseh področjih življenja in dela;
- spodbujamo samoorganiziranje invalidnih oseb v okviru
delovanja civilne družbe s ciljem, da se jim v originarnih njim
prilagojenih programih dejavnosti omogoči uveljavljanje
skupnih interesov ter zadovoljevanje specifičnih potreb;
- v okviru razpoložljivih sredstev zagotavljamo različne
oblike družbeno organizirane pomoči na posameznih področjih družbenih dejavnosti. Z davčnimi, carinskimi in drugimi
ekonomskimi olajšavami pa izravnavamo njihov materialni in
s tem tudi socialni položaj z ostalimi skupinami prebivalstva.
Pri določanju višine in vrste pravic invalidnim osebam izhajamo iz vzroka nastanka in odstotka invalidnosti ter zavarova52

nja za primer invalidnosti, razen pri otrocih z motnjM?
voju, ki imajo pravico do izobraževanja in usposabljaj] %
dejavno življenje in delo, ne glede na vzrok nastanka
nosti.
.j«
Po podatkih je v Sloveniji preko 140.000 invalidnih o
sicer:
- cca 120.000 delovnih invalidov od tega 40% I- kal"^
kat. in 36% III. kategorije.
.
'
- cca 8.200 vojaških vojnih invalidov, mirnodobnih v
invalidov in civilnih invalidov vojne;
- cca 6000 zmerno, težje in težko duševno in najtežj®
prizadetih oseb in
j
- cca 6000 ostalih invalidov brez statusa, kar predsta
populacije.

II. PREGLED SOCIALNIH IN DRUGIH PRAVIC posaM^
SKUPIN INVALIDNIH OSEB
irsvi'.
Zaradi jasnejše preglednosti socialnih in drug^ P
posameznih področjih invalidskega varstva v terj> Po
razvrščamo invalidne osebe v štiri skupine in sicerde
duS®*1*
- otroke in mladostnike z motnjami v telesnem m
Pri
razvoju;
iai
- delovne in druge invalidne osebe s statusom;
HI
'Po
- vojaške vojne invalidne qsebe, vojaške mirno'doV*
lidne osebe ter civilne invalide vojne;
- druge invalidne osebe brez statusa.
«IK

Pri naštevanju socialnih pravic bomo upoštevali
strokovnih storitev, socialnih prejemkov ter davčni" j _
skih olajšav, do katerih so posamezne skupine 1
^
oseb upravičene na podlagi veljavnih zakonov ter . ^
predpisov, izvajajo pa jih pristojni državni organi, j«' j ^
ter institucije civilne družbe (invalidske in human1'8 ^
nizacije).
L
Programi za zagotavljanje strokovnih storitev in
prejemkov se financirajo:
-

P«

V
f
iz republiškega ter občinskih proračunov,
,r
iro'
^
zdravstvenega ter pokojninsko-invalidskega za^8
dohodka od iger na srečo;
sredstev različnih donatorjev.
1 S*

(Pregled razpoložljivih sredstev za leto 1994 i®
priloge št. 1)

M
pl ji
Ju

1. Otroci In mladostniki z motnjami v telesnem,
razvoju
<
S sprejeto politiko invalidskega varstva na področij JIH
skrbi za otroke z motnjami v razvoju zasledujemo n» Obv
lil
osnovne cilje:

a. Družinam, ki imajo otroke z motnjami v razvojV K
bfJi
ustrezno strokovno in materialno pomoč pri vzgo)' .
saj je družina tudi za prizadetega otroka prirnar^> 1.4,
prostor, ki daje optimalne možnosti za emocionaln'
razvoj teh otrok;
.p#
b. s celovitim sistemom vzgoje, izobraževanja inuSu zp«,(
jI
nja od predšolskega obdobja do vključitve v
0k'
grame izobraževanja oziroma usposabljanja te ot ^ oni,
sobiti za poklic ali opravljanje drugih manj zahte'
v skladu z umskimi in fizičnimi sposobnostmi
josoonosinn v;
o''t roK*' i
c. otrokom, ki se v sistemu vzgoje in izobraževanj8 4 \
usposobiti za pridobitno delo, v sistemu sociain®yy "Bt
zagotoviti varstvo in delo pod posebnimi pogoji te «tro
S
materialno varnost.
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Tskft 19'
jln
naravnana tudi zakonodaja s področja varstva druz
var.i,
9°i®davčne
in izobraževanja,
zdravstvenega in socialnega
»arstva ter
politike.
1.1. v»r«tvo družine:
njaijs,erTIUV0Predšolskega
varstva in vzgoje se otrokom z mot,1? JU 'n njihovim staršem v okviru realnih možnosti
" mobilna služba na domu, svetovalnice za starše in
socialnih pomoči;
je dana možnost varstva njihovega otroka
0Var8tvenih
M'S
ustanovah (razvojnih oddelkih), glede na
v
razlitneSno stan
ie otroka pa tudi možnost oddaje otroka
Q,alv
oi,., zdravstvene
*- Start'
.
«"o in
in socialne
socialne ustanove;
usianuve,
?v
iSan ntPre'ema
i° za otroke. ki so moteni v razvoju, za 50%
dodatek
Probit
, 6e izpolnjujejo dohodkovni cenzus za
0,r
oškfi 0,rožke9a dodatka. Ob uveljavitvi nacionalnega
01r
°korn-a dodatka' bo navedena pravica zagotovljena vsem
ima
JSSl«do
i° zmerno, težje in težko prizadetega otroka, so
plača »I Za olajšave pri plačilu dohodnine v višini 50% letne
letih nah
P°slenih v Sloveniji. Ti starši lahko enkrat v treh
08ebni avt
~^kon
° brez plačila prometnega davka;
H8guja, delovnih razmerjih omogoča tistemu od staršev, ki
Poro^H**. lažje ali težko prizadetega otroka, podaljšanje
delo s n«,!®8 do01Pusta do 15 mesecev otrokove starosti ter
- atario
delovnim časom do 7 let otrokove starosti;
dru9 osebi
""iadste i?"zmem
'
' ki trajno neguje težje telesno
Zarad; ti 3 dela s o, težje oziroma težko prizadete otroke in
Valno dr,?,
skrajšanim časom, se ta čas šteje v zavaroPoy6l> ° 9° kot polni delovni čas, upravičeni pa so tudi do
- pred,,® ? iatnega dopusta;
"kovan 3 i! prisk,dodelitvi najemnih stanovanj ali posojil iz
tUdI dru)|
adov za nakup ali gradnjo stanovanj imajo
zine z otrokom, ki je moten v razvoju.
(i((
# - y*"r,VMv*no varstvo:
t Vr raZvoil?ramu
zdravstvenega varstva so otroci z motnjami
\ shabj|jta}JPravičeni do vseh oblik zdravljenja, habilitacije in
6 na
So'"8,
Primarnem (preventiva, zgodnja detekcija in
'Miiita-n osnovno zdravstveno varstvo), sekundarnem
8 n
"iSn« Ji
rehabilitacija) in tercialnem nivoju (vrhunske
ene
'" br%nia"*S," vso
storitve); do ustreznih tehničnih in ortoupravičeni
t

0v

ani«,? -,so do ustreznega zdraviliškega zdravljenja ter
? Starši t zdravstvenih
kolonijah;
javljenu | 0,rok so upravičeni do spremstva otroka na
DOVrnitvn nntnih strnAknv ter snrielnvania Dri
za i 'U.0<roka. fie bodo po končanem usposabljanju
a 8n e
""arj Upravić
' i rehabilitacije otroka na domu;
'"i* rtiQtienl do 30 dni nadomestila za nego otroka,
en
v razvoju.
'.J, ^
°i*i izobraževanje In usposabljanje:

4 S>|5SsL"kz_ona
o izobraževanju in usposabljanju otrok
tik ^faJnVan in m°tnjami v telesnem in duševnem razvoju,
ni ®zno
I j® usposabljanje otrok z motnjami v razvoju
v 0,rok, dstva za vse oblike izobraževanja in usposabljar yotroci u?9°tavlja država iz proračuna
.'Slnik'. Se iZObra>ni«in ali nmnsahlii
usposabljajo v vzgojno izobraA !ezainih' i' izobražujejo
PlačnBB
jah '2ven kraja bivanja, so upravičeni do
nastanitve, prehrane ter organiziranega prevoza.
K ^Ii
«lno »■rstvo:
8

i}L?l,,riainn''hovl otroci so upravičeni do strokovnih storitev,
"4 J i6y kato.i8»etov
anje In pomoč pri urejanju odnosov v drujJ 'ZDoini !Vi Prizadeti otrok;
l^tvu, 'plujejo pogoje, ki jih določa Zakon o socialnem
1 u
- ^Odatl kot
Pravičeni tudi do denarne pomoči in denar1
otr^iso i pravi
začasne oblike materialne pomoči družini;
v
to zarodi^eni
do institucionalnega varstva za svojega
st0pnje prizadetosti ne more več živeti

Ugotavljamo, da so zakoni ter izvršilni predpisi, ki urejajo
posamezna področja družbene skrbi za otroke z motnjami
v razvoju usklajeni s sprejeto politiko invalidskega varstva.
V pripravi je tudi nova šolska zakonodaja, ki bo celovito, na
podlagi sprejete doktrine izvajala vzgojo in izobraževanje
otrok z motnjami v razvoju od predšolskega obdobja do
vključitve v delo.
Pri realizaciji programov pa je potrebno opozoriti na naslednje nedorečenosti in pomanjkljivosti:
- starši otrok ter Republiške invalidske organizacije že dalj
časa opozarjajo na slabši materialni in socialni položaj tistih
družin, ki imajo prizadetega otroka v domačem varstvu, v primerjavi z družinami, ki imajo otroka v institucionalnem varstvu. Materialna nadomestila še zdaleč ne pokrivajo povečanih stroškov, ki jih imajo starši teh otrok. Na terenu ni dovolj
usposobljenih mobilnih služb, svetovalnic in servisov za
pomoč na domu, kar še posebej velja za manj razvite občine.
Starši teh otrok bi morali biti upravičeni do daljšega porodniškega dopusta s 100% denarnim nadomestilom in daljše plačane odsotnosti zaradi varstva in nege prizadetega otroka.
Zelo malo je tudi možnosti, da bi družina s prizadetim otrokom lažje pridobila ustrezno stanovanje.
Ukrepi družbe bi morali biti bolj kot do sedaj naravnani
k zagotavljanju boljših pogojev za varstvo in vzgojo teh otrok
v družini. Poleg sredstev, ki se sedaj namenjajo za institucionalno varstvo teh otrok, bi morali, v skladu s sprejeto doktrino, v večji meri zagotavljati potrebna sredstva tudi za druge
oblike družinskega varstva. Staršem je treba omogočiti več
alternativnih oblik varstva ter izobraževanja prizadetih otrok,
sami pa naj bi se odločili, katero obliko bodo izbrali.
2. Delovne In druge Invalidna osebe s statusom
Skupina delovnih in drugih invalidnih oseb s statusom (indvalidnih oseb od rojstva, invalidnih oseb zaradi poškodb in
nesreč izven dela) je številčno največja, saj predstavlja 80
odstotkov vseh invalidov v naši državi. V to skupino sodijo
slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, z motnjami govora,
z gibalnimi in drugimi telesnimi okvarami, z motnjami
v duševnem razvoju ter invalidne osebe s kombiniranimi motnjami.
Navedene skupine invalidnih oseb so v spremenjenih gospodarskih in družbenih razmerah od vseh socialno ranljivih
skupin prebivalstva najbolj občutljive za spremembe na
področju ekonomske in socialne politike države. To še posebej velja v primeru, če se zaradi gospodarskih težav načrtno
zmanjšujejo socialne pravice prebivalstva.
V Sloveniji z zadovoljstvom ugotavljamo, da se socialne pravice najtežjih skupin invalidnih oseb v preteklih treh letih niso
zmanjšale, na nekaterih področjih (zdravstveno varstvo,
davčna politika) so se celo nekoliko povečale.
»
Za invalidne osebe so v razvojni strategiji invalidskega varstva
opredeljeni naslednji prednostni cilji:
a. omogočanje samostojnosti z urejanjem oziroma zagotavljanjem ustreznih bivalnih pogojev za invalidno osebno in njegovo družino; odpravljanjem arhitekturnih ovir v bivalnem,
delovnem in širšem okolju; urejanjem prilagojenih prevozov
z lastnimi ali javnimi prevoznimi sredstvi ter prilagojen način
komuniciranja (za slepe in gluhe invalidne osebe);
b. zagotavljanje ustreznega zdravstvenega stanja, tehničnih
in ortopedskih pripomočkov ter psiho-socialne, poklicne in
ohranitvene rehabilitacije (preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja);
c. ustvarjanje pogojev za zaposlovanje Invalidnih oseb pod
splošnimi in posebnimi pogoji v podjetjih, pri zasebnikih,
invalidskih podjetjih, z delom na domu ali v lastnih obratovalnicah;
d. zagotavljanje denarnih prejemkov in ekonomskih olajšav
s katerimi se Invalidnim osebam nadomeščajo objektivno višji
življenjski stroški glede na zdravo populacijo ter odpravljajo
neenakosti na trgu delovne sile;
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e. s socialno-varstvenimi ukrepi zagotavljanje ustrezne socialne varnosti tistim skupinam invalidnih oseb, ki si zaradi
slabega zdravstvenega stanja, stopnje invalidnosti in drugih
razlogov, sebi in svoji družini ne morejo zagotavljati sredstev
za preživljanje ali potrebujejo druge oblike socialnega varstva
(varstvo in bivanje v socialnih zavodih, pomoč družini na
domu, svetovanje itd).

novo ali nakup lastnega stanovanja ter neprofitnih naje "l
stanovanj preko občinskih stanovanjskih skladov;
J
- na podlagi pravilnika o odpravljanju arhitekturnih ci ■
vsi investitorji pri gradnji stanovanj, objektov javne f- 11. ^
komunalnih naprav, dolžni graditi te objekte brez arhi
nih ovir (dostopnost z invalidskim vozičkom, ustrezna s 9
zacija za slepe itd.)

Na posameznih področjih invalidskega varstva, so delovni in
drugi invalidi upravičeni do naslednjih pravic:
2.1. Zdravstveno varstvo:

2.4 Davčna politika

- do brezplačnih storitev preventivnega zdravstvenega varstva na podlagi letnega programa, ki ga pripravita Ministrstvo
za zdravstvo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
zdravljenje in rehabilitacija najtežjih skupin invalidnih oseb
(mišično-živčna obolenja, paraplegija in tetraplegija, cerebralna paraliza, multipla skleroza, duševna obolenja) brez
doplačil k stroškom zdravljenja;
- plačilo nekaterih zdravstvenih storitev kadar gre za nujno
zdravljenje tistim invalidnim osebam, ki jim je priznana
pomoč druge osebe za opravljanje vseh ali večine življenjskih
funkcij ter invalidnim osebam, ki imajo najmanj 70% telesno
okvaro po predpisih o pokojninsko-invalidskem zavarovanju;
- pravico do ustreznih tehničnih in ortopedskih pripočkov
brez doplačila;
- pravico do ohranitvene rehabilitacije (za invalidne osebe
z živčno-mišičnimi boleznimi, paraplegijo in tetraplegijo,
cerebralno paralizo in multiplo sklerozo);
- pravico do zdravil na recept brez doplačila.
2.2. Usposabljanje In zaposlovanje ter pokojninskoinvalidsko zavarovanje
- Na podlagi zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, so do usposabljanja in zaposlovanja upravičene
tiste invalidne osebe, ki potrebujejo ustrezno strokovno
pomoč, te pomoči pa nimajo zagotovljene po drugih predpisih. Te invalidne osebe so upravičene do delovnega in poklicnega usmerjanja, poklicnega usposabljanja, psiho-socialne in
delovne priprave na zaposlitev ter zaposlitve pod splošnimi in
posebnimi pogoji (v splošnih ali invalidskih podjetjih):
- v času usposabljanja so upravičeni do denarnega nadomestila za čas usposabljanja, povrnjenih stroškov prevoza in
prehrane, sofinanciranja prilagoditve prostorov in tehnične
opreme, odpiranja novih delovnih mest za invalidne osebe ter
izplačevanje nadomestila osebnega dohodka invalidnim osebam, ki po končanem usposabljanju čakajo na novo zaposlitev;
- invalidne osebe, ki so zaposlene v invalidskih podjetjih so
upravičene do mesečne subvencije v višini 50% zajamčene
plače, kot nadomestilo za ukinjeno pravico do prodaje njihovih izdelkov brez prometnega davka;
- invalidni osebi lahko preneha delovno razmerje le z njegovim soglasjem, ali, če se mu zagotovi druga zaposlitev za
nedoločen čas. To ne velja v primeru stečaja podjetja;
- invalidne osebe I. kategorije ter invalidne osebe II. in III.
kategorije, (če zaradi starosti ni možna poklicna rehabilitacija) pridobijo pravico do invalidske pokojnine in dodatka za
invalidnost;
- delovni invalidi II. in III. kategorije imajo pravico do dela
s skrajšanim delovnim časom, pravico do razporeditve na
drugo delovno mesto, pravico do poklicne rehabilitacije ter
denarnega nadomestila za čas, ko čakajo na poklicno rehabilitacijo, pravico do zaposlitve na drugem delovnem mestu
v času poklicne rehabilitacije ter pravico do nadomestila
plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom ali manjše
plače na drugem delovnem mestu;
- delovni invalidi, ki jim je za osnovne življenjske potrebe
neogibna stalna pomoč in postrežba druge osebe, so upravičeni do dodatka za pomoč in postrežbo;
- delovni invalidi so upravičeni do invalidnine za telesno
okvaro, ki je posledica poškodbe pri delu, poklicne bolezni ali
bolezni, ter poškodbe izven dela.
2.3. Stanovanjska politika
- odrasle invalidne osebe imajo na osnovi določil stanovanjskega zakona prednost pri dodelitvi posojil za gradnjo, pre54

kiP
- odraslim invalidnim osebam s 100% telesno okvaro,
je bila priznana pravica do tuje nege in pomoči, se osn
dohodnino zmanjša za letno povprečno plačo zap°
v Sloveniji, za katero se dohodnina odmerja; re . ^
- davka od osebnih prejemkov se ne plačuje od P l^^
naslova nadomestila za invalidnost, od prejemkov oa ,
nega dela invalidnih oseb, ki so vključene v institilici
varstvo, od invalidnin ter dodatka za pomoč inlzp°s'
- davek od prometa proizvodov se ne plačuje zai izdeiK®'
°el""cJS(l
med zdravljenjem ali rehabilitacijo izdelujejo inva|' • ^ic
od specialne opreme, ki je potrebna za dejavnosti, PJ' ^
so zaposlene invalidne osebe ter za nove osebne avto
za potrebe najtežjih skupin invalidnih oseb;
^
- invalidne osebe, invalidska podjetja, zavodi za USP%
nje in zaposlovanje invalidov ter invalidske organiz^,,
oproščene plačila carine za uvoz specifične oprern®,
ničnih pripomočkov, ki se uporabljajo za usp<
zaposlovanje invalidnih oseb.
2.5. Informiranje in komuniciranje
- iz poračuna se sofinancirajo stroški izdajanja 9laS njzjF
in gluhe invalidne osebe, ki jih njihove invalidske orga
tiskajo v njim prilagojenih tehnikah;
^
- najtežje skupine invalidnih oseb ne plačujejo naro
radio in TV.
2.6. Socialno varstvo

5oc- invalidne osebe so pod pogoji, ki jih določa zakon o
nem varstvu, upravičene do socialno-varstvenih •> .
denarnih dajatev v obsegu in višini kot ostali prebiv
znajdejo v socialni stiski;
m
- slepe in živčno-mišično obolele invalidne osebe Din ^
krat na leto za 50% znižano ceno vozovnic v avto pr
železniškem prometu, njihovi spremljevalci pa imal
brezplačen;
jn tel^
- na podlagi zakona o družbenem varstvu duševno | n*
prizadetih oseb, imajo tiste odrasle invalidne osebe. Ky
rih je invalidnost nastopila pred 18. letom starost' sti»
šolanja, so pa nesposobne za delo, pravico do nado zJi.
invalidnost v višini 35% zajamčene plače ter dodat p|j
nego in pomoč v višini 20% oziroma 10% zajame® m
Ostale pravice do strokovnih storitev ter instituc .jii
varstva se navedenim invalidnim osebam priznavalo
z novim zakonom o socialnem varstvu.

Kljub temu, da imamo v sistemu invalidskega varst^ni'j
Ijene prednostne cilje na področju varstva delovni
jj r
invalidnih oseb in da tem ciljem v glavnem sledLja/
zakonodaja, pa so pri izvajanju teh ukrepov precej»
U
panja in nedoslednosti. To velja predvsem zarep°eVdr ,g
sabljanja in zaposlovanja invalidnih oseb, ^ ® rc
vanjskih vprašanj najtežjih skupin invalidnih oseb
Ijanja arhitekturnih ovir.
Zaradi prestrukturiranja in lastninskega P
podjetij, njihovega težavnega gospodarskega P° ltfi
spremenjene poslovne politike vodstev podjetij, se J j5|)>
vanje invalidnih oseb v podjetjih skoraj v cen
~9l0V
Izrazito pa se je povečalo zaposlovanje invalidnin
lidskih podjetjih, saj je država z ekonomskimi'
spodbujala predvsem to obliko zaposlovanja. J -jdi
v Sloveniji pri zavodih za zaposlovanje invalidski^J
pa je zaposlenih 2400 invalidnih oseb. Najtežje dob > ^
tev absolventi osnovnih šol s prilagojenim pr°SI joj
nimajo statusa invalidne osebe), zato po končan15 ^
najpogosteje ostanejo v materialno breme svoji"
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izdef
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P stojnih strokovnih institucij zahtevalo, da
gorjj3'0 eri°tne kriterije za ocenjevanje invalidnosti vseh katenValidnih ose
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po
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i'hovih stanovanjskih težav potrjujejo opozorila
doki re
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- izobraževanje in usposabljanje za določen poklic ali izpopolnitev strokovne izobrazbe;
- preureditev delovnih prostorov in sredstev za delo;
- oskrbnina v času poklicne rehabilitacije.
- zavarovalna doba za čas, ki ga je vojaška invalidna oseba ali
civilni invalid vojne prebil na poklicni rehabilitaciji;
3.3. Pokojnlnsko-invaiidsko zavarovanje
- do osebne invalidnine so upravičeni vojaški invalidi in
civilni invalidi vojne. Invalidnina se odmeri v višini povprečne
mesečne plače v Republiki Sloveniji iz predhodnega leta,
povečane za 80%. To višino prejemajo invalidi I. skupine,
invalidi II. do X. skupine pa prejemajo invalidnino v določenem odstotku od osebne invalidnine I. skupine;
- do ortopedskega dodatka so upravičeni invalidi, ki imajo
hujše okvare (amputacija okončin, popolna izguba vida).
Okvare so razvrščene v štiri stopnje po teži okvare. Višina
ortopedskega dodatka je odvisna od stopnje okvare; do
dodatka za postrežbo in tujo pomoč imajo pravico invalidi od
I. do IV. skupine, če jim je potrebna stalna postrežba in tuja
pomoč. Dodatek se izračunava od mesečnega zneska osebne
invalidnine invalida I. skupine in znaša za I. skupino 100%
osnove, za II. skupino 65,95% osnove in lil. skupino 46,17%
osnove;
- do invalidskega dodatka so upravičeni invalidi od I. do X.
skupine, če izpolnjujejo pogoje, ki jih predpisuje zakon
o vojaških invalidih in zakon o civilnih invalidih vojne.
- pravico do štetja zavarovalne dobe s povečanjem imajo
vojaške invalidne osebe I. do VI. skupine in civilni invalidi
vojne I. do VI. skupine. Vsakih 12 mesecev, dejansko prebitih
v delovnem razmerju, se šteje za 15 mesecev zavarovalne
dobe. Starostna meja, ki je predpisana za pridobitev starostne
pokojnine, pa se jim zmanjša za 1 leto za vsaka 4 leta,
dejansko prebita na takem delu;
- vojaške invalidne osebe I. do V|, skupine, ki niso zmožne
opravljati svojega dela več kot polovico polnega delovnega
časa, pridobijo pravico do invalidske pokojnine pod ugodnejšimi pogoji (ne glede na to, ali rehabilitacije ali s poklicno
rehabilitacijo);
- vojaški invalidni osebi od I. do VI. skupine ter z njim
izenačenemu invalidu, ki pridobi pravico do invalidske pokojnine, se ta pokojnina zagotavlja v višini 85% pokojninske
osnove, če mu je za polovico delovnih let priznana pokojninska doba;
3.4. Druge pravice invalidnih oseb
- pravico do dodelitve osebnega avtomobila imajo invalidne
osebe I. skupine;
- pravico do 75% popusta za tri potovanja letno z vlakom ali
avtobusom ter 50% popusta za 2 potovanji letno z letalom;
- pravico do oprostitve plačila prometnega davka ob nakupu
novega osebnega avtomobila, ima enkrat v treh letih vojaška
invalidna oseba ali civilni civilni invalid vojne z 80% telesno
okvaro spodnjih okončin ali medenice, s popolno izgubo vida
na obeh očesih ali s priznano pravico do dodatka za tujo
pomoč in postrežbo;
Zaradi razlik pri zagotavljanju socialnih pravic vojnih, mirnodobnih in civilnih invalidov vojne glede na ostale skupine
invalidnih oseb, so se ob razpravi o novem zakonu o vojnih
invalidih (ki ohranja pridobljene pravice navedenim trem skupinam invalidnih oseb), s strani posameznih republiških invalidskih organizacij pojavile zahteve po približevanju, če že ne
izenačevanju socialnih pravic vseh kategorij invalidnih oseb.
To še posebej velja za dodatek za pomoč in postrežbo, saj
vojaške invalidne osebe in civilni invalidi vojne prejemajo
skoraj štirikrat višji dodatek kot delovni invalidi ter devetkrat
višji dodatek kot invalidne osebe po predpisih s področja
socialnega varstva. Prav tako je izražena zahteva invalidskih
organizacij, da se za vse skupine invalidnih oseb uporabljajo
ista merila za ocenjevanje invalidnosti, ne glede na vzrok
nastanka invalidnosti. Ta vprašanja, ki po mnenju invalidnih
oseb še niso ustrezno rešena, bo treba razreševati ob pripravi
tistih zakonov s področja invalidskega varstva, ki še niso
usklajeni z novo ustavo, ob tem pa bo treba upoštevati tudi
realne finančne možnosti družbe ter višino prispevkov delavcev v sklade zdravstvenega in pokojninsko-invalidskega zavarovanja.
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4. Invalidne osebe brez statusa
4.1. Invalidne osebe po 18. letu starosti, ki so zaradi prometnih in drugih nesreč nesposobne za delo, niso pa še pridobile pravic iz pokojnlnsko-invalidskega zavarovanja in zavarovanja v primeru brezposelnosti
V zadnjih letih narašča število mladih ljudi po 18. letu starosti,
ki se kljub zdravljenju in rehabilitaciji, zaradi pridobljenih
poškodb ne morejo zaposliti. Med njimi so najštevilčnejše
invalidne osebe s poškodbami glave, paraplegijo in tetraplegijo ter drugimi težjimi poškodbami. Ker v času nesreče še
niso bili zaposleni, status dijaka ali študenta pa so izgubili,
niso pridobili pravic, ki so zagotovljene v sistemu zavarovanja, zato tudi nimajo statusa invalidne osebe. Ta skupina
invalidnih oseb sicer ni številčna (cca 100 oseb), zaradi težkih
poškodb pa za njihove starše in svojce izredno težka ter
zahtevna. Poleg zdravstvenih ustanov ter socialnih služb, tem
invalidnim osebam nudijo največ pomoči invalidske organizacije, saj jih vključujejo v svoje programe izobraževanja, usposabljanja, delovne terapije ter socialnega varstva.
Ker je v pripravi nov zakon o invalidnini duševno in telesno
prizadetih oseb, ki bo nadomestil sedanji zakon o družbenem
varstvu odraslih duševno in telesno prizadetih oseb) bi bilo
potrebno za navedeno skupino invalidnih oseb urediti status
in socialne pravice, ki izhajajo iz statusa, v tem zakonu.
4.2. Duševni bolniki, ki so zaradi bolezni nesposobni za delo,
bolezen pa je nastopila, predno so se zaposlili
Po podatkih organizacije za duševno zdravje ŠENT je v Sloveniji cca 1000 nezaposlenih duševno obolelih oseb, ki nimajo
pravic iz pokojninsko-invalidskega zavarovanja in zavarovanja za primer brezposelnosti. Te osebe po še veljavnem
zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb
nimajo nobenih pravic do usposabljanja in zaposlitve pod
splošnimi in posebnimi pogoji, ker nimajo statusa invalida.
Zaradi navedenih razlogov so v breme svojim staršem ali
sorodnikom, če izpolnjujejo dohodkovne pogoje, pa so upravičeni do denarne pomoči iz naslova socialnega varstva.
Društvo za duševno zdravje ŠENT je ob pomoči strokovnjakv
s področja zdravstva, zaposlovanja in socialnega varstva pripravilo konkreten program ukrepov za ustrezno usposabljanje in zaposlitev teh bolnikov, zagotovitev njihove socialne
varnosti ter ponovnega vključevanja v domače in delovno
okolje. Ti programi bodo morali dobiti zakonsko podlago
v zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb. Ob
pripravi novega zakona o invalidnini duševno in telesno prizadetih oseb, pa bo potrebno proučiti možne oblike zagotavljanja ustrezne materialne in socialne varnosti tistim duševnim
bolnikom, ki so zaradi narave svoje bolezni nesposobni za
delo, materialne varnosti pa nimajo zagotovljene po drugih
predpisih.
4.3 Starejše osebe, ki so utrpele telesno okvaro, niso pa
zavarovane po predpisih o pokojninsko-invalidskem zavarovanju In drugih predpisih, so bile zavarovane za ožji obseg
pravic ali pa je telesna okvara nastala pred vstopom v zavarovanje.
Po podatkih, ki so nam jih posredovale invalidske organizacije ter socialne službe na terenu, je v Sloveniji cca 4500 do
5000 starejših občanov z raznimi telesnimi okvarami, ki niti po
zakonu o pokojninsko-invalidskem zavarovanju, zakonu
o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, zakonu
o vojnih invalidih in civilnih invalidih vojne ter zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb niso pridobile statusa invalida. V to skupino sodijo: nekatere skupine
upokojencev, gospodinje, kmetije, obrtniki, ter nekatere marginalne skupine prebivalstva. Ti občani si zagotavljajo svojo
socialno varnost s pokojnino, z delom na kmetiji, z materialno
pomočjo znotraj družine ali sorodstva, če izpolnjujejo dohodkovne pogoje pa tudi z denarno pomočjo po predpisih
s področja socialnega varstva. Kot vsi drugi občani so upravičeni do zdravstvenih storitev ter davčnih in drugih olajšav, če
izpolnjujejo predpisane pogoje. Tem skupinam invalidnih
oseb v znatni meri pomagajo tudi humanitarne ter invalidske
organizacije, saj jih vključujejo v svoje socialne programe.
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programov storitev ter socialnih transferjev, pa na nekaterih
področjih invalidskega varstva potrebe invalidnih oseb še
niso ustrezno zadovoljene. To še posebej velja za družine, ki
imajo v domačem varstvu zmerno, težje in težko prizadete
otroke ter invalidne osebe, ki kljub ustrezni delovni usposobljenosti ne morejo dobiti zaposlitve. Prav tako se prepočasi
razpršujejo stanovanjski problemi najtežjih skupin invalidnih
oseb, pristojne strokovne institucije pa so premalo aktivne pri
odpravljanju arhitekturnih ter komunikacijskih ovir. Pri hitrejšem, predvsem pa bolj učinkovitem razreševanju navedenih
vprašanj bo potrebno bolj tesno sodelovanje pristojnih ministrstev, strokovnih institucij ter Republiških invalidskih orqanizacij.
4. V okviru realnih finančnih možnosti bo treba zagotoviti
ustrezne pogoje za rehabilitacijo, delovno usposabljanje in
zaposlovanje tistih skupin invalidnih oseb, ki po sedanjih
predpisih ne morejo pridobiti statusa invalida. Ob pripravi
Zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb ter
Zakona o invalidnini duševno in telesno prizadetih oseb, bo
treba odraslim invalidnim osebam, ki nimajo statusa invalida
po drugih predpisih, status zagotoviti v navedenih dveh zakonih. Tistim starejšim invalidnim osebam brez statusa invalida,
ki so zaradi starosti ali slabega zdravstvenega stanja nesposobni za delo, pa tako kot da sedaj, tudi v bodoče v sistemu
socialnega varstva zagotoviti ustrezno socialno varnost.
II. POKOJNINSKO - INVALIDSKO ZAVAROVANJE
- invalidske pokojnine

37.008,200.000,

- varstveni dodatek k invalidski pokojnini 1.121,000.000,00
- dodatek za pomoč in postrežbo

3.479,100.000,00

- invalidnine

1.898,000.000,00

- nadomestilo plače zaradi skrajšanega delovnega časa
1.885,600.000,00
- nadomestilo plače zaradi manjše plače
na drugem delu
1.655,500.000,00
- nadomestilo plače zaradi čakanja na drugo zaposlitev
635,700.000,00
- nadomestilo plače v času poklicne rehabilitacije

97,700.000,00

- odstopljeni prispevki v korist invalidskih
podjetij
2.000,000.000,00
- investicije v invalidska podjetja

150,000.000,00

- stroški prekvalifikacije invalidov

32,200.000,00

- stroški zavodov za usposabljanje invalidov

23,000.000,00

- adaptacija delovnih mest za invalide
SKUPAJ

10,000.000,00
49.996,300.000,00

1 .356,541.000,00

n
inS?J
.
lldn|

drugi invalidski prejemki
h oseb
2 .636,839.000,00
sko zdravljenje vojaških

IJlJopM
AV,sNno^i

V

103,238.000,00

pr
'P°močki,
Var

prispevki za
ovanje ter druga povračila .
invalidov vojne
294,966.000,00
8.302.180.400,00
poročevalec, it. 4

57

III. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

IV. FINANCIRANJE INVALIDSKIH ORGANIZACIJ

- tehnični in ortopedski pripomočki za invalidne osebe
3.516,000.000,00
- stroški sofinanciranja zdravstveno-ohranitvene rehabilitacije za najtežje skupine invalidnih oseb
66,000.000,00
- odstopljeni prispevki v korist invalidskih
podjetij
1.000,000.000,00
SKUPAJ
4.582,000.000,00

- sredstva od iger na srečo za izvajanje
717,1856
društvenih ter posebnih soc. programov
- sredstva proračuna za izvajanje posebnih
socialnih programov (ocena)
SKUPAJ
Skupno se zagotavlja za socialno varnost invalid"!'' »
cca 63,5 milijarde SIT. Od tega zneska prispeva:
—
—
-

»
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pokojninsko-lnvalidsko zavarovanje
republiški proračun
zdravstveno zavarovanje
loterija Slovenije
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počilo nadzornega odbora o delu in finančnem poslovanju Stanovanjskega sklada
-^blike Slovenije za leto 1993
Na d vora
neDub|i. °g°
ob poročilu NO Stanovanjskega sklada
'"okoli r\ Ven'ie za ,et0 1992 na odboru za infrastrukturo
odbor „ državnega zbora Republike Slovenije daje Nadzorni
naslednji kratek povzetek iz leta 1992.
»„„o - —Republike Slovenije je v skladu s 85. členom
dobo Stlih let
®a zakona
Skupščina Republike Slovenije za
a ri,a 1992
Odbora m dzorn8' 0d
P30r se
imenovala člane nadzornega
It maja iQ
' '
i® konstituiral na svoji prvi seji dne
' '992 ter določil smernice svojega delovanja, ki so:
5k|

ada bo nad zakonitostjo dela organov Stanovanjskega
- nad,Q ln služb Sklada;
Poročji« n?d ''"ančnim
poslovanjem sklada z upoštevanjem
nih oziroma
*■ terkot
revizijskih institucij;
me,od
izmed ti«a v o svojega dela uveljavil prisotnost vsaj enega
"° nadzornega odbora na sejah upravnega odbora
sklada kot tudi občasna ustna in po potrebi
POnHffihn°h odvodstva Stanovanjskega sklada o nekaterih
dodata
.asn(°čitvah,
kjer je nadzorni odbor zahteval
Ut
"avne P°'dbora
'la oziroma argumente k odločitvam zlasti
~ nađ>orn°
Stanovanjskega sklada;
' odbor je že na začetku svojega dela sklenil, da bo
an e
"^irientih uf' r' e Stanovanjskega zakona, zlasti na tistih
"%a Rs55 s ciljem
^' ® dopolnitev
determinirajo
delovanje
Stanovanjskega
oziroma
sprememb
zakona.
Sorni ri rii
oaDor je spremljal zlasti zakonitost dela organov
sklada in služb na temelju ustreznih členov
«• -s« «mona,
pravni
zakona, pravilnika
o uporabi sredstev ter
n
°vanjskega sklada.
°ceniL "adzornega odbora so strokovne službe in upravni
n
.»L.'^entno
izvajale določbe 81. člena Stanovanjbilo delna' ki določa namene porabe sredstev pa tudi sicer
M,
®vaie°Van'e s'u*b 'n organov Stanovanjskega sklada,
-no i ^manjkanje
nekaterih podzakonskih aktov,
lestev
c( anovan
iskim zakonom in Pravilnikom o porabi
v|
an sk
iarn0 °y i ega sklada RS v letu 1992. Pri tem izpoodbor
i® za prvo leto delovanja Stanovanjskega
<loio{j°g'^kladnost poslovanja z zakonskimi in statutar-

^9 Sp[f 1
. ^orni ^oblikovanja sredstev Stanovanjskega sklada je
' ,n8dort i0r u9otovil, da republiški proračun, razen
vojiiflj plitve 1. milijona tolarjev, v letu 1992 ni sodeloval
J"rav 80 r?dstvi pri financiranju Stanovanjskega sklada,
'sL0,avlian Nadzakona v prvi elineji izrecno določa tako
j, n°nske
cn
zorni odbor je bil kritičen do neizvajanje
)i? ,r°vani«i?1 be še Posebej zato, ker je ob drugem razpisu
6, >ih p,,. sklad financiral projekt reševanja posebnih
,elesno in
m i i d i usm
duševno prizadetih občanov. To pa
n k,""t
sta
®ritev, ki bi morale biti vsebovane v naciF|e
r Van skem r r
>ln Puh| 'i?3 '
P 09 amu, ki v letu 1992 ni bil sprejet
»tvi°ohA
Slovenija,
upoštevaje
posebne
zahteves sredsoci°cutljivega
področja,
morala
intervenirati
k, H0r ■
BL6'6 8oniA?dbor je kritično ocenil kasnitve pri realizaciji 2.
zak
ir?t6re d rii
ona, kjer so zlasti izstopale občine in
,l °vanj i- 9® pravne osebe, ki so od izkupička prodanih
a
lai!^
iskibdoločenega
hiš po 117.deleža
členu Stanovanjskemu
Stanovanjskega
du kasnif"a z nakazili
I
Đ,a

4il 1n°rt'Jor 'e b" mnenia- da ni Razloga za zavlačeva°a zavezanci iz tega dela morajo spoštovati

zakon, hkrati pa je zahteval od službe sklada, da odgovorjajoče zneske izterja tudi po sodni poti, vključno z zakonskimi
obrestmi.
- Iz finančnega poročila sklada je razvidno, da je iz primarnega vira sredstev kupnin, to je deleža, ki po zakonu gre
Stanovanjskemu skladu (20% pri enkratnem odkupu ter prvi
in sedmi obrok pri obročnem odkupu stanovanj in stanovanjskih hiš) prejel Stanovanjski sklad 2.941.032 SIT;
- Prihodki od lastnega poslovanja, to je plasiranja lastnih
sredstev in poslovanje z vrednostnimi papirji, so znašali v letu
1992 skupaj 982.100 mio SIT, vsi drugi viri pa so znašali 2,9
milijona SIT.
- Vrednost celotnega portfelja sklada je ob koncu leta 1992
znašala 550.723.412,20 SIT.
Iz poročila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je razvidno, da je Stanovanjski sklad v letu 1992 objavil tri razpise
v skupni vrednosti 3.156.000,000 tolarjev.
Prvi razpis je bil namenjen za poplačilo neugodnih stanovanjskih posojil. Nanj se je prijavilo 4.774 prosilcev, sredstva pa so
bila odobrena 3.538 prosilcem v skupnem znesku 1.908 milijarde SIT.
Drugi razpis je bil namenjen projektom za reševanje posebnih
bivalnih potreb telesno in duševno prizadetim občanom.
Sredstva v višini 157.467.967,00 SIT je prejelo 16 investitorjev,
na razpis pa se jih je prijavilo 22.
Tretji razpis je bil namenjen za posojila za nakupe, novogradnje in adaptacije; na razpis se je prijavilo 5.962 prosilcev, po
kriterijih je ustrezalo 4.598 vlog, sredstva pa so bila po prioritetah odobrena 2.452 prosilcem, skupaj z dodatnimi 0,7 milijarde dolarjev 1.411.699,00 SIT.
Nadzorni odbor ni imel pripomb na kriterije, kjer so bile poleg
strokovnih služb sklada angažirane tudi zunanje institucije,
zlasti kar zadeva 1. in 3. razpis. Upravni odbor je na podlagi
predloženih kriterijev sprejel predlog prioritet. Po oceni nadzornega odbora so uporabljeni kriteriji in na tej osnovi določene prioritete v dobri veri sledile intencijam Zakona in Pravilnika o porabi sredstev.
Težiščne točke obsega in določanja prioritet bi v svojih usmeritvah moral nakazati nacionalni stanovanjski program, ki naj
bi po ocenah nadzornega odbora predstavljal na ravni države
temeljni dokument, ki bi usmerjal obseg in prioriteto stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stranovanjskih hiš.
Gre predvsem za mnenje porabe in razmerja in prioritete, ki bi
bile orientacija Stanovanjskemu skladu pri porabi sredstev
v letu 1992.
Sicer pa nadzorni odbor ocenjuje, da je upravni odbor na
podlagi strokcynih podlag vodstva Sklada racionalno gospodaril s sredstvi.
IV.
Iz mnenj in priporočil povzemamo zlasti tisti del predlogov
nadzornega odbora Stanovanjskega sklada, ki je;
1. dajal pobudo o sočasnem angažiranju sredstev občinskih
stanovanjskih skladov. Nadzorni odbor je menil, da bi
sredstva, ki so jih pridobile občine s prodajo stanovanj
morali uporabiti izključno za namene, ki jih določa 81. člen
Stanovanjskega zakona.
2. Da je država z ukinitvijo davčnih olajšav po 1. 7. 1992
stanovanjskim zadrugam de facto prenehala vzpodbujati
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stanovanjsko gradnjo. Nadzorni odbor je menil, da bi
moral proračun sodelovati z delom sredstev, ki jih je pred
1.7.1992 v obliki davčnih olajšav prepuščal stanovanjskim
zadrugam za pospeševanje stanovanjske graditve.
3. Nadzorni odbor meni, da so bile zaradi nesprejetja nacionalnega stanovanjskega programa vprašljive prioritete, ki
jih je sprejel Stanovanjski sklad, zlasti gre za vprašanja
financiranja stanovanjskih potreb mlade generacije, diplomantov višjih in visokih šol in s tem povezanimi razvojnimi
cilji Republike Slovenije.
4. Na poročilo o poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega
sklada z zaključnim računom Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije za leto 1992 nadzorni odbor ni imel
pripomb. Pozitivno je ocenil ravnanje direktorja Sklada, ki
je Službo družbenega knjigovodstva RS pozval, da opravi
ekonomsko-finančno revizijo poslovanja Sklada.

V letu 1993 je nadzorni odbor kontinuirano spremljal poslovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Kljub prizadevanjem vodstva Sklada in nadzornega odbora Sklada za:
- čimprejšnji sprejem nacionalnega stanovanjskega programa v letu 1993 na tem sektorju ni bilo sprememb
- prav tako v letu 1993 republiški proračun ni namenil nikakršnih sredstev za poslovanje Sklada.
Nadzorni odbor je v začetku leta obravnaval poročilo, ki je
bilo posredovano Vladi RS in Državnemu zboru RS. Obravnavali so ga pristojni odbori Državnega zbora ter nanj niso imeli
bistvenih pripomb.
Prav tako je opozoril, da mora služba Sklada izdelati predlog
postopkov in navodil za nadzor morebitne nenamenske
porabe sredstev, ki jih Stanovanjski sklad po razpisih dodeljuje posameznim koristnikom. Računalniška metoda slučajnega izbora prosilcev za preverjanje porabe sredstev Stanovanjskega sklada RS je bila izdelana, nadzorni odbor pa je
odobril njeno uporabo.
V mesecu aprilu 1993 je nadzorni odbor takoj reagiral na
časopisne vesti o domnevni povezanosti Sklada z afero »Optimizem« in v zvezi s tem zahteval od direktorja Sklada pisno
poročilo, ki je bilo članom nadzornega odbora tudi prezentirano.
Na seji, ki je obravnavala to problematiko, je nadzorni odbor
sklenil zaščititi dobro ime Sklada in pripravil izjavo za javnost,
ki je bila objavljena v dnevnem časopisju (priloga).
Pri tem je nadzorni odbor zahteval, da SDK ob ekonomskofinančni reviziji poslovanja Sklada za leto 1992 pregleda tudi
poslovanje Sklada s podjetjem Trade d.o.o. Postojna in
o zadevi poda svoje mnenje.
V letu 1993 je nadzorni odbor obravnaval polletno realizacijo
finančnega poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ter pri obravnavi ugotovil, da se je največji vir sredstev
v tekočem letu napram letu 1992 več kot prepolovil in ob
koncu leta dosegel vsega 1.280 milijonov tolarjev.
•
Tudi drugi viri sredstev niso nadomestili izpada sredstev iz
delov kupnin. Mednje sodijo dotacija, izdaja lastnih vrednostnih papirjev ter prihodki iz lastnega poslovanja.
Omembe vreden vir sredstev v letu 1993 so predstavljali depoziti črnograditeljev, skupaj 1.44 milijarde SIT. Naraščanje
sredstev Sklada v letu 1993 je bilo upočasnjeno, konec leta
1993 je vrednost celotnega portfelja Sklada znašala
360.451.000,00 SIT.
Nadzorni odbor je med letom ob razpisih Stanovanjskega
sklada tako kot v preteklem obdobju spremljal in ocenjeval
razpisne pogoje Sklada, v letu 1993 in prav zaradi bistveno
manjših virov sredstev v tem letu prišel do spoznanja, da
postaja območje delovanja Sklada zoženo na sorazmerno
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- &
ozko limitirano populacijo občanov. Tem ciljem
jeni tudi razpisi Sklada. V primeru, če bi Sklad omililoZ T5'
razširil kriterije, bi temu sledil le še bistveno večji KrogPfl
cev, ki bi jih v proceduri odločanja moral upravni
Sklada izločiti oziroma odkloniti.
O tem govorijo zelo zgovorno podatki o treh razpisih S"
vanjskega sklada.
V leto 1993 je v dobršni meri posegel 3. razpis posojil
vanjskega sklada, začet še v letu 1992, odobrena srefls | le
bila po 3. razpisu posojil izčrpana do junija 1993.
nova^j Pro
4. razpis posojil z ugodno obrestno mero je Sta"''
sklad razpisal 20. maja 1993. Razpisna vsota posojil je ^
dobro milijardo SIT. Razpis posojil je bil namenjen^
gradnje, nakupe novih stanovanj, zadružno in ino'* lB._
gradnjo, preureditev, rekonstrukcije itd. Tudi tokra»'
spelo večje število vlog, vsega 1455, od tega je bilo p ijjv813, posojila pa so bila odobrena le 646 prosilcem v s ^
znesku 1.074.990.359 SIT. Iz poročila Stanovanjskega^
za leto 1993 so razvidni kriteriji in merila, ki jih oS
i® jj| v* llpr
mezne prosilce uporabil Sklad pri odobravanju P °' tari
1993.
»km
ni o
Nadaljnja razpisa posojil za neprofitne stanovanjske ,j
zacije in nakupe neprofitnih stanovanj, objavljen 17- 1
in tri dni kasneje objavljen razpis za nakupe s' j,
zadružno gradnjo, preureditev podstrešij in rekonstru |pj
območjih, ki so bila razglašena za kulturni ali e
spomenik, ta posojila so bila v celoti prenesena v '
v leto 1994.
ni i*'
Na podlagi opisanih dejstev je nadzorni odbor na<,e(ano»'
svojih sej obravnaval zlasti tista področja dela a.1 ^
skega sklada Republike Slovenije, ki bi po
nadzornega odbora vsaj delno vplivala na poveča
sredstev Sklada ter kontrolo namenske porabe °
posojil Stanovanjskega sklada.
a1$
Iz poročila poslovodstva nadzornemu odboru je bilo rVji
da se je začetek akcije iz leta 1992 na področju vzp°® r
evidence prodanih stanovanj in na tej podlagi vP®'nad»
dence plačil in izterjave dolgov v letu 1993 uspesn° q|
vala. O prehodnem stanju evidenc je bil seznanja"
sicer akcijo evidence in izterjave ugodno ocenil, tlkr1®a|li0
vztrajal, da služba Sklada čimprej vzpostavi intefl
' i
z 0(1(
denco prodanih stanovanj po Stanovanjskem
* ^
n
poskrbi za izterjavo zaostalih plačil, tudi na ® a|h ^
stanovanj na Sklad, če zaradi stečajev oziroma drU|t|Z3»'
gov lastniki stanovanj ob prodaji ne bi zmogli odves
sko določenega dela sredstev od prodaje stanovan) ^
Nadzorni odbor je obravnaval in sprejel pismo P°s'0l|e'
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki 9 ^
naslovil sektor revizije SDK. Ekonomsko financi^i
poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slo
leto 1992 SDK v letu 1993 ni zaključila.
Ob oceni izvršenih razpisov z ugodno obrestno rT,elegj
nadzorni odbor sklenil posredovati Odboru Držav"\
za zdravstvo, delo in socialno politiko pobudo
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovani«,
skupščine Zavoda ob razpravi o strategiji plasiranj® s/
ki jih je Zavod pridobil iz prodaje stanovanj, vsaj
nameni preko Stanovanjskega sklada Republike =>' ^
dodelitev ugodnih posojil upokojencem. Pobudo J^
Ijala obsežna utemeljitev, ki kljub podpori Odbora v J
zbora za zdravstvo, delo, družino in socialno P0' jnir1^'(
tela na odobravanje pri skupščini Zavoda za p°^°!
p0
invalidsko zavarovanje Slovenije. Skupščina ZP'Z 1 1
zavrnila brez prave argumentacije.
j6
Pobuda nadzornega odbora Stanovanjskega skla^i W
predvsem za tem, da bi v okvirih Sklada zdruz ^
sredstev in jih po dogovorjenih kriterijih razdeli11
silce, ki si urejajo svoj stanovanjski problem.
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se e Stan
pf'teiistvn ki 0dre
'
°vanjski sklad RS odločil za soustanoviJstannutverii borznoposredniške hiše d. d. ter prispeval
rd 5(j[)0r . "
del delnic (emisija) v višini 28 mio SIT. Nadzorni
jdt skladno ^r' ocen' te akcije menil, da gre za dejanje, ki je
Z zadn m
kona
'' odstavkom 81. člena Stanovanjskega za-

dfc od^or Pfav tako ni imel pripomb na ustanovitev
enim ust nePremičnine Perspektiva d. o. o., kjer je bil Sklad
'višini, ?novite|i ter v tem smislu zagotovil osnovni kapital
v te,,, đ ' j mio
SIT. Namen ustanovitve družbe je bil predvsem
,a
skega Jv®~
Prevzame skrb za stanovanjski fond Stanovanjada
in promet z nepremičninami.
Ndd
P'ostore' °i,dt)or
i® spremljal naložbo
Sklada v lastne poslovne
v etu
ni l3i a
""elitev ada
' tiran
' zaključena. Prevzem in
- 1994 I
P 2nana
e prostore je predvidena proti sredini
cB* ocenj zna« P 130
celotna vrednost naložb«, ki bo po
cca 450 mio SIT ne bo ma
s I osnovo ?a n i 0in razv
'
jhna, predstavlja pa
!0*f tirana strni 9 a f
°) Stanovanjskega sklada, če bo akcep! '^va u,,aanov'i. azvoja Stanovanjskega sklada RS, ki predvi0banke
'tev Stanovanjske hranilnice in hipotekarne
Wna
isti lokaciji.
kor,e n
^ |eta'}i0r Stanovan
jskega sklada Republike Slovenije je
sl(e
sicer spre el
9a sklari3 RS^ vendar
' strategijo razvoja Stanovanj»Predel i n ' ada se do tega pomembnega dokumenta

'PubliiJ e. '" ^'
Republike Slovenije, niti Državni zbor
^ovenije, čeprav je dokument nastal v času, ko

Republika Slovenija še ni imela nacionalnega stanovanjskega
programa. Stanovanjski sklad je nakazal nekatere usmeritve,
ki temelje na empiričnih raziskavah na področju stanovanjske
problematike in bi bila le-ta v dolgoročnem obdobju rešljiva le
z bistvenim povečanjem finančnih sredstev za vse namene
stanovanjske gradnje, ki bi jih izvajal Stanovanjski sklad
Republike Slovenije.
;>«H t
liino
Nadzorni odbor je obravnaval Poročilo o poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega sklada RS z zaključnim računom in
nanj ni imel bistvenih pripomb. Nadzorni odbor bo pri obravnavi poslovanja Sklada v letu 1994 posebno pozornost posvetil pregledu neodplačanega prenosa počitniškega doma
z zemljiščem v Portorožu s strani KO-TO Ljubljana ter angažiranju sredstev za usposobitev tega objekta ter investitorstva
4 stanovanjskih hiš v predvideni investitorski vrednosti skupaj
102 mio SIT.
Sicer pa je bilo gospodarjenje s sredstvi Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije racionalno. Strokovna služba
sklada pa je z angažiranjem devetih zunanjih sodelavcev
z ozirom na zahtevnost opravil Stanovanjskega sklada dosegla tudi primerno raven strokovnih podlag za odločanje
upravnega odbora in treh izvršilnih odborov.
Nadzorni odbor je pozitivno ocenil poslovanje Sklada in dal
soglasje k zaključnemu računu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.
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VPRAŠANJA POSLANCEV

I
Zakaj javnost ni pravočasno izvedela za nezadovoljstvo zapornikov v KPD na Dobu?
POLONCA DOBRAJC, poslanka SNS, je 14. 12. 1994 vprašala? »Sprašujem Ministrstvo za pravosodje, zakaj je skrivalo pred javnostjo nezadovoljstvo zapornikov nad razmerami v zaporu na Dobu, izraženo z gladovno stavko, tako da
smo o njej tudi poslanci državnega zbora izvedeli šele iz
medijev, iz radia In televizije?«
Prejela je naslednji odgovor ministrstva za pravosodje:
Na poslansko vprašanje poslanke Polonce Dobrajc, ki sprašuje Ministrstvo za pravosodje, zakaj je skrivalo pred javnostjo nezadovoljstvo zapornikov nad razmerami v zaporu na
Dobu, izraženo z gladovno stavko, tako da so o njej tudi
poslanci Državnega zbora izvedeli šele iz medijev, iz radia in
televizije, dajemo tale odgovor:
Edina zahteva skupine obsojencev v KPD Dob, ki so jo postavili preko svojega stavkovnega odbora, je bila zahteva po
splošni amnestiji, ki so jo pozneje preoblikovali v splošno
delno amnestijo.
Zahteve oziroma pobude obsojencev KPD Dob pri Mirni za
sprejem zakona o splošni amnestiji se bolj ali manj ponavljajo, bodisi s strani posameznih obsojencev, bodisi skupinsko. Podobna zahteva je bila postavljena predsedniku Republike Slovenije konec 1992. leta, sledila je zahteva po amnestiji junija 1994, ki jo je podpisalo 240 obsojencev iz KPD Dob
pri Mirni, in končno tudi ta, zadnja dne 12. 12. 1994. Kot edini
razlog za zahtevo po amnestiji navajajo obsojenci dejstvo, da
po razglasitvi samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ta država vsem obsojencem še ni podelila amnestije.
Formalno trditev obsojencev, da po razglasitvi samostojne in
neodvisne države Republike Slovenije 25. 6. 1991 niso bili
deležni amnestije, drži, da je bil zakon o amnestiji sprejet 27.
9. 1990 in začel veljati 2. 10. 1990. Res je tudi, da's tem
zakonom amnestija ni zajela vseh obsojencev, zakon pa je
selektivno znižal kazen zapora posameznim kategorijam
obsojencev. Po drugi strani pa je tudi res, da je bil zakon
o amnestiji sprejet v takratni republiški supščini že po spremembi družbenega sistama v Sloveniji in po prvih demokratičnih volitvah ter nekaj mesecev pred formalno razglasitvijo
samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Težko je sprejeti trditev obsojencev, da so jim bile izrečene nesorazmerno
stroge in visoke kazni zapora, še posebej zato, ker je bilo na
podlagi strokovnih analiz sodišč in drugih organov ugotovljeno, da je bila vrsta let pred osamosvojitvijo Republike
Slovenije kaznovalna politika sodišč v Sloveniji blaga v primerjavi z drugimi republikami tedanje Jugoslavije.
Poznejši očitek stavkovnega odbora obsojencev KPD Dob, da
se z obsojenci v naših zaporih ravna nehumano in da se krši
njihove temeljne človekove pravice in svoboščine, je nesprejemljiv, tako z vidika normativne urejenosti tega področja kot
z vidika konkretne penološke prakse.
Zagotavljanje osnovnih pravic obsojencev, ki jih določa zakonodaja (pravica do dela in plačilo za delo, pravica do letnega
počitka, pravica do polnega zdravstvenega In pokojninskega
zavarovanja, volilna pravica, pravica do dopisovanja, obiskov,
sprejemanja pošiljk, pravica do pritožbe državnim organom,
ki nadzirajo izvrševanje kazenskih sankcij, pravica do ustavne
pritožbe, pritožbe na varuha človekovih pravic ter na mednarodne humanitarne in druge institucije), Ministrstvo za pravosodje oziroma njegova služba za izvrševanje kazenskih sankcij stalno nadzira in intenzivo spremlja izvrševanje kazenskih
sankcij in izvrševanje kazni zapora še posebej. Glede na
dejstvo, da poznamo sisteme in načine izvrševanja kazenskih
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sankcij v Evropi, tako zapadni kot vzhodni, lahko trdimo,^
'nii
slovensko izvrševanje kazenskih sankcij nesporno en<!%ož
prednejših
ših v Evropi in kot tako tudi priznano iod vsajj^ ^
članic Sveta Evrope. To seveda ne pomeni, , člove" ep.
področju ni težav, napak in tudi posameznih kršitev cw
vih pravic, kar pa sproti poskušamo popravljati. Ne
s i
prezreti dejstva, da je vsakemu zaporu lastno °me'se/
nekaterih pravic oziroma odvzem ali vsaj omejitev o
svobode storilcev kaznivih dejanj. Obsojenci s hujših" ^
vimi dejanji ali tisti, ki so osebnostno in vedenjsko boVP^ ^
matični, imajo seveda več omejitev kot obsojenci, ki,
večjo stopnjo psihosocialne zrelosti. To se pozna Pr. 8{j,
pri dodeljevanju ugodnosti prostih izhodov. Obsojenci.
'
ugodnosti nimajo, predstavljajo stalen vir težav. Prl V
pojavlja ekscesno vedenje, pritožujejo se na vsese ^ ^
instance glede kršenja njihovih pravic, obenem pa ' ,0,rt 0r'
wih wrct
liaiA nosilci
rtrtcil/^i n«inAmAmknnijik
tfloH Vv 0^ ■ j . .
vih
vrst nKlilsi
oblikujejo
najpomembnejših vlog
škem podzemlju, ki jim ga od časa do časa uspee istru"! , iarr
s pretvezo, da se borijo za njihove pravice, v resnic Uni
prizadevajo le izboljšati svoj lastni položaj.

Teh dejstev ni Ministrstvo za pravosodje nikoli skriv® j
javnostjo, kar se predvsem vidi iz tega, da v Slo* ^ ^
novinarske hiše - od TV, radia do časopisnih medije*^
kdajkoli onemogočili vstop v zavode za izvrševanje K«112 ^^
sankcij, kjer so se lahko novinarji prosto pogovarja
rimkoli obsojencem, če je v to privolil.
Kako zagotoviti varstvo za starejše delavc^jjoi
BRANE ERŽEN, poslanec iz SPS, je že 18. 2.1994 na "jjjL
stvo za delo vprašal, zakaj ni izdalo ustreznega
P°
skega predpisa, kot je bilo to predvideno po 2. od9z !:avst'
člena Zakona o delovnih razmerjih in Zakona oBS<?
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. ' cf itrn.
13/93), s katerim bi zagotovilo varstvo starejših d®" #s,o
Varstvo starejših delavcev je v naši delovno-pravnl
da ji postalo nedorečeno. Zato nI čudno, da
delavci ostali brez potrebnega varstva glede trajno*
slitve In ustrezne razporeditve.
Prejel je naslednji odgovor pristojnega ministrstva-
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m
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*>ru
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cKU $ Ofi
Poslanec Brane Eržen v imenu Samostojne poslan'n»|,
pine izpostavlja vprašanje, zakaj ni izdan ustrezen P° zJK»tV||
ski predpis v skladu z drugim odstavkom 87. člen® ,r '
o delovnih razmerjih.
lova)
je\o, t
V odgovoru na poslansko vprašanje Ministrstvo za "n ec(Jn,
žino in socialne zadeve pojasnjuje, da je bil namen
J^
zakonske določbe, da se zagotovi posebno var8,v^.gjU' f,tni
delavcev s prepovedjo razporeditve na delovnaz
katerih obstaja večja nevarnost za poškodbe in °
okvare. Predvideno je bilo, da se ta delovna mesta a
s posebnim izvršilnim predpisom, za izdajo katereg®'
^ ko,
na delovno področje pristojno In pooblaščeno Min'8 '»ki0
zdravstvo.
V postopku sprejemanja zakona o delovnih raznn®^^"
s strani ministrstva, pristojnega za zdravstveno vars:i*
tovljeno, da je navedeni predpis možno pripravit' ,
v roku treh mesecev, zato je bila taka obveza vklJu°^
v prehodno določbo zakona (136. člen).
Gozdove kaže zaščititi tudi pred nabil"3
stanja
IVO HVALICA, poslanec Iz SDSS, |e na ministrstvo
stvo In gozdarstvo naslovil naslednje vprašanj®5
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"»Snio ml0 ?°*dovih ie kostanj takorekoč nacionaliziral.
iJJKiio T "»trstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, kako bo
>„!'lna«enike oziroma najemnike gozdov pred prilož® bolj pred organiziranimi nabiralci kostanja?«
ijr.

Strs,V0 z

a kmetijstvo in gozdarstvo mu je odgovorilo:

* 'stavekP,r?povedi nabiranja kostanja v gozdovih ureja drugi
'Poved ^'®na zakona o gozdovih, ki določa, da lahko
(D ojm 0 "Obiranja plodov na predlog lastnika odredi priaflMiturii 2a
, loka|ne skupnosti pod pogojem, da lastnik drevje
}[;!*
^adi plodov.
se u
'tfnah an -k'
9°,0Vi'0' da je pomlajevanje kostanja
a
rože
ea ' °9
^ ^ s Drf>ri
no, izseprvega
lahko odstavka
nabiranje 25.
omeji
ali prePisom ministra
člena.

'* ,fe0r nflH
"jol 9nu zako°naorr,e
i',vami alinadzirajo
prepovedmi
iz 25.inšpektorji.
člena po 75.
o gozdovih
gozdarski
P »kladu s 7 t_, - 0
f 'PrepovBH- ki. so odstavka 78. člena se za kršitev omejitev
fi" sebe 0,j® ' a
bile izdane na podlagi 25. člena, pravne
i feitiostnj nim
•
Posamezniki, ki storijo prekršek v zvezi
tnijo na
opravljanjem dejavnosti kaznujejo z denarno
IstavKu 8nan'150 000 tolarjev, posamezniki pa se po prvem
^°00'olarjevčlena kaznujejo 2 denarno kaznijo najmanj
Jikonon
,ore
» r'st la^?vitl
i omogoča urejanje nabiranja kostanja
V 90zdov
^stania
°
. zatonacionalizirano.
ni mogoče trditi, da je nabirala s tem zakonom

1(1

>vi^bozajamčena p|a5a?

lbor na a
i'ay° ustr6?ne
' ga Vladi RS, da prouči možnosti za
« dPlaćo Z po8reenih
$"venvišine
zajamčene plače oz. minio oirt ^ '
' *ako rešitev predloži državnemu

"4'(Poročevalec žt-27)p|!° - septembra 1994 objavljeno poročilo o IjubVe,u 0
Vt a,ci Uon«ovi
socialni varnosti, na katerem so razratifu! "' da bi morala Slovenija kot članica Sveta
(o ' °sno«lra,i V8e ni®9°v® temeljne dokumente in spojili, ,ja ne
standarde o sociaini varnosti. Pri tem so
j J? Mača Lin&' t>' bila še posebej problematična zajamie*"a|a Dn lna4a
Pri nas ,e 30% povprečne, medtem ko
op8,<
Plače
' socialni listi znašati kar 68% pov-

1
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"°9 UstrI?Sn'^"a sklep Državnega zbora In predložila

k
"e V'*'ne zalam'ene Plače in
J "(e Cjaaovnenl r°ku namerava izvajati določila
|Ws|ar)
"8,e 9'ede višine zajamčene plače.
l

Na zastavljeni vprašanji pošiljamo naslednje odgovore oziroma pojasnila:
K1
Vlada bo v sodelovanju s socialnimi partnerji pripravila predlog novega zakona, ki bo določal način ugotavljanja in določanja višine minimalne plače. Usklajevanje s socialnimi partnerji že poteka, pripravljeno je tudi delovno besedilo tez
novega zakona. Delovni predlog zakonskih tez, ki bo predložen v razpravo socialnim partnerjem temelji, na načelu, da
mora minimalna plača zaposlenemu in njegovi družini omogočati dostojno življenje, tako kot to zahtevajo mednarodni
dokumenti in priporočila. Zaradi ekonomske in likvidnostne
sposobnosti slovenskega gospodarstva kakor tudi zaradi
omejenih proračunskih možnosti ni mogoče predlagati
takojšnjega dviga minimalne plače do te ravni. Zato bo
v zakonu opredeljeno obdobje postopnega prilagajanja minimalne plače, tako da bi bila njena primerna raven dosežena
v nekaj letih.
Predvidoma bo razprava S socialnimi partnerji potekala skupaj z razpravo o proračunskem memorandumu in razpravo
o politiki plač za prihodnje leto oziroma z razpravami za
sklenitev socialnega sporazuma.
Ker gre za problematiko, o kateri naj bi v skladu s konvencijo
Mednarodne organizacije dela odločali vsi socialni partnerji,
predloga ni mogoče pripraviti za nadaljnji postopek pred
uskladitvijo z njimi.
K2

oveni'Je pos,an
SDSS, je pisno
24. 10.vprašanje:
1994 Vladi repupostavil«»cnaslednje
nuni ,t.
>b
"s i« ob obravnavi predloga zakona o spreah
uS|opei( n*°na 0 zajamčenih osebnih dohodkih — hitri
se
*'°vnika n
i'> dne 21 • 6-1994, na podlagi 173. člena
reavnega zbora sprejel v naslednjem besedilu:

"delu

2. V kakšnem časovnem roku namerava vlada izvajati določila
Evropske socialne listine glede višine zajamčene plače?

V
^
0|)

'9ov ' ^re'e' naslednji odgovor:
fi*<a Poslansko vprašanje g. Iva Hvalice v zvezi
1
p|
bci
ačo
9
VPra® °ržavne
a
^
^anjj
9a zbora g. Ivo Hvalica je na Vlado naslovil
'S h
*ila ViaH a Ur
Pređ|0 9
esničila sklep Državnega zbora in predloUstrezne višine zajamčene plače?

Ob razpravi o možnostih Slovenije za sprejem Evropske socialne listine na posvetu, ki ga je s predstavniki Sveta Evrope
organiziralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
je bilo res opozorjeno, da je raven minimalnih plač v naši
državi tudi lahko ena izmed ovir za sprejem Evropske socialne
listine. Ob tem je treba opozoriti, da določilo listine, ki govori
o višini minimalne plače, ni eno izmed določil, ki jih je treba
obvezno sprejeti. Evropsko socialno listino je mogoče ratificirati tudi brez tega določila. Taka rešitev neobveznega sprejemanja določila verjetno izhaja iz dejstva, da so priporočila
strokovnjakov, ki so pristojni za razlago listine, ne pa tudi
njena konkretna določila glede minimalnih plač tako visoka,
da so težko uresničljiva tudi v večini držav članic Sveta
Evrope.
Kot je razvidno že iz odgovora na prvo vprašanje, ne glede da
to zaradi sprejema Evropske socialne listine ni nujno
potrebno, vlada namerava predlagati nov zakon o minimalni
plači. Obenem pa je treba opozoriti, da problem ni preprosto
rešljiv in ne gre zgolj za namen ali pripravljenost vlade, da ga
razreši. Višina zajamčene plače ima namreč širše makroekonomske posledice, ki vplivajo na konkurenčnost slovenskega
gospodarstva. Višje minimalne plače pomenijo neposredno in
posredno zvišanje stroškov deia v gospodarstvu in negospodarstvu. Plače zaposlenih v javnem sektorju, katerih izhodišča
so le minimalno večja od veljavne zajamčene plače, so skupaj
z drugimi socialnimi dajatvami, ki so nanje vezane, pomembnejši del proračunskih sredstev, zato je približevanje minimalne plače višini, ki bi zadostila priporočilom Evropske
socialne listine, lahko le postopno.
So govorice o priznanju nemško govoroče manjšine v Sloveniji resnične?
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 19. 7. 1994, republiško
vlado vprašal ali so resnične govorice, ki krožijo med ljudmi,
da gospod Lovro Šturm, sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, pripravlja dokumente, da bi priznali nemško
govorečo manjšino v Republiki Sloveniji. Poleg tega naj bi
se zavzemal tudi za spremembo ustavne dikcije, po kateri
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tujci ne morejo kupovati nepremičnin v Sloveniji z namenom, da »Volkdeutscher-ji« na Štajerskem dobijo nazaj
svoje pravično zaplenjeno in v Avstriji že izplačano premoženje.

Dodajamo, da glede na ustavno določbo o avtonomij1
verze minister za šolstvo in šport ni pristojen za stro
odločitve v zvezi s študijsko literaturo.

Prosim za odgovor, ali so te govorice resnične in če so
resnične, naj Vlada ustrezno ukrepa.

Kdaj bomo preštevilčili telefonsko poštnoj

Dobil je naslednji odgovor:

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 17. 2. 1994, P*1 !a
vprašal:
Sli
jjlidn
Po mednarodnih sporazumih je treba v dveh letih P' Jop
čiti telefonske In poštne številke, tako da se ne
lot nroH
talafnnoln poštno
nnitnn kodo,
kodO> ' tiii
več številka šest
pred telefonsko
številka 61000.
i (1 POi
Preteklo je že leto dni, o spremembi pa se ni zac«1 . US|
razmišljati. Sprašujem Vlado RS in Ministrstvo za
zveze ali odlašajo s preštevilčenjem zato, da bi
(|vo<
lažje priključili nazaj na jugoslovansko mrežo. 8 ,jP
namena ni, me zanima, kdaj bo preštevilčenje op' C6
*1 fl3"
Ministrstvo za promet in zveze mu je pripravilo
odgovor:

V zvezi s poslanskim vprašanjem poslanca Zmaga Jelinčiča
o dejavnosti g. Lovra Šturma za priznanje nemško govoreče
manjšine v Sloveniji vam sporočamo, da Vlada Republike
Slovenije nima nikakršnih pooblastil in pristojnosti, da spremlja in ocenjuje delo sodnikov Ustavnega sodišča Republike
Slovenije.
Poslancu predlagamo, da vprašanje naslovi na Ustavno
sodišče Republike Slovenije.
O študijskem gradivu v neslovenščini na FDV
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 30. 11. 1994, postavil
naslednje poslansko vprašanje:
Na podlagi 26. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93) sprašujem ministra za
šolstvo in šport gospoda dr. Slavka Gabra kako je mogoče,
da je na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani v prvem
letniku predpisano študijsko gradivo za Občo politologijo, ki
ni v celoti napisano v slovenskem jeziku?! Kar polovica
predpisanega učbenika je napisana v tujem, srbohrvaškem
jeziku, pri čemer je najbolj zaskrbljujoče dejstvo, da so tri
poglavja (avtorja Adolfa Bibiča) prevedena iz slovenskega
jezika v srbohrvaščino. Kako je to mogoče?
Sprašujem ministra kaj bo storil, da se to prepreči in da se
študentom v glavnem mestu Republike Slovenije omogoči
ustavna pravica do uporabe slovenskega jezika?
Odgovor nanj mu je pripravilo Ministrstvo za šolstvo in šport:
Poslanec Državnega zbora g. Zmago Jelinčič je zastavil pisno
poslansko vprašanje v zvezi s študijskim gradivom za predmet
Obča sociologija na Fakulteti za družbene vede Univerze
v Ljubljani.
V zvezi s tem vprašanjem dajemo naslednji odgovor:
Zakon o visokem šolstvu (UL RS 67/93) v 8. členu med drugim
določa, da je učni jezik slovenski, da pa se študijski program
lahko izvaja v tujem jeziku pod pogoji, določenimi v statutu
visokošolskega zavoda. V omenjenem primeru ne gre za izvajanje študijskega programa v tujem jeziku, ampak za uporabo
tujejezične literature v študijskem procesu. Uporaba tuje oziroma tujejezične literature je splošno priznana in vse pogostejša zahteva na univerzah povsod po svetu.
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani tako kot
drugi slovenski visokošolski zavodi uporablja v študijskem
procesu pri posameznih predmetih študijsko literaturo v slovenskem, pa tudi v več tujih jezikih, napr. v angleškem, nemškem, pa tudi hrvaškem jeziku. Med profesionalne dolžnosti
visokošolskih učiteljev sodi tudi obveznost objavljanja strokovnih člankov in knjig v tujini oziroma v tujih jezikih.
Fakulteta za družbene vede je posebej pojasnila tudi primer
študijskega gradiva za Občo sociologijo. Omenjeno delo prof.
dr. Adolfa Bibiča je doživelo prvo objavo v hrvaškem jeziku,
po avtorjevi navedbi pa vloge za pridobitev subvencije za
slovensko izdajo pristojno ekspertno telo ni odobrilo z utemeljitvijo, da je bil tekst že objavljen in da imajo pri subvencijah
prednost prve izdaje. S fakultete so tudi sporočili, da je za
študijsko leto 1994/95 pripravljen delno spremenjen in dopolnjen tekst gradiva za študij predmeta Obča politologija
z obnovljeno literaturo.
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V zvezi z delegatsko pobudo g. Zmaga
Slovenske nacionalne stranke, posredujemo naši
govor:

lav
Poštne številke uvajajo poštne uprave z namenom- pospešitve in poenostavitve poslovanja s ,kami v vseh fazah tehnološkega procesa prenos«
pošiljk;

jp v

liaii
j
jj'
- zmanjšanja števila zaposlenih, zlasti na predaj.
smerjanju) poštnih pošiljk in, da to predelavo lahko
zaposleni s čimnižjo izobrazbo, seveda s tem tudi nizi I
- uvajanje mehanizacije in avtomatizacije, zlasti v fa2'^
lave poštnih pošjjjk in
- z namenom nuđenja možnosti državljanom in raZ^fi'
tucijam, da uporabijo poštno številko tudi v raci
svojega poslovanja.
Poštna številka je bila v bivši Jugoslaviji uvedena j,
Odločitev je bila za 5 mestno poštno številko.
z ozirom na takratne in seveda tudi na današnje iz*"
uprav edino prav.
številka na prvem mestu (od leve) poštne številK®.^
zaporedno številko takratne republike. Sloveniji j«|n JJjlE
Ijena številka 6, zato se poštne številke slovensk k ^
nejo s to številko.
V promocijo poštne številke je PTT sistem Slovenij®'
kot 10 let ogromna finančna sredstva. Rezultat te Pj jf)
bil zelo ugoden, saj je skoraj na 95% navadnih p°"
navedena pravilna poštna številka, na knjiženih P01
kah pa skoraj na vseh (99%).

Poštno številko ne uporablja v svojem P03'0^«#^''1
poštni sistem, ampak jo koristijo tudi podjetja, u jtjt W
državni organi pri svojem poslovanju. Tako se ^ jJjUl
nahaja na njihovih obrazcih, raznih seznamih i<\ A.
v računalniških datotekah ipd. Marsikateri °br vflCbj.
nekaj poštnih številk v spominu. Tuje
Tuie poštne op ^„
u
Ijajo seznam slovenskih pošt s poštnimi številkami
Pli
namene in v fazi predelave poštnih pošiljk.
<1
V razgovorih s predstavniki tujih poštnih upravS 'Ztf.
svetovano, da naj pod nobenim pogojem ne Pv ^ ri^
uveljavljene poštne številke, niti jih spreminjamo J'
Nemčija je v lanskem letu spremenila poštne »^
spremembo so se pripravljali nekaj let, pospe*1
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III Siomn«3 NSamo
e.mči' . na,isk
Dela, ki so jih opravili ob spremembi so bila
^obvestil sv
knjig s spremembami, s katerimi so
°cenj '' °je državljanje v veliki meri tudi tujino, je bil
memL" *01 največji tiskarski podvig v Evropi. Stroški spreV mil n h
-^P'oiekt U reklarT,ar
'i° ' DEM. In rezultat? Kljub tako velikemu
nd joč s '0
0 n in stroškom je bil začetek zelo zaskrblju^ntednof
^?'' tujih poštnih uprav se postopno ureja tudi
H ar°dni poštni promet.
zatok«reminiati
P°^no šjpvilko oziroma črtati »6«? Ali samo
SlovLi/ 18 bila nekoč v času bivše Jugoslavije dodeljena
jflldriavo ln.nas v poštnem prometu poznajo kot samostojno
Jop^Na ? kater
imajo vzpostavljen poštni promet, ki se
naoman
pd drlavijan
i
jših problemov? Ali zato ker slovenski
lu
iine tiiHi vpodrim
ietia in ustanove dobijo poštne pošiljke iz
•Slovaji.
P erih, ko ob podatku 61000 Ljubljana piše
KUU
|iM todobnoo"^".
"Slavonija«
oDno? \/ ■,zm
"""p ali »Čehoslovaška« ali »Rusija« in
...
r^erian 8
eničnih poštah drugih držav je na mestih
./»olja« J Postnih
pošiljk vidno označeno »61 Ljubljana Slo0 e ,udi
ij0
'
v datotekah njihovih računalnikov, ki
m
atsko usmerjanje poštnih pošiljk.
bi
M. jI8'?''0 v poštni številki zamenjati sedanjo vodilno številko
drugo številko, bi to pomenilo:
s» "Nenf !inanćna
vlaganja, najmanj 10 let, v promocijo spreš,evilke
i ► H riekai !ne
'
e povečan e
gadnih n « i števila zaposlenih na predelavi
®^ilke
ker vrsta pošiljk ne bi imela prave poštne
10

let odložiti uvedbo avtomatske predelave

'%Smskih
Pošiljk,
Ve
v
Hko
v ,uPoslovanju
h

'
*
raznih institucij,
r velik« ,,
i' poštnih centrih,
i)0
amude dohoda poštnih pošiljk iz tujine itd.
a
številke
v Sloveniji
je razprav(r:lSa
nI nob«raspremembi
kni odbor poštne
podjetja
Slovenije
in sprejel
sklep.
tehtnih razlogov, da bi v Sloveniji spremenili
PoStne številke.
P" II.

C'^ko«
Pr
ež e Sl
je zaradi
usmerjanja
grupirarazde' eno
na
li O^Til°meta
kaPaL,,er
'' °venije
omrežne
skupine,
ki so in
s pripadajli?
'stičnimi številkami naslednje:
i. tj^'iana
061
' 3. p5.[lbor
062
■ JuT
063
s: fcni
064
l te**.
065
066
067
068
069
Nvij8S0bota
0601
0602
13
0608
^ U' b0b|tel
0609
0610
Š«i«! £!??IMa razvidno Je potrebno, polog dvanajstih
j|lh«lnl® Urin«i Vatl Se skupin, v tem trenutku v pogledu ofite»kun.?? 14 Številki za mobilno telefonijo In paging
" lvPa h«
i Številk. Z nadaljnjim razvojem različnih
spr6° Poraba po teh številkah še naraščala. V kolikor
,-r»L itevlUr^T mednarodne kode opustili pri omrežnih
bl rl
fji* i lr> MnKu e , nas
P a omrežnih skupinah za Trbovlje, Ravne,
»|Številka n J
' 'e kombinacije 001,002,008 in 009. Ker
^ i&'ll v »b~?
m Predvidena za odhodni mednarodni promet,
Dine,
Primeru spremeniti vsaj številke za te omrežne

Vprašanja o problematiki vleke ladij v koprski luki
ZMAGO JELINČIČ« poslanec SNS, je 20. 10.1994, vprašal:
»Sprašujem presednika vlade dr. Janeza Drnovška ali se je
vlada Republike Slovenije tajno dogovorila za prepuščanje
določenih gospodarskih sektorjev Republiki Hrvaški In ali
spada med prepuščene .sektorje tudi vleka ladij v Luki
Koper?! Nadalje ga sprašujem ali vlada sprejema svoje
predpise in izdaja tajne Uradne liste, nedostopne tudi
poslancem državnega zbora?! Drugače si namreč ne znam
razlagati direktnega kršenja veljavno sprejetih in objavljenih zakonov in drugih predpisov, ki so si ga privoščili Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstvo za promet in zveze ter Republiška carinska uprava oziroma Carinarnica Koper, ki na škodo slovenskega podjetja SPAICK
- VLAČILCI d. o. o. Koper dovoljuje nezakonit vpis v register in nezakonito delovanje dveh hrvaških vlačilcev, last
Brodospasa Split, v luki Koper!?
Od presednika vlade zahtevam, da v tej zadevi takoj ukrepa
na podlagi 20. člena zakona o vladi.«
Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila:
Na vprašanje poslanca g. Zmaga Jelinčiča, ali se je Vlada
Republike Slovenije tajno dogovorila za prepuščanje določenih gospodarskih sektorjev Republiki Hrvaški in ali spada
med prepuščene sektorje tudi vleka ladij v Luki Koper, ter
nadalje, ali Vlada sprejema svoje predpise in izdaja tajne
uradne liste, nedostopne tudi poslancem državnega zbora,
kar poslanec utemeljuje z očitkom direktnega kršenja
veljavno sprejetih predpisov s strani Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstva za promet in zveze ter
Republiške carinske uprave, kar naj bi bilo na škodo slovenskega podjetja SPAICK - VLAČILCI d. o. o. Koper zaradi tega,
ker je bil podjetju BRODOSPAS SPLIT v Luki Koper na nezakonit način dovoljen vpis v register, Vam posredujemo
naslednji odgovor:
Kar zadeva prisotnost firme BRODOSPAS SPLIT v Republiki
Sloveniji ne drži očitek oz. je potrebno nikalno odgovoriti na
vprašanja g. poslanca Zmaga Jelinčiča, saj je podjetje BRODOSAPS SPLIT v skladu z veljavnimi predpisi prisotno
v Republiki Sloveniji in opravlja dejavnost, za katero je vpisano v sodni register in katera z nobenim predpisom nI
omejena samo za določen krog pravnih subjektov. To utemeljujemo z naslednjimi dejstvi, ki temeljijo na formalnih in
materialnopravnih predpisih veljavnih v Republiki Sloveniji.
Podjetje BRODOSPAS p. o., Split je dne 18. 3.1992 pri takrat
pristojnem Ministrstvu za zunanje zadeve skladno s takrat
veljavnima Zakonom o podjetjih (Ur. list SFRJ št. 77/88) In 21.
členom Zakona o tujih vlaganjih (Ur. list SFRJ št. 77/88), ki sta
bila z ustavnim Zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. list
RS št. 1/91) prenešena v uporabo v Republiko Slovenijo,
vložilo zahtevo za izdajo dovoljenja za ustanovitev podjetja
v Republiki Sloveniji. Ministrstvo za zunanje zadeve je
v upravnem postopku vlogo rešilo pozitivno in dne 2. 4.1992
z odločbo št. 922-75-03/92-253-729 izdalo dovoljenje za
ustanovitev podjetja s firmo BRODOSPAS d. o. o., Koper,
Vojkovo nabrežje 38.
Skladno z 21. členom Zakona o tujih vlaganjih lahko tuji
vlagatelj ustanovi lastno podjetje v Republiki Sloveniji na
enak način in pod enakimi pogoji kot domače osebe, razen za
dejavnosti, ki jih zakon taksativno našteva, med katerimi pa nI
dejavnosti za opravljanje katere je bilo ustanovljeno podjetje
BRODOSPAS d. o. o., Koper. Ustanovitveni akt, ki ga je
podjetje BRODOSPAS Iz Splita priložilo k vlogi je bil v skladu
z Zakonom o podjetjih In v skladu z Zakonom o tujih vlaganjih. Na podlagi obeh materialnih predpisov je bilo v upravnem postopku, ki ga je vodilo Ministrstvo za zunanje zadeve
izdano zgoraj navedeno dovoljenje. Dobljeno dovoljenje je
podjetje BRODOSPAS Split skladno z Uredbo o vpisu podjetij
v sodni register priložilo sodišču, pristojnemu za vpis podjetja
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BRODOSPAS d. o. o. Koper v sodni register. Temeljno
sodišče v Kopru je dne 15. 5. 1992 vpisalo podjetje BRODOSPAS d. o. o., Koper v sodni register. Z dnem vpisa v sodni
register je podjetje BRODOSPAS d. o. o. Koper pridobilo
status pravne osebe in sicer v skladu z nacionalnim tretmajem
status domače pravne osebe, to je slovenske pravne osebe.
Skladno s tipologijo takrat vejavnega Zakona o podjetjih je
takti Ustanovljeno podjetje, podjetje v zasebni lasti z znanim
lastnikom. V času ustanovitve podjetja ni bil vei|aven noben
predpis, ki bi omejeval tako ustanovljenemu pod|et|u opravljati dejavnost vleke ladij.
Skladno z 11. členom Zakona o tujih vlaganjih lahko tuji
vlagatelj vlaga sredstva oz. kapital na dva načina in sicer: na
pogodbeni osnovi v obstoječe podjetje, ustanovljeno in registrirano v Republiki Sloveniji ali na korporativni ali lastniški
osnovi s pridobitvijo lastniškega deleža ali delnic v obstoječem podjetju. Slednjo obliko je urejal zakon o podjetjih oz. jo
sedaj na novo ureja zakon o gospodarskih družbah, medtem
ko pogodbeno vlaganje temelji zgolj na obligacijsko pravnem
odnosu in ne daje lastninsko pravnih upravičenj, kar ureja 13.
člen veljavnega Zakona o tujih vlaganjih.
Na tej osnovi, to je na podlagi 13. člena Zakona o tujih
vlaganjih je podjetje BRODOSPAS d. o. o. Koper vložilo na
takrat pristojno Ministrstvo za zunanje zadeve vlogo za izdajo
odločbe o oceni ustavnosti in zakonitosti pogodbe o vlaganju,
s katero sta se pogodbeni stranki BRODOSPAS Split kot tuji
vlagatelj in BRODOSPAS d. o. o., Koper kot obstoječe
domače podjetje dogovorila za vlaganje kapitala v obliki
opreme - dva vlačilca. Istočasno je bila vložena tudi vloga za
izdajo potrdila za oprostitev plačila carine in carinskih dajatev
za opremo, ki jo vlaga tuji vlagatelj, skladno s 30 b. členom
Carinskega zakona (Ur. list SFRJ št. 34/91), ki je bil prav tako
z Ustavnim zakonom prenešen v uporabo v Republiko Slovenijo. Pristojen organ za izdajo potrdila je bilo Ministrstvo za
zunanje zadeve.
V upravnem postopku je Ministrstvo za zunanje zadeve
skladno s 146. členom Zakona o splošnem upravnem
postopku zaradi rešitve predlaganega vprašanja o možnosti
registracije ladij v RS zaprosilo za mnenje o pogodbi o vlaganju Ministrstvo za promet in zveze, ki je dne 23; 4.1993 podalo
pozitivno mnenje k pogodbi. Ministrstvo za zunanje zadeve je
v postopku skladno z zakonom ocenilo tudi ustavnost in
zakonitost pogodbe in preverilo izpolnjevanje pogojev po
Carinskem zakonu. Na podlagi vseh ugotovljenih dejstev je
Ministrstvo za zunanje zadeve dne 1. 6. 1993 izdalo odločbo
št. 922-75-02/93-513-895, s katero je skladno s 13. in 22.
členom Zakona o tujih vlaganjih ugotovilo, da je pogodba
v skladu z Ustavo in zakoni. Na tej podlagi je v istem postopku
izdalo tudi potrdilo za uvoz opreme brez plačila carine in
carinskih dajatev.
Oprema, ki jo vlaga tuji vlagatelj na t. i. zgoraj opisani pogodbeni osnovi ni »stvarni vložek« v smislu Zakona o gospodarskih družbah, saj po tej osnovi tuji vlagatelj z vložitvijo stvari
v obstoječe podjetje ne pridobi stvamopravnih oz. lastniških
upravičenj, kar pomeni, da z vlaganjem ne postane lastnik
deležev ali delnic v osnovnem kapitalu podjetja, pač pa mu
gre skladno s 5. členom Zakona o tujih vlaganjih pravica do
vrnitve vloženih stvari, če si je to pravico v pogodbi izrecno
pridržal oz. pravica do vrnitve protivrednosti vloženih stvari in
to po izteku pogodbe oz. sukcesivno med trajanjem pogodbe,
če sta se pogodbeni stranki o tem tako dogovorili, vendar se
mu pri tem vrednost vloženih sredstev zmanjšuje.
Glede na zgoraj opisano, oprema ni vložek, za katerega bi tuji
vlagatelj pridobil delež ali delnice in se zato ne vpisuje v sodni
register.
Šteje se, da je ta oprema sredstvo, pridobljeno iz poslovnih
sredstev podjetja. Med trajanjem pogodbe sta obe pogodbeni
stranki dolžni pokrivati izgubo, kar pogodbeno vlaganje
strogo loči od kreditnega posla, ki mu je pogdobeno vlaganje
na videz podobno.
V konkretnem primeru BRODOSPAS-a gre torej za popolnoma legalen pravni posel, pri katerem tuji in domači vlagatelj
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'Pnii
skupno vlagata sredstva za opravljanje dejavnosti, za I »tel
je registrirano domače podjetje, v katero se vlaganje
"i
(.unv/Mi/ni o.
J« tuji
iuji vlagatelj
*iayaioij BRODOSPAS 1 &P.^ . »
Skladno z4. zakonom
si je
pridržal lastninsko pravico na vloženih sredstvih, kar po "' klat
da bo oprama po izteku pogodbe vrnjena tujemu v|a9at®L( tora
torej tudi iz tega razloga ni osnove za ugovor podjetja 5r
- VLAČILCI, da bi moralo biti to vlaganje oz. ta
101
Jnif
vpisana v sodni register.
itfo
V zvezi z ugovori podjetja SPAIK - VLAČPILCI d. o. o., Sjjl Ijo.
katerih je bil sprožen tudi ustavni spor je Ustavno so°
odločilo, da zakoni, na katere se je ustavni spor nanašal, 'JJ klan
je 30 b. člen Carinskega zakona in z njim v zvezi Zakon o asir
'Dre
vlaganjih, niso protiustavni.
loka
ri
Pr<
S tem je ustanovitev podjetja BRODOSPAS Split v
opravljanje dejavnosti BRODOSPAS-a d. o. o. Koper, z
nji po 13. členu Zakona o tujih vlaganjih v celoti usta led
fih0
zakonito in s tem utemeljeno.
»9o
Vlada Republike Slovenije oz. njeni pristojni organi a'—.^ tov
vse navedeno niso kršili nobenega zakona, niti ni bila s P »trii
nostjo podjetja BRODOSPAS povzročena škoda P°°
SPAIK - VLAČILCI, saj je podjetje BRODOSPAS upo" "iai
lr
iati
dane pravne možnosti.
'pral
Vlada Republike Slovenije je problematiko v zvezi z oy'"^
njem dejavnosti vleke ladij že obravnavala in je to d®)a kj ^ *'gn
v Predlogu pomorskega zakonika Republike Slovenije' "nj. i
je že posredovala Državnemu zboru v prvo obravnavo, rz,
delila v 42. členu kot javno gospodarsko službo. P°9°',
opravljanje te dejavnosti se bodo določali s koncesijs* H
»Vih
godbo.
H
Vprašanja o stausu hotelov Bernardin

na

: Sl<
Mag. JAN^Z JUG, poslanec Liberalne demokradl«'
t)%,
nije, je 18.10.1994 Vladi Republike Slovenije Pisn0 oodj«'' „16,IE
poslansko vprašanje o ustanovitvi Turističnega P K
Bernardin:
<S:
- Kako In kdaj je bila ustanovljena by pass firma (TPt»'
kdo Je ustanovitelj?
1
S
- Kakšna Je vsebina najemne pogodbe med EHB <n
loi
kdo so podpisniki?
it
- Kaj namerava storiti Vlada Republike SloveniJ«' ^
zaščitila upnike (samo sebe) v sistemu EHB, družbe ,
tal ter s tem ovrgla mišljenje ljudi (tudi v poslovnem 1 1
da smo brezpravna država.
□bou" '*
Na podlagi informacije, ki nam jo je poslal Sklad hbf
Slovenije za razvoj, odgovarjamo:

1. Turistično podjetje Bernardin - TPB je bilo us,ac|o#1 n*
16. maja 1993. Ustanovitelji so Sklad Republike =■
za razvoj, HIT in Casino Portorož.
t! tec
2. Povzetek vsebine najemne pogodbe med EHBM" ^ ja(|
priložen. Podpisnika sta Emona hoteli Bernardii". , ^
turistično podjetje Bernardin, d.d.
hiliO^i
3. Z ustanovitvijo novega podjetja TPB upniki niso »' , pil«' ^
dovani. Realna vrednost upniških terjatev namreč
ohranjena, temveč celo povečana.
ci^
I M tva
Ob ustanovitvi podjetja TPB je Bernardin že dolg^' <j|«
kom skoraj 30 milijonov DEM, večina posojil je že zap $ fle|
nanja so upniki obračunavali zamudne obresti vs<
R+25%. Od petih največjih upnikov (z več kot 9
pr.
terjatev) so imeli štirje vse svoje terjatve zavarovane
ujpm tQ
vižin
kami na hotelih. Ker so upniki ocenjevali, da je
{ratrf, v o
karnega zavarovanja dovolj visoka, so se odločili za
za s ^clj
čakanja in niso pristali na predloge Sklada RS 1 b0,et,J ^
prodajo terjatev s popustom oziroma za sprememe" . ^ a6l
tev v delnice. Da bi Bernardin vračal samo obresti,
zagotiviti operativni dobiček v višini 80% vseh prin°
prodaje. »
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»d turist^ ' '
odpoklic. S tem je omogočil, da Bernardin
sez
'iliodkov'7°
°no ni ostal zaprt in brez kakršnih koli
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delovnih razmerij za to skupino zaposlenih pa določa
zakon o delavcih v državnih organih. To nedvoumno izhaja
tako iz II. odstavka 1. člena za*ona o delovnih razmerjih
kot tudi iz 1. člena zakona o delavcih v državnih organih.
2. Drugačna ureditev pri odrejanju nadurnega dela pa nikakor ne pomeni nižje zaščite. Zaradi značilnosti dela državnih organov je ureditev nekaterih vprašanj v zakonu
o delavcih v državnih organih prilagojena tem posebnostim. Opravljanje inšpekcijskih nalog, carinskega nadzora,
varnostnih nalog, ki jih opravljajo delavci organov za
notranje zadeve ter pooblaščene uradne osebe pri izvrševanju kazenskih sankcij in podobno, so okoliščine, ki so
tudi narekovale nekoliko drugačno ureditev odrejanja
nadurnega dela.
Pri tem je seveda treba dodati, da časovna omejitev
pomeni le en vidik zaščite. Še močnejšo zaščito pomenijo
sami razlogi, saj nadurnega dela predstojnik ne more odrejati poljubno, temveč le v taksativno naštetih primerih.
3. Glede na povedano pod točkama 1. in 2. ni razlogov za
ukrepanje inšpekcijskega dela.
4. Pojasnila z dne 15. 3.1994, na katera se sklicuje poslanec,
je pripravila Kadrovska služba Vlade Republike Slovenije,
ki je v skladu z II. odstavkom 9. člena Zakona o organizaciji
in delovnem področju republiške uprave (Ur. I. RS, št. 27/
91) v zvezi s I. odstavkom 33. člena Zakona o vladi Republike Slovenije (Ur. I. RS, št 4/93) pristojna za opravljanje
strokovnih nalog, ki se nanašajo na skupne naloge republiških upravnih organov s področja delovnih razmerij. Navedena pojasnila so prejela vsa ministrstva, organi v njihovi
sestavi ter vladne službe, pri čemer k sami razlagi nihče od
prejemnikov ni imel pripomb.
Način usklajevanja stališč strokovnih služb Državnega
zbora Republike Slovenije s preostalo upravo pa bi po
našim mnenju moral biti urejen v aktu Državnega zbora
Republike Slovenije, ki ga kot obveznega predpisuje I.
odstavek 74. člena zakona o delavcih v državnih organih.
Vprašanja o delu slovenskega konzulata v Trstu
RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, je 25. 10. 1994 postavil
pisno poslansko vprašanje in sicer:
Sprašujem Ministrstvo za zunanja zadeve Republike Slovenije zakaj še vedno ni na stavbi Konzulata Republike Slovenije v Trstu izobeiena slovenska zastava niti ni slovenskega
grba?
Sprašujem tudi, zakaj zaposleni na konzulatu ne znajo slovenskega jezika, zlasti tisti, ki imajo prvi stik s strankami,
npr. »vratar«?
In naslednje vprašanje, zakaj konzulat na veliko izdaja
vstopne vize za Slovenijo državljanom bivše SFRJ, ki te vlze
sicer težko dobijo, razen v primeru, če je prosilec pripravljen
odšteti določeno vsoto denarja?
Ministrstvo za zunanje zadeve je pripravilo poslancu naslednji
odgovor:
Posredujemo vam odgovor na pisno vprašanje poslanca Rafaela Kužnika v zvezi z Generalnim'konzulatom Republike Slovenije v Trstu:
Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu je začel delovati aprila 1992 v prostorih stanovanjske zgradbe v Trstu, Via
Carducci 29. V omenjeni ulici je glavni vhod v zgradbo, ki vodi
tudi v prostore konzulata, kateri pa so obrnjeni na Trg Goldoni. Prav zato je že od samega začetka slovenska zastava
izobešena pod oknom konzulata, ki gleda na omenjeni trg.
Nad vhodom v konzulat je pritrjena medeninasta tabla s slovenskim in italijanskim napisom »Generalni konzulat Repu-
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blike Slovenije«. Tabla je namenoma postavljena višje, da je
ne bi kdo popackal ali odtrgal.
V Generalnem konzulatu RS v Trstu so zaposleni štirje slovenski državljani, ki poleg slovenskega obvladajo tudi italijanski
jezik. Ker so prostori konzulata v stanovanjski zgradbi in ker
je dnevni obisk približno 100 do 200 strank, ki motijo hišni mir
in red, blokirajo stopnišče in skupni vhod v zgradbo, je upravitelj hiše v dogovoru s konzulatom postavil pred vhod vratarjapaznika (italijanskega državljana), ki skrbi za red in deli strankam listke z zaporednimi številkami.
Generalni konzulat RS v Trstu, poleg drugih opravil, izdaja
tudi vizume državljanom t.i. ZRJ na podlagi predpisanih pogojev. Ob izdaji vizuma morajo prosilci poravnati ustrezno konzularno takso, ki je določena v Odredbi o določitvi zneskov
konzularnih taks, ki jih v tujini pobirajo diplomatska in konzularna predstavništva RS (Uradni list RS, št. 47/94).
Sočasna zapora obeh cest je nesprejemljiva!
MAKS LAVRINC, poslanec LDS, je 24. 10. 1994, v zvezi
z obnovo ceste R-371 Šentjakob—Domžale in za to potrebno
zaporo regionalne ceste skozi Podgorlco zastavil Vladi
Republike Slovenije in Ministrstvu za promet in zveze vprašanja:
1. Zakaj se Je nameravalo pričeti z obnovo ceste na odseku
Šentjakob-Domžale istočasno, ko ]e že Izvršena zapora
Črnuškega mostu v Ljubljani?
2. Zakaj se je obnova ceste in kanalizacije na regionalni
Šentjakob—Domžale nameravala pričeti v bližajočem se
zimskem času, ko slabe vremenske razmere obvezno
zahtevajo javni prevoz?
3. Kdo je odgovoren za opustitev koordiniranja del In
časovnega zamika, ter s tem v zvezi terminskega planiranja zapore cest na območju Slovenije?
*
4. Ali se poskuša z Izvajalci doseči dogovor, da bi se nekatera dela opravila tudi ponoči in ob dela prostih dneh, kar
bi lahko pripomoglo k večji normalizaciji prometa?
5. Kdo v Republiškem prometnem Inšpektoratu je odgovoren za takšno samovoljo in za popolno zaporo ceste
Šentjakob-Domžale, kljub temu, da niso bila pridobljena
vsa zahtevana soglasja?
Na zastavljena vprašanja, dajemo naslednje odgovore:
1. Na vprašanje »zakaj se je nameravalo pričeti z obnovo
ceste na odseku Šentjakob-Domžale istočasno, ko je že
izvršena zapora Črnuškega mostu v Ljubljani«, pojasnjujemo, da je bil terminski plan izvajanja narejen za oba
objeta z manjšim časovnim zamikom, vendar je bilo v določenem času predvideno sočasno izvajanje del na obeh
objektih, zlasti še, ker zapora ceste Šentjakob-Domžale
neposredno ne vpliva na zaporo Črnuškega mostu. Po
naknadnih preverjanjih prometnih tokov je bilo ugotovljeno, da je prometna povezanost obeh objektov znatna.
Zato je Republiški prometni inšpektorat /RPI/ v postopku
priprave odločbe za zaporo ceste zahteval prekinitev del
na mostu ali pa ureditev dvosmernega prometa z uporabo
železniškega mostu, kot je to že bilo urejeno pred leti ob
takratni sanaciji Črnuškega mostu. Brez izpolnitve tega
pogoja, zapora ceste R-371 skozi Podgorico ne bi bila
dovoljena.
2. Razlog, »zakaj se je obnova ceste*n kanalizacije na regionalni Šentjakob-Domžale nameravala pričeti v bližajočem se zimskem času, ko slabe vremenske razmere
obvezno zahtevajo javni prevoz« je v tem, da zaradi dolgotrajnega postopka pridobivanja upravnih dovoljenj in
postopka oddaje del ter potrebnega usklajevanja investicije z občino Bežigrad ni bilo mogoče predhodnih aktivno68
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MAKS LAVRINC, poslanec LDS, je 26. 5. 1994 min" M«delo, družino in socialne zadeve vprašal:
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Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
poslansko vprašanje naslednji odgovor:
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Zato v imenu okoličanov sprašujem:
- Kako in zakaj je umrl g. župnik?
- Kdo je storilec?
Ministrstvo za notranje zadeve odgovarja:
Dne 26. 9. 1993 je bil v jutranjih urah v prvem nadstropju hiše
v Zapogah št. 5 najden mrtev župnik Franc ROZMAN, roj.
1913.
Pri ogledu je bilo ugotovljeno, da je bilo v župnišče vlomljeno.
Neznani storilec oz. storilci so prišli v hišo skozi pritlično
okno in odnesli okrog 20.000 SIT, rezbarijo v velikosti 50x35
cm in monštranco.
Zdravnik inštituta za sodno medicino, ki je prisostvoval
ogledu, na truplu ni našel znakov nasilja. Preiskovalni sodnik
Temeljnega sodišča v Ljubljani, Franc Hribar, je odredil sodno
obdukcijo. Pri obdukciji je bilo ugotovljeno, da je župnik
ROZMAN umrl zaradi odpovedi srca kot posledice hudega
psihičnega ali telesnega napora v času vloma v župnišče; bil
je hud srčni bolnik.
Delavci Uprave za notranje zadeve Ljubljana, ki so zadevo
obravnavali, preverjajo tudi vsak indic, ki bi kazal na povezavo
med vlomom v župnišče in smrtjo ROZMANA. Zadnja preverka je bila narejena v začetku oktobra 1994, in sicer so
preverjali skupino vlomilcev v cerkve.
Kdaj bomo sprejeli zakon o kolektivnih pogodbah?
IRENA OMAN, poslanka SDSS, je 22. 11. 1994 postavila
pisno poslansko vprašanje:
Državni zbor RS je na 22. seji, dne 29. 6. 1994 sprejel v prvi
obravnavi predlog zakona o kolektivnih pogodbah. Zakonski
predlog bo ustvaril temelje za vzpostavitev pravne in socialne države s tem, da bo zapolnil vrzel na področju socialnega partnerstva in varovanja pravic delojemalcev.
Zato me čudi, da skoraj pol leta po sprejemu prve faze
zakonskega predloga Vlada RS oziroma pristojno ministrstvo ni pripravilo zakonskega teksta za drugo obravnavo,
saj vsakršno odlašanje pri sprejemanju zakona o kolektivnih pogodbah škoduje interesom zaposlenih.
Prejela je odgovor Vlade Republike Slovenije:
Na postavljeno vprašanje Irene Oman, poslanke Državnega
zbora Republike Slovenije, o nadaljnji obravnavi zakona
o kolektivnih pogodbah odgovarjamo:
Državni zbor Republike Slovenije je predlog zakona o kolektivnih pogodbah v prvi obravnavi sprejel na 22. seji dne 29.
junija
1994.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zaeve je takoj začelo
pripravljati gradivo za drugo obravnavo, zlasti razšiščevati vsa
tista odprta vprašanja, na katera je v svojih sklepih opozoril
Državni zbor Republike Slovenije. Zato se je pri pripravi gradiva za drugo obravnavo posvetovalo tudi s strokovnjaki za
delovno pravo, v gradivo pa vključilo tudi številne predloge
zainteresiranih predlagateljev, zlasti sindikatov, ki jih je predlagatelju zakona skupaj s sklepi poslal Državni zbor Republike Slovenije. Na podlagi teh usklajevanj je bilo gradivo
predloga zakona za drugo obravnavo pripravljeno v prvi polovici septembra.
Državni zbor Republike Slovenije je ob prvi obravnavi zakona
sprejel tudi sklep, naj predlagatelj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo pridobi in upošteva mnenja in
stališča Ekonomsko-socialnega sveta. Tako je bil predlog
zakona 12. 9. 1994 poslan v obravnavo Ekonomsko-socialnemu svetu in uvrščen na dnevni red 7. seje sveta 21. 9.1994.
Zaradi kratkega roka za proučitev gradiva je svet preložil
obravnavo zakona na prihodnjo sejo, tako da ga je obravnaval
na 8. seji dne 12. 10. 1994.
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Ekonomsko socialni svet se je na navedeni seji načelno strinjal z nadaljevanjem obravnave predloga zakona o kolektivnih pogodbah, hkrati pa je ugotovil, da so nekatera vprašanja
še neusklajena. Zato je imenoval delovno skupino, sestavljeno iz predstavnikov vseh treh socialnih partnerjev,
z nalogo, da pripravi usklajene določbe tistih členov predloga
zakona, ki so se v razpravi na seji sveta pokazali kot sporni.
Hkrati je svet sklenil, da bo dopolnjeni predlog zakona
ponovno obravnaval.
Delovna skupina se je večkrat sestala, vendar popolne uskaditve vseh spornih vprašanj ni dosegla. Predlog zakona je bil 29.
11. 1994 poslan v ponovno obravnavo Ekonomsko-sociainemu svetu s predlogom, da zavzame stališče, s čimer bo
omogočeno nadaljevanje postopka obravnave tega zakona.
Iz navedenega je razvidno, da do upočasnjenega postopka pri
sprejemu zakona o kolektivnih pogodbah ni prišlo zaradi
tega, ker bi vlada ali pristojno ministrstvo odlašalo ali zamujalo z njegovo pripravo, ampak zaradi tega, ker je bilo nujno
v postopek njegove obravnave vključiti tudi Ekonomsko-socialni svet; pri tem je treba upoštevati, da v času, ko je Vlada
Republike Slovenije predložila predlog zakona v prvo obravnavo, Ekonomsko-socialni svet še ni bil ustanovljen, zato je
razumljivo, da se je odločil za temeljito obravnavo v drugi fazi
zakonodajnega postopka. Poleg tega pa gre za zakon, ki ureja
temelje odnosov med delodajalci in delojemalci, zato je uskladitev med socialnimi partnerji po eni strani že glede na naravo
obravnavane problematike izredno težavna, po drugi strani pa
bistvena za nadaljevanje zakonodajnega postopka.
Kolikšno je bilo premoženje SPIZA?
IRENA OMAN, poslanka SPS, je 22. junija 1994, postavila
naslednje poslansko vprašanje ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve:
»Kakšno je imetje nekdanjega SPIZ-a oziroma takratnih
pokojninskih skladov? Katere nepremičnine so bile last
SPIZ-a in kolikšna je bila vrednost premičrtin? Kdo danes
upravlja z nepremičninami, kdo koristi najemnine in kje so
premičnine? S kakšno glavnico razpolaga pokojninski
sklad, koliko je zadolžen in pri kom, komu je posojal in
koliko?«
Na navedeno poslansko vprašanje dajemo naslednje odgovore:
1. Podatki o vrsti in številu nepremičnin bivšega obveznega
socialnega zavarovanja delavcev, ki so jih po 247. členu
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS št. 12/92) dolžne pravne osebe, ki razpolagajo s temi sredstvi, prenesti na kapitalski sklad Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so razvidni iz priloge 1. Skladno z 248. členom zakona so bili za vsako od
navedenih nepremičnin vloženi zahtevki za vrnitev premoženja na prvostopenjski organ, to je na Ministrstvo za
okolje in prostor. Nekateri podatki in obrazložitev so razvidni tudi iz Poslovnega poročila Skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja Slovenije za leto 1990 in sicer
na strani 37 do 43 (priloga 2).
2. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne razpolaga s podatki o premičnem premoženju bivšega obveznega socialnega zavarovanja pred letom 1945.
3. Zavod ima v lasti nepremičnine, navedene v prilogi 3.
S temi nepremičninami upravlja v celoti Zavod.
4. Nepremičnine, navedene v prilogi 4, Zavod oddaja v najem.
Sredstva od najemnin gredo izključno Zavodu.
5. Med nepremičnine štejemo tudi stanovanje in stanovanjske hiše, zgrajene s sredstvi nosilcev pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, ter stanovanja, zgrajena namensko za upokojence, in stanovanja,
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zgrajena namensko za potrebe borcev NOV.
z 251. členom zakona so ta stanovanja prenešenav
vanjski sklad pokojninskega in invalidskega zavii
s katerim upravalja Zavod. Temeljni podatki o ste ^
stanovanj ter nasploh o upravljanju in gospodarieni ji
novanjskim skladom, so razvidni iz prilog 5,6 in '■
jj

_*
6. Podrobnejši podatki o premičninah oziroma
sredstvih, s katerimi razpolaga Zavod, so razvidnis J o
osnovnih sredstev na dan 10. 10. 1994 po P°
amortizacijskih skupinah (priloga 8).
; ^

7. Podatek o glavnici, s katero je Zavod razpolagalJjto
meznem letu od 1990 dalje oziroma o glavnici, j
trenutno razpolaga, so razvidni iz priloge 9.
o finančnem poslovanju Zavoda v prvih Houatin jT
leta 1994 z oceno poslovanja do konca leta sson
razvidni prihodki in odhodki Zavoda, pa tudi '® L poC
nega sklada Zavoda ter stuktura njegovih naložb, ^
skladno z zakonom o strukturi nekaterih naloz
zavodov, skladov in zavarovalnih organizacij^

8. Zavod že od leta 1992 dalje ni najemal kakršnihkoli
jjjPj
stitvenih kreditov za pravočasno in tekoče P°t0r paf ^
obveznosti do upokojencev in zavarovancev, . ^i ot
zahvaljujoč sredstvom rezevnega sklada. Po
_
člena zakona bi moral rezervni sklad znašati na|n ^ f
letnih odhodkov Zavoda. Ob koncu septembra „
rezervni sklad Zavoda znašal 9.387,2 mio Sil. g ji
letni odhodki Zavoda za leto 1994 znašajo 258.
^
SiT.
np,
TflVOj ' Pr<
,j ^
9. Glede siceršnjega plasiranja tekočih sredstev
dela sredstev rezervnega sklada, ki v delu, sklade ^ |f^
nom, ni naložen v državne vrednostne pap'H2 let
zadolžnice, za katere jamči država, pa sicer asir
slu ' vri ^
likvidnost, velja pravilo, da se ta sredstva pl ®' v oltriijj
oblike depozitov in vezanih sredstev ter avan®® ^ (0p
bančnega sistema, ob upoštevanju priporočil
Vlade Republike Slovenije. Zavod s svojimi tesr ^
nastopa več na trgu, čeprav je v preteklosti iz ®0tjrsVj
"Ja
ustvaril upoštevanja vredne prihodke iz naslova
Več o tem je zapisano v prilogi 10:
i»«i
Priloge: 10
Priloge so na voljo v glavni pisarni
Državnega zbora Republike Slovenije.

O višini in porabi sredstev za izplačane P:' ^
ravnijo, določeno z dogovorom o politMJ/to k

IRENA OMAN, poslanka SDSS, je 11.12.1994 na mli^S
"'do
za finance naslovila pisno vprašanje in sicer:
»o«

Delodajalci, ki izplačujejo plače nad ravnilo ^ ^
v skladu z zakonom o izvajanju dogovora o
'de,
v gospodarstvu za leto 1994 (Ur. list, št. 30/94)6 ^
podlagi tega zakona vplačati v proračun Rep"
'Hi
nije določena sredstva.
,N
•,
8 po-s
prosim za pregled zbranih sredstev iz omenjen®« ) dru
or(j
za obdobje od 4. 6. 1994 do 15. 11. 1994, skup«
ji Uv
0 |(
o procentualnom deležu podjetij, ki Izplačuje! ° fcin
ravnijo, določene z dogovorom.
Poleg tega prosim za pregled porabe teh sreds'®v' "S
S
r
nje programov na področju zaposlovanja.
ati,
Prejela je odgovor Vlade Republike Slovenije

»S
l^fvttv
Z dogovorom o politiki plač v gospodarstvu za le' 0/
RS, št. 23/94) je bil uveden poseben davek na'
izplačane plače, kar je bilo kasneje sankcionirano*^
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mestilo za čas porodniškega dopusta moral izplačevati delodajalec in je izplačana sredstva šele naknadno refundirat od
občinskih upravnih organov, se je pogosto dogajalo, da upravičenke do tega nadomestila le-tega niso prejele tudi po več
mesecev. Razlogi za to so bili različni - od blokad žiro
računov podjetij zaradi likvidnostnih težav, do nebrižnosti
nekaterih delodajalcev za njihove delavke na porodniškem
dopustu.
>len r.
Ne glede na težave pa ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve pripravlja prevzem plačevanja obveznosti iz nadomestil plač, to obveznost bomo za vse nove porodnice sprejeli
s 1. 11. 1994.
Že v poletnih mesecih (prvo direktno izplačilo iz proračuna je
bilo izvedeno za mesec julij 1994 - torej 15. 8.1994) pa se je
ministrstvo dogovorilo z vsemi predstavniki kreditodajalcev
za način plačevanja mesečnih anuitet in možnosti najemanja
novih kreditov pred popolnim prevzemom obveznosti, prav
tako pa je prisluhnilo tudi zahtevam sindikatov po plačevanju
sindikalnih članarin.
V skladu z določili splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo in kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti je
ministrstvu sporočilo vse elemente, ki so potrebni za pravilno
obračunavanje in izplačevanje sindikalnih članarin: (- točen
naziv posameznega sindikata; - popolno številko žiro računov, na katere se sindikalne članarine plačujejo; - natančna
navodila sindikatov za izračun višine članarine) le pet (5) od
vseh reprezentativnih sindikatov. Ministrstvo bo zato plačevanje sindikalnih članarin lahko prevzelo le za članice teh sindikatov.
Evidentiranje gostov v planinskih kočah kaže posodobiti
MIRAN POTRČ, poslanec ZLSD, je 22.11.1994, ministrstvu
za notranje zadeve postavil naslednje vprašanje:
Planinska zveza Slovenije že nekaj časa (tudi ob prvi obravnavi zakona o društvih) opozarja na nepraktičen in nemogoč
sistem prijavljanja gotov v planinskih kočah.
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije je tudi ob ocenjevanju poletne planinske sezone ponovno ugotovil ter ocenil,
da sedanji sistem prijavljanja gostov ovira delo pri delu in
delovanju planinskih koč. To področje ureja zakon o evidenci nastavitve občanov In registru prebivalstva In predpisuje sistem, ki nalaga oskrbnikom planinskih koč, da dostavilo kopile li knjige gostov na nalblli/o policijsko postajo
v roku 24 ur. Osebju v kočah to nalaga dodatno administrativno delo, ki ga ob vse večjem obisku planinskih koč opravijo le z velikimi napori, obenem pa jih postavlja v nerešljiv
položaj, saj zahtevanih podatkov ni enostavno dostaviti
v predpisanem roku, ali pa je to sploh nemogoče. Planinske
koče namreč niso opremljene s faksi, ki bi olajšali to delo in
za tako javljanje oddaljene postojanke sploh nimajo pogojev. Kljub temu pa so znani primeri, da se od predsednikov
planinskih društev terja spoštovanje predpisanih rokov.
Planinska zveza Slovenije In osebje planinskih koč ne
nasprotuje nujno potrebni evidenci gostov, daje pa neprestane pobude za spremembo te, po oceni planincev, neživIjenjske zahteve.
Sprašujem Ministrstvo za notranje zadeve, če je seznanjeno
s to problematiko in kaj misli storiti, da bi omenjeni problem
poenostavili, oz. rešili.
Proučili smo pismo g. Mirana Potrča, poslanca Državnega
zbora, v katerem opozarja na nepraktičen in nemogoč sistem
prijavljanja gostov v planinskih kočah, ki osebju nalaga, da
v roku 24 ur dostavijo kopije iz knjige gostov na najbližjo
policijsko postajo. Ob vse večjem obisku planinskih koč zahtevanih podatkov ni enostavno dostaviti v predpisanem roku,
pogosto pa je to sploh nemogoče. Ministrstvo za notranje
zadeve zato sprašuje, ali je seznanjeno z navedeno problematiko in kaj namerava storiti, da bi problem omilili oziroma
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rešili. Na zastavljeno vprašanje posredujemo naslednji odgovor:
Zakon o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva v 10. členu določa, da je prijava začasnega prebivališča
obvezna tudi za osebe, ki se nastanijo ali začasno prebivajo
v objektih gostinskih ali drugih organizacij, ki sprejemajo
goste na prenočišče in počitek (sem sodijo tudi planinske
koče). Rok za prijavo začasnega prebivališča gostov je 12 ur.
Pristojni organ pa lahko določi tudi daljši rok za vložitev
prijave, če stanodajalec zaradi velike oddaljenosti od naselja,
kjer je sedež pristojnega organa oziroma policijske postaje,
ne more izpolniti prijavne obveznosti v določenem roku.
Namen navedene določbe je ravno v tem, da pristojni organ
glede na okoliščine posameznega primera (oddaljenost od
sedeža organa oziroma pristojne policijske postaje, stanje
ceste, ki vodi do naselja, kjer je sedež organa, število zaposlenih in druge subjektivne in objektivne okoliščine) določi stanodajalcu tak rok za prijavo, v katerem bi lahko izpolnil
prijavno obveznost. Pristojnemu organu je torej v zakonu
dana možnost, da v postopku ugotovi dejstva in okoliščine za
vsak primer posebej in glede na ugotovljeno dejansko stanje
v odločbi določi primeren rok.
V zvezi z navedeno problematiko je bil novembra letos, na
pobudo Sekretariata za upravno pravne in splošne zadeve
občine Radovljica sklican sestanek, ki so se ga poleg delavcev upravnih organov za notranje zadeve občin gorenjske
regije in delavcev - Uprave za notranje zadeve Kranj udeležili
tudi predstavniki našega ministrstva. Namen sestanka je bil
predvsem izoblikovati stališča za reševanje navedene problematike in določiti nek maksimalen rok (sedem dni), ki ga
organi pri izdaji posameznih odločb naj ne bi prekoračili, saj
po tem času dostavljene prijavnice pristojnim organom
nimajo več pravega smisla. V okviru tega roka pa bi vsak
organ pri izdaji odločbe moral v čim večji meri upoštevati
okoliščine posameznega primera.
Glede na to, da tudi Ministrstvo za notranje zadeve ugotavlja,
da so nekatere določbe Zakona o evidenci nastanitve občanov in o registru prebivalstva neustrezne, bo pri pripravi
novega zakona upoštevalo vaše predloge. Mnenja smo, da bi
bilo potrebno ob tem razmisliti o potrebnosti določb, ki bi
organizacijam, ki sprejemajo goste na prenočišče in počitek,
nalagale obveznosti prijave gostov tudi pri ustreznem organu.
Do sprejetja novega zakona pa so stanodajalci kakor tudi
upravni organi za notranje zadeve seveda dolžni spoštovati
določbe veljavnega zakona, ob tem pa v čim večji meri izkoristiti možnosti za individualno reševanje zadev, ki jih ta daje.
O ugodnostih delodajalcem za prvič zaposlene
osebe
■j
Dr. JOŽE PUČNIK, poslanec SDSS, Je 16. 6.1994 Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve vprašal:
Dne 14. januarja 1994 je stopil v veljavo Zakon o spremembah In dopolnitvah zakona o zaposlovanju In zavarovanju za
primer brezposelnosti (Ur. list RS, 71/93), ki uvaja nov 48.
a člen, ki določa, da »če organizacija oziroma delodajalec
zaposli iskalca zaposlitve ali brezposleno osebo, ki je
neprekinjeno več kot dve leti pripravljena na zavodu, lahko
zavod za iskalce zaposlitve takšni organizaciji oziroma delodajalcu za obdobje enega leta povrne stroške plačila prispevkov bruto plače, ki jih plačuje organizacija oziroma
delodajalec za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
itd...«.
Prosim Vas, da me obvestite če in od kdaj se omenjena
določila zakona izvajajo, v koliko primerih je prišlo do realizacije določbe in katerim podjetjem ter v kakšnem obsegu
so bili do zdaj povrnjeni stroški.

Poslanec je prejel naslednji odgovor:
Dr. Jože Pučnik poslanec v Državnem zboru Republike Sjjjjj
nije iz poslanske skupine Socialdemokratske stranke s
nije je dne 16. 6.1994 posredoval Državnemu zboru RepiJ
Slovenije in Ministrstvu za delo, družino in socialne za
naslednje vprašanje:
Dne 14. 1. 1994 je stopil v veljavo Zakon o sprememb
dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za P
brezposelnosti
k/i
v4pvwvii iuoii (Ur.. mol
list iRS,
i v_», ji.
št. 71/93),
i 11 /, r\kii uvaja •nov 48;, ,.y it
po katerem lahko zavod organizaciji oziroma delodaia
v
zaposli iskalce zaposlitve ali brezposelno osebo, ki je neP ;
njeno več kot dve leti prijavljena na zavodu, za obdob|e
^
leta povrne stroške plačila prispevkov na bruto P13'®'^
prosi za obvestilo če in od kdaj se omenjena določilla* |
izvajajo, v koliko primerih je prišlo do realizacije dolw
katerim podjetjem ter v kakšnem obsegu so bili p°
stroški.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
poslansko vprašanje naslednji odgovor:
Po določbi 48. a člena, ki je bila sprejeta v Zakon o
nju in zavarovanju za primer brezposelnosti konecza|l0'^
in je začela veljati dne 14. 1. 1994, lahko Zavod zaskal? a^
nje organizaciji oziroma delodajalcu, ki zaposli i ® j 0
zaposlitve ali brezposelno osebo, ki je neprekinjeno ^
dve leti prijavljena na zavodu, povrne stroške plačila P
kov na bruto plače za obdobje enega leta. Stroški V ^
prispevkov se po navedeni določbi povrnejo, če 9'e ^
zaposlitev, ki povečuje število delavcev pri delodajalcu
^
najmanj dve leti. Namen te določbe je bil, da se obzanar® y8fif
brezposelnosti v zadnjih letih pospeši zlasti P°kjj9^
iskalcev prve zaposlitve in tistih brezposelnih oseb, Ki
časa iščejo zaposlitev.
Z namenom pospeševanja zaposlovanja je bil sPr0jf{uj
zakon o pogojih za refundiranje prispevkov, ki 10/ l
delodajalci za socialno zavarovanje (Ur. list RS, št.
upH
začel veljati dne 9. 4. 1994, po katerem je delodajalec j{;
čen do refundacije prispevkov za socialno zavarovan) ^
nedoločen čas zaposli osebo, ki ima pravico do de'r>
^
nadomestila ali denarne pomoči za "brezposelne inr|.Lp'
sklenitvijo delovnega razmerja najmanj tri mesece P J
pri Zavodu za zaposlovanje.
Za izvajanje zgoraj navedenih ukrepov aktivne P0^^'
slovanja so bila sredstva zagotovljena s sprejetjem Pr sCi
za leto 1994. Čeprav so bila sredstva zagotovljena, P . vs»
omenjeni ukrepi lahko začeli izvajati šele po izve®
potrebnih organizacijsko-tehničnih
puiiuuriin
urycmi£duijb*u-(erHm,riin priprav, iu
ki »v
so y
P°,e, psp
do meseca julija. Po podatkih, ki nam jih je posredova
.
bliški zavod za zaposlovanje, so začeli v drugi pol°v fl5ot
sklepati z delodajalci ustrezne pogodbe in jim na tej. ^
vračati izplačane prispevke. Delodajalci, ki so zap °®nov'
poselne osebe skladno z določili obeh navedenih zak j)
14. 1. 1994 oziroma po 9. 4. 1994, so lahko uveljaV"
prispevkov po sklenjenih pogodbah za nazaj, obvl
o
Zavod za zaposlovanje vse zainteresirane sproti
Iz podatkov Republiškega zavoda za zaposlovanje
ljamo, da je zavod na podlagi določbe 48. a člena o5ii'
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezpose1 ^
konca novembra 1994 povrnil stroške plačanih
bruto plače 517 delodajalcem za 637 delavcev, od k ^ p,
bilo 171 iskalcev prve zaposlitve in 466 oseb, ki rf
brezposelne že nad dve leti. Po Zakonu o pogojih za
ranje prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za socia' ^ $
rovanje pa je prispevke refundira! 128 delodajalce"1^#
delavcev, od katerih je bilo 235 zavarovancev, ki soreP „M
denarno nadomestilo za brezposelne in 46 P 1'jspen
denarne pomoči med brezposelnostjo. Za vračilo P0'
po obeh navedenih zakonih so bila delodajalcem n viri
novembra 1994 izplačana sredstva v skup
58.310.272,00 SIT.
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