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končanih carinskih postopkih, kar pa je premalo za učinkovito
izvajanje trošarinskega nadzora in kontrole. Tako v primeru
nesprejetja predlaganega zakona do 1. julija 1999, zaradi
omejenih pooblastil carinska služba ne bo mogla zagotavljati
unčinkovitega izvajanja pooblastil na področju trošarin.

Vlada Republike Slovenije je na 107. seji dne 29/4-1999 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O CARINSKI SLUŽBI,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

Tudi po programu Vlade Republike Slovenije za sprejem
oziroma prilagajanje zakonodaje zakonodaji Evropskih
skupnosti je za predlagani zakon predviden hitri postopek, z
rokom sprejema v Državnem zboru dne 20/4-1999.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o carinski službi
obravnava po hitrem postopku zaradi izrednih potreb države
in varovanja javne koristi. S 1. julijem 1999 se bo namreč pričel
uporabljati Zakon o trošarinah, ki pristojnost za opravljanje
trošarinskih kontrol nad pravilnim obračunavanjem in
plačevanjem trošarin in pristojnost za opravljanje trošarinskega
nadzora celotnih trošarin, tako pri uvozu in izvozu kot v
notranjem prometu, določa carinski službi. Carinska služba
pa ima v skladu s sedaj veljavnim zakonom o carinski službi
(5. člen) pristojnost za izvajanje svojih pooblastil le na območju
mejnega prehoda in določene zelo omejene pristojnosti za
izvajanje naknadnih preverjanj carinskih deklaracij po že
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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:
- Mitja GASPARI, minister za finance
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance
- Franc KOŠIR, direktor Carinske uprave Republike Slovenije
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hitri postopek

VLADA
REPUBLIKE SLOVENIJE

22/4-1999

PREDLOG ZAKONA
O CARINSKI SLUŽBI

1.

UVOD

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Sedaj veljavni Zakon o carinski službi je začel veljati 25.06.1991, torej z dnem osamosvojitve
Republike Slovenije. S tem zakonom so bili postavljeni temelji organizacije carinske službe v samostojni
Sloveniji, saj je bila ustanovljena Republiška carinska uprava, kot upravni organ takrat še Republiškega
sekretariata za finance, sedaj pa je naziv organa Carinska uprava Republike Slovenije, ki je organ v
sestavi Ministrstva za finance. Z dnem osamosvojitve je carina prvič prešla v pristojnost nove države
Slovenije, saj je bila pred tem zvezni upravni organ nekdanje Jugoslavije. Prav zakon o carinski službi pa
je bil, zaradi naglice in znanih razlogov, v večji meri povzet po jugoslovanskem zakonu o carinski službi.
Zato ni bilo mogoče predvideti vseh posledic, ki bodo nastale z ustanovitvijo carinske službe, niti ne
dodatnih nalog, ki jih bo prinesla nova slovenska zakonodajo in bodo vplivale na njeno notranjo
organizacijo.
Po osamosvojitvi je bilo v Sloveniji odprtih vrsto novih organizacijskih enot, tako v notranjosti,
kot tudi na meji, zlasti pa na meji z Republiko Hrvaško, carinska služba je prevzela pristojnosti policije
na mejnih prehodih za obmejni promet, upravo z vsemi potrebnimi službami (kadri, izobraževanje,
reševanje pritožb na drugi stopnji, revizijo, preiskave, itd.) je bilo potrebno organizirati čisto na novo,
poleg vsega navedenega pa je carinska služba z novimi predpisi dobila še vrsto novih nalog. Ta razkorak
med potrebami in veljavno zakonodajo je nujno imel za posledico spremembe in dopolnitve zakona o
carinski službi v letu 1993. S prvo spremembo zakona, ki je bila objavljena v Ur. 1. RS št. 58/93, so bile
določene le naloge, ki jih morajo delavci carinske službe opravljati tudi med stavko. Druga sprememba
zakona, objavljena v Ur. 1. RS št. 65/93, pa je prinesla obsežnejše spremembe. Zlasti pomembne pa so:
prevzem pristojnosti policije na mejnih prehodih, ki jih je določila Vlada, glede kontrole prehajanja čez
državno mejo ter uvedba novega termina »pooblaščene uradne osebe« in v zvezi s tem tudi določitev
pooblastil teh oseb.
Kljub obsežnim spremembam in dopolnitvam zakona o carinski službi pa še vedno ni bila
celovito rešena vloga in položaj pooblaščenih uradnih oseb, obseg pooblastil in pa delavno pravni status
pooblaščenih uradnih oseb. Sedanja pooblastila še vedno ne omogočajo učinkovitega izvajanja carinskih
predpisov, le-ti pa so že v večini usklajeni z evropskimi, še vedno je:
carinska kontrola omejena samo na mejo,
v sedanjem zakonu ni pravne podlage za pridobivanje podatkov, nujno potrebnih za delo,
ni urejen inšpekcijski pregled, pregled oseb, posebna pooblastila pri izvajanju carinske kontrole,
neustrezno je rešena »rotacija« zaposlenih, ki naj bi tudi preprečevalkorupcijo v službi,
niso upoštevane specifičnosti službe v primerjavi z drugimi državnimi organi, in podobno.
Ob tem je potrebno posebej opozoriti na delovno pravni status pooblaščenih uradnih oseb oziroma
zaposlenih v carinski službi. S sprejemom nove sistemizacije v začetku leta 1992 so bili nazivi delovnih
mest, s tem pa tudi količniki za posamezna delovna mesta, prilagojeni nazivom, ki so veljali za državne
oigane v Sloveniji. Tedaj niso bile upoštevane specifičnosti carinske službe, tako glede na vsebino dela
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in naloge, kot tudi njeno vlogo, ki jo ima v državi. Zelo podobno velja tudi za veljavno sistemizacijo iz leta
1997, saj smo se tudi pri pripravi te sistemizacije ravnali po zakonodaji, ki velja za ostale državne organe,
ker v zakonu o carinski službi o tem ni posebnih določil.
V decembru 1994 je bil sprejet nov carinski zakon in uveljavljen 1. januarja 1996, temu pa so
sledili tudi vsi podzakonski akti. S tem zakonom in podzakonskimi akti so bili postavljeni temelji novega
slovenskega carinskega sistema, istočasno pa je bil storjen velik korak naprej pri usklajevanju slovenske
carinske zakonodaje s sodobnimi svetovnimi trendi. Prav pri izvajanju novega carinskega sistema seje
pokazalo, daje veljavni zakon o carinski službi zastarel in predstavlja oviro pri izvajanju ostalih carinskih
predpisov.
V sedmih letih uporabe zakona je torej praksa pokazala na številne ne dovolj natančne opredelitve
zakona, kakor tudi na pomanjkljivosti posameznih rešitev. Pomanjkljive rešitve so predvsem na področjih
delovnih razmerij in plač delavcev. Ni rešeno vprašanje zavarovalne dobe s povečanjem za carinske
delavcev oziroma ekvivalentne ugodnosti, čeprav se služba že dlje časa trudi urediti to vprašanje. Prav tako
ni rešeno vprašanje upokojevanja delavcev oziroma pooblaščenih uradnih oseb pod posebnimi pogoji.
Dejstvo je, da starejši delavci ne bodo sposobni uspešno izvajati novih nalog, kijih prinašajo carinski in
trošarinski predpisi, ter pri tem še uporabljati sodobne in strokovno zahtevne pripomočke. Prav tako ni
rešen problem zagotavljanja stanovanj za mlade delavce z družinami. Sistem plač in dodatkov ne
zagotavlja adekvatne motiviranosti delavcev, glede na visoke zahteve dodatnega usposabljanja ter glede
na odgovornost in zahtevnost nalog službe. Prav tako niso dovolj upoštevani slabi delovni pogoji,
nevarnosti pri delu in nujnost prerazporejanja delavcev zaradi potreb službe in zaradi preprečevanja
korupcije. Delovni pogoji na meji z Republiko Hrvaško so zelo težki, zlasti na večjih mejnih prehodih, saj
delavci delajo v kontejnerskih naseljih, ki naj bi bila le začasna rešitev, pa trajajo že več kot sedem let.
Služba je v tem času dobila nove naloge in pooblastila, prenesena nanjo z drugih državnih organov, z
uveljavitvijo nove carinske zakonodaje, primerljive z evropsko carinsko zakonodajo, pa bi potrebovali tudi
veliko širša pooblastila. Popolnoma novo področje dela in s tem nove naloge bo služba dobila sredi leta
1999, ko bo začel veljati zakon o trošarinah, temu pa bo potrebno prilagoditi tudi pooblastila pooblaščenih
uradnih oseb.
Ne nazadnje je uskladitev carinske in davčne zakonodaje z evropsko tudi ena od obveznosti, ki
jih je Slovenija sprejela s sklenitvijo Asociacijskega sporazuma z Evropsko unijo. Tako je Vlada
Republike Slovenije na 44. seji dne 08. januarja 1998 obravnavala in sprejela predlog Deklaracije o
podpori predpristopni pripravljalni strategiji slovenske carinske in davčne administracije. Deklaracija je
sestavni del aktivnosti, kijih v zvezi s širitvijo EU vodi Generalni direktorat XXI pri Evropski komisiji
za področje carin in posrednih davkov in izhaja iz Agende 2000 in bodočega pristopnega partnerstva za
Slovenijo. V njej je glavni poudarek na enajstih bistvenih načelih, na katerih bi moralo temeljiti
prilagajanje carinskih in davčnih administracij.V postopku priprav za širitev EU Evropska komisija kot
enega od bistvenih elementov izpostavlja ustrezno usposobljenost in učinkovitost carinskih administracij
držav, ki kandidirajo za polnopravno članstvo. Pravočasna in ustrezna usposobitev carinske administracije
pomeni za skupnost garancijo, da tudi po pristopu novih članic, javni prihodki skupnosti ne bodo ogroženi
in da bo notranji trg skupnosti z učinkovito carinsko kontrolo na zunanjih mejah, dovolj dobro zavarovan.
Priporočila komisije so zlasti sledeča:
sprejem zakonodaje, primerljive z zakonodajo EU, tudi v zvezi z organizacijo in pooblastili
službe;
zagotovitev visoke stopnje sodelovanja med carinskimi, davčnimi in drugimi državnimi organi in
zagotavitev sodelovanja na ravni izmenjave operativnih podatkov;
zagotovitev učinkovite carinske kontrole, še posebej na meji, z namenom pobiranja javnih dajatev
in preprečevanja tihotapljenja;
zagotovitev stabilnega okolja za delovanje carinske službe ob ustreznem dodeljevanjem potrebnih
sredstev;
zagotovitev ustreznega števila visoko kvalificiranih in motiviranih delavcev z visoko stopnjo
neoporečnosti, pri čemer je potrebno urejanju njihovega statusa, plač, usposabljanja in
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-

napredovanja posvetiti posebno pozornost;
zagotovitev ustreznega računalniškega informacijskega sistema, ki bo primerljiv s strukturo
informacijskega sistema skupnosti.

Na podlagi deklaracije o podpori predpristopni pripravljalni strategiji slovenske carinske in davčne
administracije so bile v začetku leta 1998 dane smernice Evropske komisije. Carinska uprava pa je že v
letu 1997 pripravila Strategijo razvoja Carinske uprave do leta 2000 in jo posredovala v mnenje evropski
komisiji DG XXI. Le-ta je strategijo pozitivno ocenila.

-

Pri pripravi zakona so bile, poleg navedenih dokumentov EU, upoštevane tudi:
smernice Svetovne carinske organizacije, katere član je od leta 1992 tudi carinska služba RS,
Arusha deklaracija, sprejeta v okviru Svetovne carinske organizacije, na 81./82. skupnem
zasedanju sveta generalnih direktorjev carinskih administracij, 7. julija 1993 v Tanzaniji, katere
cilj je zmanjšanje oziroma odprava možnosti podkupovanja v carinskih administracijah ter
obdržati nivo poštenosti in zaupanja, torej visoko stopnjo neoporečnosti zaposlenih, s tem pa tudi
povečati njihovo učinkovitost.

V času priprave predloga novega zakona o carinski službi pa je bila nudena tudi pomoč v okviru
PHARE programa v obliki predstavitvenih seminarjev tovrstne zakonodaje na Norveškem, v Franciji in
na Irskem.

2. CILJI, PREDLAGANE REŠITVE IN TEMELJNA NAČELA ZAKONA
2.01. Cilji zakona
Cilji zakona o carinski službi so izoblikovanje stabilnega, celovitega in sodobnega pravnega okvira
carinske administracije in organizacije, ki bo zagotavljal enotno uporabo carinske in trošarinske
zakonodaje, določil dovolj široka pooblastila pooblaščenih uradnih oseb in bo zasnovan tako, da bo
omogočil učinkovito izvajanje nalog službe tudi v skladu z načeli in smernicami Evropske unije.

-

-

-

V ta namen je predvidena:
nova organizacija službe, Carinska uprava Republike Slovenije sicer ostaja upravni organ v sestavi
Ministrstva za finance, vendar se zaradi prevzema novih nalog preimenujejo carinski organi, tako
da se bodo v bodoče imenovali Generalni carinski urad, carinski uradi, kot območne
organizacijske enote, ter izpostave kot notranje organizacijske enote carinskih uradov;
pooblastila so bistveno širša od sedaj veljavnih in se izvajajo na celotnem carinskem območju
Republike Slovenije ter omogočajo pridobivanje potrebnih podatkov, dokumentov, izvajanje
inšpekcijskih pregledov, tudi v zvezi s trošarinskimi izdelki, carinskih kontrol, trošarinskih
kontrol, osebnih pregledov, začasni zaseg blaga, trošarinskih izdelkov in dokumenatcije,
pridržanje oseb v izjemnih primerih, itd.;
posebna ureditev delovnih razmerij z določitvijo obveznega dodatnega pokojninskega
zavarovanja oziroma rezervacijo sredstev za te namene za pooblaščene uradne osebe, možnosti
upokojevanja pod posebnimi pogoji kot ukrep reševanje presežnih delavcev ob vstopu Republike
Slovenije v Evropsko Unijo, večje pristojnosti generalnega direktorja in direktorjev pri
premestitvah delavcev, večje omejitve in prepovedi delavcev, poostrena disciplinska odgovornost
delavcev.

Carinska služba bo, zaradi sprememb carinske zakonodaje pa tudi zaradi uvedbe trošarin,
potrebovala znatno večje število pooblaščenih uradnih oseb, zlasti izterjevalcev, uveljaviti bo potrebno
inšpekcijske preglede, tudi trošarinskih zavezancev, trošarinske kontrole, trošarinski nadzor , širša
pooblastila pri carinski kontroli. Celoten proces krepitve službe na naštetih področjih dela se bo izgrajeval
postopoma in bo prav gotovo trajal daljši čas. V tem času pa bo potrebno izgraditi tudi celoten proces
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osnovnega in permanentnega izobraževanja.
2.02. Predlagane rešitve in temeljna načela zakona
a)
Naloge carinske službe bo izvajala Carinska uprava Republike Slovenije, kot organ v sestavi
Ministrstva za finance. Delovala bo kot centraliziran, hierarhično povezan državni organ, na dveh ravneh.
Generalni carinski urad bo organiziral in načrtoval delo ter zagotavljal enotno izvajanje carinskih,
trošarinskih in drugih predpisov, kijih izvajajo na nižji ravni carinski uradi, kot območne organizacijske
enote.
b

>

Delovanje nove carinske službe bo odvisno predvsem od obsega pooblastil pooblaščenih uradnih
oseb, določenih v tem zakonu, ter predpisanega načina njihovega izvajanja. Upoštevajoč smernice
Svetovne carinske organizacije in smernice Evropske unije mora zakon o carinski službi dati pooblastila
za vabljenje oseb, pregled oseb, pridržanje, začasen zaseg blaga in dokumentacije, preglede v zvezi z
blagom, prevoznimi in prenosnimi sredstvi, listinami in komercialnimi evidencami, s tem da so pogoji, pod
katerimi se lahko pooblastila delavcev službe uporabijo, jasno opredeljeni.

c)
Pri izvajanju pooblastil službe se upošteva ustavo in zakone, ter absoluten pomen človekovih
pravic, spoštujejo se demokratična načela in odločbe Evropskega sodišča za človekove pravice ter visoka
stopnja neoporečnosti pooblaščenih uradnih oseb, istočasno pa so predvidene tudi sankcije zaradi
morebitnih zlorab pooblastil.
d)
Zaradi specifičnosti nalog službe so v zakon vnešena posebna določila s področja delovnih
razmerij, ob tem pa se na splošno, kadar ta zakon ne določa drugače, za področje delovnih razmerij
uporablja tudi zakon o delavcih v državnih organih. Podobno je urejeno tudi v sedaj veljavnem zakonu o
carinski službi, s tem da novi zakon določene institute natančneje ali pa celo drugače ureja. Tako so za vse,
ki bi se želeli zaposliti v carinski službi v zakonu navedeni posebni, torej strožji, pogoji za zaposlitev ter
obveznosti do izobraževanja za novo zaposlene in za že zaposlene delavce. Posebnosti so tudi glede
fleksibilnejšega razporejanja delavcev, navedeno je kaj se šteje za manj ugoden delovni čas, omejitve in
prepovedi, ki jih morajo delavci spoštovati, posebna določila so glede upokojevanja delavcev službe v
določenih primerih in določeno obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje oziroma rezervacija sredstev
za te namene do sprejema nove pokojninske zakonodaje za tiste pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo
delo na terenu, so izpostavljene vremenskim in drugim škodljivim vplivom in je pri izvajanju nalog
posebej ogroženo njihovo zdravje in življenje.
Tudi področje disciplinske in odškodninske odgovornosti delavcev službe je v tem zakonu drugače
urejeno, kot pa je to določeno v zakonu o delavcih v državnih organih. Namen takšne ureditve je predvsem
zagotoviti hitro, učinkovito, strokovno in enakopravno obravnavanje vseh delavcev službe, ki so kršili
delovne obveznosti in dolžnosti ter kot kršitve določiti tista ravnanja, ki so specifična za službo.
e)
V primerjavi z veljavnim zakonom je v zakon vnešeno tudi posebno poglavje, z naslovom
"Kazenske določbe". Taka rešitev je potrebna predvsem iz razloga same uravnoteženosti zakona. Tako so
v zakonu na eni strani navedena pooblastila delavcev ter na drugi sankcioniranje njihove zlorabe, ravno
tako pa mora biti sankcionirano tudi ravnanje fizičnih in pravnih oseb, ki ovirajo ali celo preprečujejo
izvajanje pooblastil. Prav zadnje, sankcioniranje ravnanj fizičnih in pravnih oseb, je določeno v tem
poglavju. Le na ta način je zakon popolen in ga je mogoče učinkovito izvajati, s tem pa tudi ostalih
carinskih in trošarinskih predpisov.
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3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE PREDLAGANE UREDITVE
Sprejem in uveljavitev zakona o carinski službi bo narekoval zagotovitev dodatnih sredstev v predvideni
naslednji višini:
-

19 mio SIT za zamenjavo oziroma izdelavo novih tabel, oznak, pečatov, štampiljk in žigov, ter
raznih obrazcev in službenih izkaznic pooblaščenih uradnih oseb (84. člen predloga zakona o
carinski službi);
511 mio SIT na leto za plače.

Upokojevanje delavcev po 67. členu zakona ne predstavlja dodatnih finančnih obveznosti za organ, kakor
tudi ne gre za podvojitev stroškov z vidika državnega proračuna, možnost upokojevanja po tem členu
zakona pa je tudi časovno omejena in sicer do izteka šestmesečnega roka od uveljavitve sporazuma , ki
ureja nadzor nad zunanjimi mejami Evroske unije, v Republiki Sloveniji..
Upokojevanje je vezano na spremembe pristojnosti carinske službe, trajno zmanjšanje obsega dela in na
organizacijske spremembe v carinski službi in so le-te povezane z vstopom R Slovenije v Evropsko unijo
oziroma z uveljavitvijo sporazuma, ki ureja nadzor nad zunanjimi mejami Evropske unije, v Republiki
Sloveniji. Zagotovitev pravice do upokojitve po tem členu bi bila eden izmed ukrepov za razreševanje
presežnih delavcev. V letu 2005 bi izpolnjevalo pravico do upokojitve po tem členu potencialno 232
delavcev. Od navedenega števila delavcev pa bi se upokojili le tisti delavci, katerim zaradi navedenih
razlogov ne bi bilo možno zagotoviti ohranitev ali kontinuitete zaposlitve v drugi organizacijski enoti
carinske službe ali drugem državnem organu. Menimo, bi bilo izvajanje upokojevanja po tem členu eden
izmed najprimernejšh in hkrati tudi finančno najugodnejših ukrepov za razreševanje ugotovljenih
presežnih delavcev, pri čemer gre za starejše delavce, katerih status je varovan v postopku razreševanja
presežnih delavcev in so tudi kot brezposelne osebe težje zaposljivi. Potrebna sredsteva za plače za
navedeno število delavcev znašajo približno 818 MIO SIT letno. Pokojnine in stroški povezani z
upokojevanjem in izplačevanjem pokojnin pa bi za navedeno število delavcev znašali 311 MIO SIT letno,
kar pomeni, da bi znašali stroški v končni fazi v korist proračuna 507 MIO SIT letno.
Pravica do upokojitve je vezana na predhodno soglasje generalnega direktorja in delavca, o upokojitvi pa
odloči minister za finance. Ker upokojevanje po tem členu pomeni enega od ukrepov za razreševanje
presežnih delavcev kot posledica vstopa Republike Slovenije v EU in uveljavitve sporazuma , ki ureja
nadzor nad zunanjimi mejami Evropske unije, v Republiki Sloveniji, do nadomestnih zaposlitev teh
delavcev praviloma ne bo prišlo.

poročevalec, št. 30

8

14. maj 1999

II. BESEDILO ČLENOV

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta zakon ureja in opredeljuje naloge in organizacijo carinske službe, pooblastila, zbiranje, varstvo
in zavarovanje podatkov, posebnosti delovnih razmerij, posebnosti disciplinske in odškodninske
odgovornosti, priznanja in prekrške.
2. člen
Naloge carinske službe (v nadaljevanju: služba) opravlja Carinska uprava Republike Slovenije (v
nadaljevanju: uprava) kot upravni organ v sestavi Ministrstva za finance.

II. DELOVNO PODROČJE SLUŽBE

3. člen

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)
10)

Temeljne naloge službe so:
opravljanje carinskega in trošarinskega nadzora;
odobravanje carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga;
izvajanje carinske in trošarinske kontrole ter inšpekcijskih pregledov;
preprečevanje in odkrivanje nedovoljenega prometa z mamili in drugimi narkotičnimi sredstvi ter
drugim blagom, ki se lahko uporabi pri proizvodnji mamil in narkotičnih sredstev;
preprečevanje in odkrivanje kaznivih ravnanj v zvezi z blagom, ki se vnaša na carinsko območje
ali iznaša s tega območja, in v zvezi s trošarinskimi izdelki ter vodenje postopka o carinskih in
trošarinskih prekrških na prvi stopnji;
opravljanje kontrole vnosa in iznosa domačih in tujih plačilnih sredstev;
kontrola vnosa, iznosa in tranzita blaga, za katero so predpisani posebni ukrepi zaradi interesov
varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja
nacionalnih vrednot umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti ali varovanja lastnine;
kontrola prehajanja oseb čez državno mejo na mejnih prehodih, ki jih določi vlada;
opravljanje hrambe in prodaje blaga in trošarinskih izdelkov v skladu s predpisi;
opravljanje drugih nalog, določenih v tem zakonu in drugih predpisih.

III. ORGANIZACIJA SLUŽBE

4. člen
(1) Upravo sestavljajo carinski organi, ki so: Generalni carinski urad. carinski uradi kot območne
organizacijske enote uprave, ustanovljene za posamezno območje, in izpostave kot notranje organizacijske
enote carinskih uradov.
(2) Sedež Generalnega carinskega urada je v Ljubljani.
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5. člen
(1) Carinski uradi se ustanavljajo v gospodarskih in prometnih središčih, kadar to narekujejo
obseg, struktura ter tok zunanjetrgovinske menjave blaga in storitev, potniški promet s tujino, proizvodnja
in promet s trošarinskimi izdelki ter druge upravičene ekonomske potrebe.
(2) Carinske urade ustanavlja, združuje in ukinja Vlada Republike Slovenije. Z aktom' o
ustanovitvi določi tudi njihovo krajevno pristojnost.
6. člen
(1) Za odobritev carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga, odmerjanje, obračunavanje in
pobiranje uvoznih, izvoznih in drugih dajatev, trošarin, opravljanje carinskega in trošarinskega nadzora
ter izvajanje carinske in trošarinske kontrole imajo carinski uradi kot svoje notranje organizacijske enote
izpostave.
(2) Izpostave ustanavlja, združuje in ukinja Vlada Republike Slovenije. Z aktom o ustanovitvi
določi tudi delovno področje izpostave.
(3) Minister, pristojen za finance, lahko izjemoma predpiše, da nekatere vrste blaga, zaradi
njihovih specifičnih lastnosti v zvezi z odobritvijo carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga, obravnavajo
le posebej določene izpostave. Enako velja za izvajanje posameznih nalog s področja trošarin.
7. člen
(1) Upravo vodi generalni direktor, ki vodi tudi delo Generalnega carinskega urada. Generalni
direktorje za svoje delo in delo službe odgovoren ministru, pristojnemu za finance.
(2) Generalni direktor ima dva namestnika. Namestnika pomagata generalnemu direktorju na
področjih, kijih določi generalni direktor, in ga nadomeščata, kadar je ta odsoten ali zadržan.
(3) Generalni direktor in njegova namestnika so funkcionarji. Imenuje in razrešuje jih Vlada
Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance.
8. člen
(1) Carinski urad vodi direktor, ki je višji upravni delavec. Direktor izdaja pravne akte v
posamičnih zadevah iz pristojnosti carinskega urada in opravlja druge naloge, kijih določa zakon ali drug
predpis. Direktorje za svoje delo in delo carinskega urada odgovoren generalnemu direktorju.
(2) Direktor ima lahko tri pomočnike, ki mu pomagajo pri vodenju. V primeru odsotnosti ali
zadržanosti direktor določi pomočnika, ki ga nadomešča z vsemi pooblastili.
(3) Pomočniki so višji upravni delavci in so za svoje delo odgovorni direktorju carinskega urada.
9. člen
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Generalnega carinskega urada in
carinskih uradov izda minister, pristojen za finance, s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Predlog akta
pripravi generalni direktor.
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10. člen

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)

19)

)

20)
21)
22)

Generalni carinski urad opravlja naslednje naloge:
organizira delo službe, spremlja in preučuje njen razvoj ter ustrezno ukrepa za njeno pravilno
delovanje;
organizira in nadzira delo carinskih uradov;
zagotavlja enotno izvajanje carinskih, trošarinskih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je
pristojna služba;
izdaja in zalaga uradne obrazce in publikacije v okviru svoje dejavnosti oziroma za izvajanje te
dejavnosti izbere in pooblasti izvajalca v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila;
skrbi za hrambo in prodajo blaga in trošarinskih izdelkov oziroma za izvajanje teh nalog izbere
in pooblasti izvajalca v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila:
določa in izvaja programe za kadrovski, strokovni in tehnični razvoj službe ter skrbi, da so
zagotovljeni pogoji za uspešno opravljanje nalog;
razvija in izvaja programe za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev službe;
izvaja nadzor nad pravilnim odmerjanjem, obračunavanjem, pobiranjem in izterjavo dajatev, ki
se pobirajo pri uvozu in izvozu blaga, ter nadzor nad plačili;
izvaja nadzor nad pravilnim obračunavanjem, plačevanjem in izterjavo trošarin;
opravlja naknadna preverjanja deklaracij po Carinskem zakonu, inšpekcijske preglede, carinsko
in trošarinsko kontrolo;
izvaja postopke prisilne izterjave carinskega dolga in trošarin v primerih, ko odloča o obveznosti
plačila v upravnem postopku na prvi stopnji;
razvija metode in tehnike preprečevanja in odkrivanja carinskih in trošarinskih prekrškov ter
drugih kaznivih ravnanj:
preprečuje in odkriva carinske in trošarinske prekrške ter druga kazniva ravnanja v zadevah iz
pristojnosti službe;
odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti službe v upravnem postopku na drugi stopnji in na prvi
stopnji, kadar ta pristojnost izhaja iz zakonov ali drugih predpisov;
skrbi za pravilno ugotavljanje podlag za določitev višine uvoznih in izvoznih dajatev ter trošarin,
tako da opravlja kemijskotehnološke in fizikalne analize vzorcev blaga, daje strokovna mnenja in
izdaja zavezujoče informacije o uvrstitvi blaga v nomenklaturo carinske tarife ter zavezujoče
informacije o poreklu blaga;
nudi strokovno pomoč pri izvajanju carinskih in trošarinskih predpisov ter daje pojasnila o
vprašanjih z delovnega področja službe;
zbira, obdeluje, posreduje in hrani podatke s področja dela službe ter upravlja z informacijskim
in telekomunikacijskim sistemom službe;
sodeluje z mednarodnimi organizacijami in strokovnimi združenji s področja carinskega in
trošarinskega sistema, carinskimi in trošarinskimi službami drugih držav ter pristojnimi mejnimi
organi sosednjih držav:
sodeluje z državnimi organi in drugimi organizacijami v zadevah, ki se nanašajo na delovno
področje službe;
daje soglasja za posege v prostor oziroma soglasja za gradnjo, rekonstrukcijo ali adaptacijo
objektov na območjih prostih carinskih oziroma ekonomskih con in na mejnih prehodih;
skrbi za obveščanje javnosti o delu službe;
opravlja druge naloge, določene s tem zakonom ali drugimi predpisi.
11. člen

Za zagotovitev enotne uporabe predpisov in uspešno opravljanje dela službe izdaja generalni
direktor navodila za delo in pojasnila v zvezi s predpisi, ki jih izvaja služba.
.
12. člen
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1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)
12)
13)
14)

15)
16)

17)
18)

Carinski urad opravlja naslednje naloge:
odobrava carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga;
nadzoruje in kontrolira sprostitve trošarinskih izdelkov v porabo in odloča o odlogu, odpustitvah
in oprostitvah plačila trošarin;
odmerja, obračunava in pobira uvozne in izvozne dajatve, posebne kmetijske dajatve, davke in
trošarine ob uvozu blaga, takse in druge dajatve, ki se plačujejo pri uvozu, izvozu in tranzitu
blaga, ter druge dajatve v skladu s posebnimi predpisi;
izvaja nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem trošarin;
ugotavlja carinsko vrednost in uvrstitev blaga v nomenklaturo carinske tarife ter ugotavlja poreklo
blaga v skladu z veljavnimi predpisi in po mednarodnih sporazumih;
opravlja carinski in trošarinski nadzor;
izvaja carinsko in trošarinsko kontrolo;
opravlja naknadna preverjanja carinskih deklaracij po Carinskem zakonu in inšpekcijske
preglede;
izvaja postopke prisilne izterjave carinskega dolga in trošarin;
na mejnih prehodih, ki jih določi vlada, opravlja zadeve s področja kontrole prehajanja čez
državno mejo, naloge v zvezi z ugotavljanjem mejnih incidentov in drugih kršitev nedotakljivosti
državne meje na mejnem prehodu ter skrbi za izvajanje predpisov s področja tujcev in
mednarodnih sporazumov, ki urejajo prehajanje čez državno mejo;
opravlja kontrolo vnosa in iznosa domačih in tujih plačilnih sredstev ter preprečuje in odkriva
kazniva ravnanja v zvezi s tem;
preprečuje in odkriva carinske in trošarinske prekrške ter druga kazniva ravnanja v zadevah iz
pristojnosti službe;
vodi postopek o carinskih, trošarinskih prekrških in prekrških po tem zakonu na prvi stopnji;
odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti službe v upravnem postopku na prvi stopnji, če ni z
zakonom ali drugim predpisom pristojnost odločanja v upravnem postopku prenesena na
Generalni carinski urad:
izvaja hrambo in prodajo zaseženega, odvzetega, odstopljenega ali najdenega blaga in trošarinskih
izdelkov v skladu s carinskimi in trošarinskimi predpisi;
sodeluje z mejno policijo in drugimi pristojnimi državnimi organi, na mednarodnih letališčih tudi
s pristojnimi službami na letališču, pa tudi s tujimi mejnimi organi, da zagotovi hitrejše in
kvalitetnejše opravljanje nalog neposredno na meji ter zaradi preprečevanja in odkrivanja
carinskih in trošarinskih prekrškov ter drugih kaznivih ravnanj;
sodeluje z davčnimi in inšpekcijskimi organi ter organi policije;
opravlja druge naloge, določene s tem zakonom in drugimi predpisi.
13. člen

Na prvi stopnji vodi postopek o carinskih in trošarinskih prekrških ter o prekrških, določenih v tem
zakonu, krajevno pristojni carinski urad.

IV. POOBLASTILA

14. člen
(1) Pri opravljanju nalog carinske službe imajo pooblaščene uradne osebe carinske službe (v
nadaljevanju: pooblaščene uradne osebe) pooblastila, določena s tem in drugimi zakoni (v nadaljevanju:
carinska pooblastila).
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(2) Pooblaščene uradne osebe so pri izvajanju nalog službe dolžne ravnati v skladu z ustavo in
zakoni ter spoštovati in varovati človekove pravice in temeljne svoboščine.
(3) Pooblaščene uradne osebe morajo spoštovati in ravnati tudi v skladu s pravili kodeksa etike
delavcev carinske službe.
(4) Način izvajanja carinskih pooblastil predpiše minister, pristojen za finance, na predlbg
generalnega direktorja.
15. člen
(1) Pooblaščene uradne osebe nadzorujejo pretok blaga in ljudi ter promet čez državno mejo,
opravljajo carinski in trošarinski nadzor, nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem trošarin, odobravajo
carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga, nadzorujejo in kontrolirajo sprostitve trošarinskih izdelkov v
porabo, odločajo o odlogu plačil, odpustitvah in oprostitvah plačil trošarin, vodijo upravni postopek v
carinskih in trošarinskih zadevah, postopek o carinskih in trošarinskih prekrških ter prekrških po tem
zakonu, izvajajo hrambo in prodajo blaga ter trošarinskih izdelkov, opravljajo nadzor in kontrolo nad
delom carinskih uradov in izpostav, opravljajo naknadna preverjanja carinskih deklaracij po Carinskem
zakonu, inšpekcijske preglede ter carinsko in trošarinsko kontrolo, izvajajo postopke prisilne izterjave
carinskega dolga in trošarin, preprečujejo in odkrivajo carinske in trošarinske prekrške ter druga kazniva
ravnanja v zvezi s carinskim blagom in trošarinskimi izdelki ter opravljajo druge naloge, določene v
carinskih in trošarinskih predpisih.
(2) Pooblaščene uradne osebe uporabljajo za preprečevanje in odkrivanje carinskih in trošarinskih
prekrškov ter drugih kaznivih ravnanj v zvezi s carinskim blagom in trošarinskimi izdelki posebno tehnično
opremo, posebej izurjene pse in posebej označena službena vozila z uporabo svetlobnih in zvočnih
signalov.
(3) Delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb se določijo v aktu o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest.
16. člen
(1) Izterjevalec carinskega dolga in trošarin kot pooblaščena uradna oseba izvaja postopke prisilne
izterjave po zakonu, ki ureja davčni postopek.
(2) Pri opravljanju izterjave ima izterjevalec pravico vstopiti v poslovne prostore in druge prostore,
ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov, in pravico pregledati naprave, blago,
stvari, predmete, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente, ki omogočajo izterjavo.
(3) Na delovno mesto izterjevalca je lahko razporejena oseba, ki ima višjo izobrazbo in najmanj
dve leti delovnih izkušenj oziroma srednjo izobrazbo in najmanj tri leta delovnih izkušenj ter poseben izpit,
ki ga mora opraviti v enem letu od dneva razporeditve na delovno mesto izterjevalca.
Vsebino in način opravljanja strokovnega izpita predpiše minister, pristojen za finance, na predlog
generalnega direktorja.
(4) Opravljanje nalog izvajanja postopkov izterjav carinskega dolga in trošarin lahko Generalni
carinski urad poveri tudi osebam, ki so v skladu z zakonom , ki ureja izvršbo in zavarovanje, imenovani
za neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja, če izpolnjujejo pogoje za izterjevalca po tem zakonu in na
način, ki ga določi minister, pristojen za finance.
17. člen
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(1') Pooblaščene uradne osebe imajo službeno izkaznico. S službeno izkaznico izkazujejo
pooblaščenost za izvajanje carinskih pooblastil.
(2) Službeno izkaznico izda generalni direktor.
(3) Obrazce službene izkaznice in postopek za njihovo izdajo predpiše minister, pristojen za
finance, na predlog generalnega direktorja.
18. člen
(1) Pooblaščene uradne osebe opravljajo naloge službe v službeni ali civilni obleki. Službena
obleka je carinska uniforma ali delovna obleka s pripadajočimi oznakami carine.
(2) Pooblaščene uradne osebe, ki morajo pri opravljanju določenih nalog namesto uniforme nositi
civilno obleko, imajo pravico do nadomestila, ki ne sme biti višje od vrednosti uniforme. Kadar opravljajo
pooblaščene uradne osebe naloge v civilni obleki, se morajo pred tem legitimirati s službeno izkaznico.
Če okoliščine tega ne dopuščajo, se morajo ustno predstaviti kot pooblaščene uradne osebe carinske službe.
Takoj koje to možno, pa se morajo legitimirati s službeno izkaznico.
(3) Vlada Republike Slovenije določi barvo in oznake službene obleke, minister, pristojen za
finance, pa na predlog generalnega direktorja določi delovna mesta, na katerih morajo pooblaščene uradne
osebe in drugi delavci nositi službeno obleko, in vrsto službene obleke ter predpiše kroj, trajanje in način
njene uporabe.
19. člen
(1) Pooblaščene uradne osebe, razporejene na mejne prehode, za katere Vlada Republike Slovenije
določi, da organi carinske službe na njih opravljajo kontrolo prehajanja čez državno mejo,' in druge
pooblaščene uradne osebe, ki jih določi generalni direktor, imajo pravico in dolžnost imeti in pri
opravljanju nalog službe nositi orožje in strelivo. Pravilnik o nošenju in uporabi orožja izda minister,
pristojen za finance, na predlog generalnega direktorja.
(2) Pooblaščene uradne osebe, ki so pooblaščene.za nošenje in uporabo strelnega orožja, morajo
biti za to posebej usposobljene. Program usposabljanja in postopek za preizkus znanja o ravnanju pri
nošenju in uporabi strelnega orožja določi generalni direktor v sodelovanju z generalnim direktorjem
policije.
20. člen
(1) Pri opravljanju nalog sme pooblaščena uradna oseba iz prvega odstavka 19. člena tega zakona
uporabiti strelno orožje samo. če ne more drugače:
1)
odvrniti od sebe ali druge pooblaščene uradne osebe neposrednega protipravnega napada, s
katerim je ogroženo njeno življenje ali življenje druge pooblaščene uradne osebe;
2)
odv rniti neposrednega protipravnega napada na carinski objekt na mejnem prehodu.
(2) Predno pooblaščena uradna oseba uporabi strelno orožje, mora. kadar okoliščine to dopuščajo,
osebo, zoper katero naj bi uporabila strelno orožje, opozoriti s klicem "Stoj, streljal bom!" in z opozorilnim
strelom.
21. člen
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(1) Pooblaščene uradne osebe imajo pri opravljanju nalog službe pravico, na celotnem območju
Republike Slovenije, pregledati in preveriti verodostojnost osebnih dokumentov, vabiti, zahtevati
predložitev listin oziroma dokumentov in preveriti njihovo verodostojnost, zaseči listine oziroma
dokumente in predmete, začasno prepovedati opravljanje dejavnosti, ustaviti, pregledati in preiskati
prevozna in prenosna sredstva ter stvari v njih, kontrolirati namensko uporabo goriva in drugih trošarinskih
izdelkov, pregledati osebe ter pregledati in preiskati njihova prenosna sredstva in stvari v njih, pregledati
prostore, objekte in zemljišča, opraviti naknadno preverjanje carinskih deklaracij po Carinskem zakonu,
opraviti inšpekcijske preglede, carinske in trošarinske kontrole, prijeti in pridržati osebe ter odrediti ukrepe,
določene z zakonom.
(2) Oseba, pri kateri imajo pooblaščene uradne osebe pravico izvajati pooblastila iz prvega
odstavka tega člena, je dolžna na svoje stroške izvesti vse odrejene ukrepe pooblaščenih uradnih oseb.
22. člen
(1) Pooblaščene uradne osebe lahko pregledajo in preverjajo verodostojnost osebnih dokumentov
oseb:
1)
2)

pri prestopanju državne meje,
pri izvajanju carinskih pooblastil iz 23. do 36. člena tega zakona.
23. člen

(1) Po6blaščene uradne osebe lahko vabijo v uradne prostore osebe, ki bi lahko dale koristne
podatke za opravljanje nalog službe.
(2) Pisno vabilo mora vsebovati ime in priimek vabljene osebe, čas in kraj, kamor naj se zglasi,
razlog, zaradi katerega je vabljena in v kakšni vlogi, ter opozorilo, da bo storila prekršek in bo prisilno
privedena, če se vabilu ne odzove.
(3) Oseba se lahko vabi tudi ustno, pri čemer ji mora biti sporočen razlog, zaradi katerega je
vabljena. Če se oseba na ustno vabilo ne odzove, se ponovno pozove pisno, v skladu s prejšnjim
odstavkom tega člena.
24. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba lahko zahteva od osebe, kije po veljavni zakonodaji dolžna dati
podatke ali izpolniti določeno obveznost, da ji v določenem roku in na določenem kraju predloži katero
koli knjigovodsko listino, pogodbo, poslovno korespondenco, evidenco ali kakšen drug dokument za
potrebe carinske in trošarinske kontrole ali inšpekcijskega pregleda.
(2) Dokumenti, podatki ali izpolnitev določene obveznosti iz prvega odstavka tega člena se lahko
zahtevajo od carinskega deklaranta. trošarinskega zavezanca, proizvajalca ali druge osebe, ki je
neposredno ali posredno udeležena \ poslu, ali vsake druge osebe, ki z zahtevano dokumentacijo ali
podatki razpolaga ali bi to dokumentacijo ali podatke morala imeti.
(3) Kadar se poslovne knjige in predpisane evidence vodijo na elektronskem mediju, imajo
pooblaščene uradne osebe pravico pregledati bazo podatkov in računalniški sistem ter zahtevati izdelavo
oziroma posredovanje vsakega dokumenta ali deklaracije, ki potrjuje kateri koli podatek, voden na
elektronskem mediju.
(4) Pooblaščena uradna oseba lahko, za potrebe carinske oziroma trošarinske kontrole ali
inšpekcijskega pregleda, brez nadomestila odvzame vzorce blaga oziroma trošarinskega izdelka. Vzorec.
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ki po analizi ohrani uporabno vrednost, se na zahtevo lastnika vrne.
25. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba ima pravico največ za 15 dni zaseči dokumente iz prvega odstavka
in nosilec baze podatkov iz tretjega odstavka 24. člena tega zakona ter predmete in vzorce, če je to
potrebno zaradi zavarovanja dokazov, za natančno ugotovitev nepravilnosti ali če oseba te dokumente,
nosilec baz podatkov, predmete ali vzorce uporablja za kršitve oziroma če so bili pridobljeni s kršitvami
carinskih, trošarinskih ali drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna carinska služba.
(2) Oseba lahko zahteva, da se ji zasežene stvari iz prvega odstavka tega člena vrnejo pred rokom,
če izkaže, da jih nujno potrebuje pri poslovanju.
(3) Carinski organ odloči o vrnitvi stvari iz drugega odstavka tega člena s sklepom v treh delovnih
dneh od dneva vložitve zahtevka.
26. člen
(1) Zaradi zavarovanja dokazov in preprečitve nadaljnjega nezakonitega ravnanja ima pooblaščena
uradna oseba pravico, za največ tri delovne dneve, z odločbo prepovedati opravljanje dejavnosti in
zapečatiti poslovne in druge prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti.
(2) Pritožba, ki se lahko vloži v roku treh dni od dneva vročitve odločbe iz prejšnjega člena, ne
zadrži izvršitve odločbe.
27. člen
(1) Osebe iz drugega odstavka 24. člena tega zakona morajo pooblaščeni uradni osebi, ki opravlja
carinsko oziroma trošarinsko kontrolo ali inšpekcijski pregled, dovoliti vstop na zemljišče, v poslovne,
stanovanjske ali druge prostore, v katerih se opravljajo dejavnost, proizvodnja, vtovor, iztovor ali
skladiščenje blaga ali trošarinskih izdelkov.
(2) Pooblaščena uradna oseba ima pri opravljanju nalog službe pravico vstopiti tudi v kateri koli
objekt in prostor na letališču, železniški postaji in v luki, stopiti na zemljišče, na katerem se nahaja ali
bi se lahko nahajalo blago ali trošarinski izdelki, in na zemljišče, preko katerega je ali bi lahko bila speljana
kakršna koli napeljava, ki omogoča prenos blaga ali trošarinskih izdelkov, ter na obalo oziroma drugo
zemljišče, kjer je oziroma bi lahko bilo mesto pristanka vodnega ali zračnega plovila.
28. člen
(1) Vsakdo se je dolžan ustaviti na mestu, ki ga odredi pooblaščena uradna oseba z dajanjem
predpisanih znakov. Na zahtevo pooblaščene uradne osebe mora dati vse potrebne podatke in ji pokazati
blago in trošarinske izdelke, kijih prevaža ali prenaša.
(2) Način in postopek ustavljanja prevoznih sredstev iz prvega odstavka tega člena predpiše
minister, pristojen za finance, \ soglasju z ministrom za notranje zadeve.
29. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba lahko zaradi preprečevanja in odkrivanja kršitev carinskih,
trošarinskih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojnai carinska.služba, na celotnem območju
Republike Slovenije:
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1)
2)
3)
4)

ustavi, pregleda in preišče vsako prevozno sredstvo;
* pregleda in preišče vsako prevozno sredstvo kjer koli na prostem, kjer se opravlja vtovor ali iztovor
blaga ali trošarinskili izdelkov oziroma je ta že bil opravljen;
ustavi vsako osebo in pregleda ter preišče prenosna sredstva in stvari, kijih nosi s seboj;
ugotavlja namensko uporabo pogonskega goriva v vseh prevoznih sredstvih, delovnih napravah
in strojih ter namensko uporabo vseh drugih trošarinskili izdelkov.

(2) Pregled prevoznega ali prenosnega sredstva pomeni vizuelni pregled prostorov prevoznega ali
prenosnega sredstva in stvari, ki so v njem.
(3) Preiskava prevoznega ali prenosnega sredstva, ki se lahko opravi v primeru suma kršitve
carinskih, trošarinskili ali drugih predpisov, katerih izvajanje je v pristojnosti carinske službe, pa pomeni
podroben pregled vseh delov prevoznega ali prenosnega sredstva, vključno s stvarmi v njem, pri katerem
se lahko za pregled posameznih delov prevoznega ali prenosnega sredstva oziroma stvari v njem uporabijo
tehnični pripomočki in prevozno ali prenosno sredstvo oziroma stvari tudi razstavijo.
(4) Lastnik prevoznega sredstva oziroma oseba, ki ga ima v posesti, ima pravico biti prisotna pri
pregledu oziroma preiskavi prevoznega sredstva.
30. člen
(1) Pooblaščene uradne osebe preverjajo pravilnost poslovanja fizičnih in pravnih oseb s
carinskimi, trošarinskimi in drugimi predpisi, za izvajanje katerih je pristojna carinska služba, z
naknadnimi preverjanji carinskih deklaracij po Carinskem zakonu, carinsko kontrolo, trošarinsko kontrolo
in inšpekcijskimi pregledi.

-

(2) Inšpekcijski pregledi se opravljajo:
kadar so podani razlogi za sum, da so bili kršeni oziroma se kršijo carinski, trošarinski ali drugi
predpisi, za izvajanje katerih je pristojna carinska služba;
kot redno oziroma sistematično preverjanje poslovanja fizičnih in pravnih oseb v skladu s
carinskimi, trošarinskimi in drugimi predpisi, za izvajanje katerih je pristojna carinska služba.

(3) Pravna oziroma fizična oseba, pri kateri se izvaja kateri izmed ukrepov iz prvega odstavka tega
člena, mora pooblaščeni uradni osebi omogočiti oziroma zagotoviti pogoje za nemoteno izvajanje ukrepa.
31. člen
(1) Inšpekcijski pregled po tem zakonu pomeni preverjanje pravilnosti poslovanja fizičnih in
pravnih oseb v skladu s carinskimi, trošarinskimi in drugimi predpisi, izvajanje katerih je v pristojnosti
carinske službe, preverjanje obstoja, verodostojnosti in točnosti poslovnih knjig, evidenc in druge
dokumentacije, ugotavljanje vrste in količine nepredloženega oziroma neprijavljenega carinskega blaga
oziroma višine neplačanih carinskih dajatev ter ugotavljanje pravilnosti obračunavanja in plačevanja
trošarin. Pri tem se podrobno pregledajo poslovne knjige, evidence in druge listine oziroma dokumentacija
v zvezi s carinskim blagom oziroma trošarinskimi izdelki ter prostori, objekti, zemljišča, naprave , oprema,
stroji in stvari v skladu s tretjim odst. 32. člena tega zakona.
(2) Oseba, pri kateri se opravlja inšpekcijski pregled, njen zastopnik ali pooblaščenec lahko
prisostvuje pri pregledu, s čimer gaje pooblaščena uradna oseba dolžna seznaniti.
(3) Če oseba, pri kateri se opravlja inšpekcijski nadzor, njen zastopnik ali pooblaščenec ovira
pooblaščeno uradno osebo pri pregledu, lahko pooblaščena uradna oseba zahteva, da se le-ta odstrani.
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32. člen
(1) Pooblaščene uradne osebe lahko pri opravljanju carinske oziroma trošarinske kontrole in
inšpekcijskega pregleda, z namenom ugotavljanja pravilnosti poslovanja pravnih in fizičnih oseb v skladu
s carinskimi, trošarinskimi in drugimi predpisi, izvajanje katerih je v pristojnosti carinske službe ter
preprečevanja in odkrivanja kršitev teh predpisov, pregledajo vsak poslovni prostor in drug prostor, ki se
uporablja za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov, objekt in zemljišče.
(2) Za poslovne prostore se štejejo tudi stanovanjski prostori, ki so določeni kot sedež oziroma kot
poslovni prostor, kjer se opravlja dejavnost.
(3) Pri pregledu poslovnih prostorov, objektov in zemljišč po prvem odstavku tega člena ima
pooblaščena uradna oseba pravico pregledati poslovne knjige, evidence in drugo dokumentacijo v zvezi
s carinskim blagom ali trošarinskimi izdelki, natančno pregledati, tudi z uporabo tehničnih pripomočkov
in razstavljanjem, opremo, stroje, naprave, blago in druge stvari, ki so v prostoru oziroma objektu oziroma
na ali v zemljišču in tudi ugotavljati namensko uporabo trošarinskih izdelkov.
33. člen
(1) Če oseba, pri kateri se opravlja inšpekcijski pregled, carinska ali trošarinska kontrola,
nasprotuje oziroma onemogoči pooblaščeni uradni osebi pri opravljanju teh ukrepov pregled poslovnih
prostorov ali drugih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodka, se za
pregled teh prostorov pridobi odločba pristojnega sodišča.
(2) Če pooblaščena uradna oseba pri izvajanju carinske ali trošarinske kontrole ali inšpekcijskega
pregleda naleti na fizični odpor ali če tak odpor lahko utemeljeno pričakuje, lahko zahteva pomoč policije.

34. člen
(1) Kadar so podani razlogi za sum, da se kršijo ali so se kršili carinski oziroma trošarinski predpisi
ali drugi predpisi, za izvajanje katerih je pristojna carinska služba, lahko pooblaščena uradna oseba kot
ukrep carinske oziroma trošarinske kontrole ali inšpekcijskega pregleda, z namenom, da bi našli skrito
blago oziroma dokumente,ki so predmet ali dokaz navedenih kršitev, opravi pregled osebe:
1)
ki se nahaja na mejnem prehodu oziroma prehaja carinsko črto
2)
ki se giblje proti meji ali z meje carinskega območja
3)
ki se nahaja na katerem koli prevoznem sredstvu ali objektu v primerih iz prvega odstavka 29.
člena in prvega odstavka 32. člena tega zakona,
4)
ki zapušča ali vstopa v prostor, namenjen za skladiščenje blaga, ki ni bilo sproščeno v prost promet
ali trošarinskih izdelkov, ki niso bili sproščeni v porabo, oziroma v luko ali na kraj prispetja ladje
ali pristanka letala oziroma drugi kraj pristanka letala, ki je prispelo ali od koder zapušča carinsko
območje.
(2) Pregled osebe obsega pregled vsega, kar oseba nosi na telesu ali s seboj, pri čemer se ugotavlja
ali ima pri sebi oziroma s seboj stvari, ki so predmet kršitev carinskih, trošarinskih ali drugih predpisov.
(3) V primeru, ko obstaja sum. da oseba iz prvega odstavka tega člena tihotapi mamila ali druge
predmete kaznivega dejanja, tako, da jih prenaša v telesu, se lahko, po opravljenem pregledu osebe, le-to
z odredbo sodišča napoti na pregled v pristojni zdravstveni zavod.
35. člen
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(]) Pooblaščena uradna oseba sme osebo, ki jo zaloti pri storitvi carinskega ali trošarinskega
prekrška, prijeti, privesti v uradne prostore in pridržati, tudi z uporabo prisilnih sredstev:
1)
če ni mogoče ugotoviti njene istovetnosti ali stalnega prebivališča, upravičen pa je sum, da bo
pobegnila;
2)
če bi se z odhodom, zaradi prebivanja v tujini, lahko izognila odgovornosti za prekršek.
(2) Pridržana oseba mora biti v materinem jeziku ali jeziku, ki ga razume, takoj obveščena o
razlogih za pridržanje. V čim krajšem času ji mora biti tudi pisno sporočeno, zakaj je bila pridržana. Takoj
mora biti poučena, da ni dolžna ničesar izjaviti, da ima pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika,
ki si ga svobodno izbere in o tem , daje pooblaščena uradna oseba, ki jo je pridržala, na njeno zahtevo
dolžna o pridržanju obvestiti njene bližnje.
(3) Pridržanje je treba zaznamovati v spisu in zapisati dan in uro, koje bilo odrejeno. Ta zaznamek
podpiše pooblaščena uradna oseba, kije odredila pridržanje, pridržani pa potrdi s svojim podpisom, da mu
je bila odredba o pridržanju naznanjena.
(4) Pridržano osebo je potrebno brez odlašanja privesti k organu, ki je pristojen za vodenje
postopka o prekršku, pridržanje pa sme trajati največ 24 ur od tiste ure, koje bila oseba pridržana. V tem
času jo je potrebno zaslišati in izdati odločbo ali pa jo izpustiti.
(5) Poblaščena uradna oseba sme tujcu, ki ga obravnava zaradi suma storitve prekrška, začasno,
do plačila ustrezne varščine oziroma plačila kazni, zaseči listine, ki omogočajo prestop meje.
36. člen
Pooblaščena uradna oseba mora osebo, ki jo je pri opravljanju svojega dela zalotila pri storitvi
kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, prijeti in jo nemudoma izročiti
organom policije oziroma jo pridržati, tudi z uporabo prisilnih sredstev, do prihoda organov policije.
37. člen
Kadar pooblaščena uradna oseba, pri opravljanju nalog službe, povzroči tretji osebi škodo,
odgovarja za povzročeno škodo država po predpisih, ki urejajo odškodninsko odgovornost.
38. člen
(1) Generalni carinski urad zagotovi strokovno pravno pomoč pooblaščeni uradni osebi, zoper
katero je uveden kazenski ali odškodninski postopek zaradi opravljanja nalog službe, ki jih je po oceni
službe opravila v skladu s predpisi.
(2) Oceno zakonitosti opravljanja nalog poda komisija, ki jo imenuje generalni direktor.
39. člen
Kadar pri izvajanju svojih nalog pooblaščena uradna oseba carinskega organa ugotovi znake
kaznivega dejanja oziroma prekrška, mora vložiti ovadbo pristojnemu državnemu tožilcu oziroma predlog
za uvedbo postopka o prekršku pristojnemu organu za postopek o prekršku.
40. člen
(1) Organi policije so dolžni nuditi carinskim organom vso potrebno pomoč in zaščito pri
opravljanju nalog službe.
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(2) Državni organi, organi lokalnih skupnostrm nosilci javnih pooblastil, ki pri opravljanju svojih
nalog ugotovijo, daje kršena carinska oziroma trošarinska zakonodaja oziroma obstaja možnost, da se bo
to zgodilo, so dolžni o ugotovitvah v najkrajšem možnem času obvestiti carinski organ.
(3) Na zahtevo carinskega organa so državni organi, organi lokalnih skupnost in nosilci javnih
pooblastil dolžni posredovati osebne in druge podatke, s katerimi razpolagajo, ter evidence, kijih vodijo
ali posedujejo in so potrebni za izvajanje nalog službe oziroma omogočiti carinskim organom dostop do
baz podatkov, kijih vodijo, v kolikor drugi zakoni ne določajo drugače.

V. ZBIRANJE, VARSTVO IN ZAVAROVANJE PODATKOV

41. člen
(1) Služba zbira osebne in druge podatke zaradi opravljanja z zakoni in drugimi predpisi določenih
nalog.
(2) Služba lahko vodi in vzdržuje naslednje evidence:
a)

s carinskega področja:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

o začasno hranjenem blagu;
o izvoženem blagu oziroma ponovno izvoženem blagu;
o sprostitvi blaga v prost promet;
o blagu, za katerega je začet postopek začasnega uvoza;
o uvozu blaga za proizvodnjo za izvoz;
o blagu v postopku predelave pod carinskim nadzorom;
o vskladiščenju carinskega blaga;
o začasno izvoženem blagu na oplemenitenje
o odposlanem in sprejetem carinskem blagu v tranzitnem postopku za cestni, železniški, zračni,
poštni in pomorski promet, transport blaga po cevovodih ter elektrike po daljnovodih;
o poenostavitvah glede s laganja carinskih deklaracij;
o pooblaščenih izvoznikih, pooblaščenih pošiljateljih in pooblaščenih prejemnikih;
o vstopu na carinsko območje in izstopu iz carinskega območja prometnih sredstev za prevoz
blaga:
o vnosu in iznosu domačega in carinskega blaga v proste carinske cone in ekonomske cone;
o uničenju blaga pod carinskim nadzorom ali prepustitvi blaga carinsko-trošarinskemu organu v
prosto razpolaganje;
o hrambi in prodaji carinskega blaga;
o posebnih upravnih postopkih;
o carinskih prekrških in prekrških po tem zakonu
o odmeri, obračunu, pobiranju in izterjavi carinskega dolga in drugih dajatev;
o predhodnih in naknadnih preverjanjih carinskih zavezancev:
o prisilnih izterjavah carinskega dolga;
o izdanih dovoljenjih;
o izdanih garancijah za zavarovanje carinskega dolga;
liste o koriščenih kontingentih;
ter druge evidence, ki so potrebne za delo organov službe.

b)

s trošarinskega področja:

10)
11)
12)
13)
14)
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

o proizvajalcih trošarinskih izdelkov;
register imetnikov trošarinskih dovoljenj in oproščenih uporabnikov;
o obračunanih, plačanih in vrnjenih trošarinah;
o sprostitvah trošarinskih izdelkov v porabo;
o izdanih garancijah za zavarovanje trošarin;
o posebnem upravnem postopku;
o trošarinskih prekrških;
o prisilnih izterjavah trošarin;
ter druge evidence, v skladu s predpisi o trošarinah, ki so potrebne za delo organov službe.

(3) Obliko, vsebino in način vodenja evidenc iz drugega odstavka tega člena predpiše minister,
pristojen za finance, na predlog generalnega direktorja.
42. člen
(1) Za namene zbiranja, obdelave, shranjevanja, posredovanja, uporabe in arhiviranja podatkov,
vsebovanih v evidencah iz 41. člena tega zakona, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih
podatkov in podatkov, ki pomenijo poslovne skrivnosti, če ni s tem zakonom ali drugim predpisom drugače
določeno.
k
(2) Način ravnanja z zaupnimi podatki, vsebovanimi v evidencah iz 41. člena tega zakona ter
drugih zaupnih podatkov službe, ter način varovanja teh podatkov, predpiše minister, pristojen za finance,
na predlog generalnega direktorja.

VI. DELOVNA RAZMERJA

43. člen
Za delavce službe se uporabljajo splošni in posebni predpisi, ki urejajo delovna razmerja,
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če ni s tem zakonom določeno drugače.
44. člen
(1) Delovno razmerje za opravljanje nalog službe lahko sklene oseba, ki poleg pogojev, določenih
v predpisih, ki urejajo sklenitev delovnega razmerja delavcev v državnih organih, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
1)
ima ustrezne zdravstvene in psihofizične sposobnosti;
2)
ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje, storjeno z
naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti;
3)
ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee:
4)
je državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
(2) Generalni carinski urad lahko zbere o osebi, ki želi skleniti delovno razmerje v službi, z njeno
pisno privolitvijo, še podatke, na podlagi katerih se ugotavlja varnostne zadržke za delo v službi.
(3) Ostali pogoji za zasedbo delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb se določijo v aktu, ki ga na
predlog ministra, pristojnega za finance, sprejme Vlada Republike Slovenije.
45. člen
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(1) Če je bil delavec službe obsojen zaradi kaznivega dejanja iz druge točke prvega odstavka 44.
člena tega zakona ali zaradi katerega koli kaznivega dejanja, storjenega na delu ali v zvezi z delom v službi,
mora sodišče pravnomočno sodbo poslati Generalnemu carinskemu uradu.
(2) Delavcu službe preneha delovno razmerje z dnem vročitve ugotovitvenega sklepa o prenehanju
delovnega razmerja, ki ga izda generalni direktor oziroma direktor na podlagi pravnomočne sodbe iz prvega
odstavka tega člena.
46. člen
Odločbe o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja ter druge odločbe, ki se nanašajo na
uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja izdaja za delavce
carinskega urada direktor urada, če ni s tem zakonom ali drugimi zakoni drugače določeno.
47. člen
(1) Oseba, ki je sklenila delovno razmerje za opravljanje nalog pooblaščene uradne osebe in
delavec, kije razporejen k opravljanju teh nalog, mora v roku enega leta po sklenitvi delovnega razmerja
oziroma po razporeditvi na to delovno mesto opraviti strokovni izpit. Delavec se za strokovni izpit
usposablja po posebnem programu pod vodstvom mentorja.
(2) Delavec, ki si pridobi med delom višjo stopnjo izobrazbe in je razporejen na drugo delovno
mesto, ustrezno pridobljeni izobrazbi ter ima manj kot deset let delovnih izkušenj pri opravljanju nalog
pooblaščene uradne osebe, mora poseben strokovni izpit opraviti v roku iz prvega odstavka tega člena.
(3) Osebi, ki je sklenila delovno razmerje za opravljanje nalog pooblaščene uradne osebe in ne
opravi strokovnega izpita iz prvega odstavka tega člena, preneha delovno razmerje po poteku odpovednega
roka.
(4) Delavec iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki je razporejen na delovno mesto
pooblaščene uradne osebe in ne opravi strokovnega izpita, se razporedi na delovno mesto, ki ga je
opravljal pred tem oziroma v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo razporejanje delavcev v državnih
organih.
(5) Rok iz prv ega in drugega odstavka tega člena se lahko iz opravičenih razlogov podaljša.
(6) Podrobnejša merila, vsebino in način izvajanja izpita iz prvega in drugega odstavka tega člena
predpiše minister", pristojen za finance, na predlog generalnega direktorja
48. člen
(1) Delavci, ki opravljajo naloge pooblaščenih uradnih oseb. morajo stalno izpopolnjevati svoja
strokovna znanja, se usposabljati in udeleževati preverjanj strokov ne usposobljenosti, ki jih organizira
služba.
(2) Z aktom iz šestega odstavka 47. člena tega zakona se določijo tudi vsebina, način in merila za
strokovno izpopolnjevanje, usposabljanje in preverjanje strokovne usposobljenosti.
49. člen
(1) Generalni direktor lahko z odločbo odvzame pooblaščeni uradni osebi pravico izvajati carinska
pooblastila:
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1)
2)
3)

če se ugotovi, daje le-ta uporabila pooblastila v nasprotju s tem zakonom in drugimi predpisi;
če se v disciplinskem postopku z dokončno odločbo ugotovi, da je huje kršila delovne obveznosti
in dolžnosti;
če opravlja dela iz 59. člena tega zakona.

(2) Delavec iz prvega odstavka tega člena generalni direktor oziroma direktor razporedi na drugo
delovno mesto, ustrezno njegovi izobrazbi, znanju in zmožnostim. Će delavec ponujeno delovno mesto,
ki ustreza njegovi izobrazbi, znanju in zmožnostim, odklon falio: mu lakcgadetovncga.mosta v istem ali
drugem državnem organu ni mogoče zagotoviti, mu po preteku odpovednega roka preneha delovno
razmerje.
(3) Delavcu iz prvega odstavka tega člena se odvzamejo službena izkaznica, službena obleka in
orožje.
50. člen
(1) Delavec opravlja delo na delovnem mestu, za katero je sklenil delovno razmerje oziroma na
katero je razporejen.
(2) Ne glede na določila v drugih predpisih, ki urejajo razporejanje delavcev, se lahko delavec, za
določen ali nedoločen čas razporedi na drugo delovno mesto, ki ustreza njegovi izobrazbi, znanju in
zmožnostim. Delavca se lahko razporedi na drugo delovno mesto v okviru Generalnega carinskega urada
oziroma carinskega urada ali iz enega v drug carinski urad oziroma iz carinskega urada v Generalni carinski
urad in obratno.
(3) Delavec je lahko razporejen iz enega v drug carinski urad tudi na lastno željo. Razporeditev
se opravi na podlagi predhodnega mnenja direktorja carinskega urada, iz katerega delavec odhaja oziroma
v katerega prihaja.
(4) Delavcu, ki bi zaradi razporeditve v drug kraj porabil za prevoz na delo z javnim prevoznim
sredstvom več kot dve uri v eno smer, se lahko razporedi le z njegovim soglasjem.
(5) Razporeditev za določen čas lahko traja največ šest mesecev, z možnostjo podaljšanja za še šest
mesecev.
(6) Za razporejanje delavcev iz enega v drug carinski urad oziroma iz carinskega urada v Generalni
carinski urad in obratno je pristojen generalni direktor.
51. člen

1)
2)

3)

(1) Delavec, kije razporejen v skladu s 50. členom tega zakona v drug kraj, ima pravico:
do povračila potnih stroškov, če se na delo v drug kraj vozi vsakodnevno,
do nadomestila za ločeno življenje zaradi povračila stroškov prehrane, zagotovitve in plačila
stroškov prenočišča začas razporeditve in prevoznih stroškov do kraja stalnega bivališča enkrat
tedensko, če začasno biva v kraju dela, ker se po oceni generalnega direktorja ali direktorja ne
more voziti vsakodnevno na delo;
do povračila stroškov selitve, če seje zaradi razporeditve preselil v drug kraj.

(2) Delavec, kije razporejen na lastno željo, nima pravice do nadomestila stroškov za ločeno
življenje in do zagotovitve prenočišča ali povračila stroškov selitve, če seje preselil.
52. člen
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Delavcu, ki je v skladu s 50. členom tega zakona za nedoločen čas razporejen v drug kraj, v
katerega se po oceni generalnega direktorja oziroma direktorja ne more vsakodnevno voziti na delo, mora
Generalni carinski urad v treh letih zagotoviti ustrezno stanovanje. Će Generalni carinski urad delavcu v
navedenem roku ustreznega stanovanja ne zagotovi ali če z njim o tem ne doseže sporazuma, je potrebno
delavca vrniti na delo, ki gaje opravljal pred razporeditvijo.
53. člen
Kadar je potrebno delavca razporediti na drugo delovno mesto zaradi ukinitve organizacijske enote
ali trajnega povečanja obsega dela v drugi organizacijski enoti oziroma zaradi reorganizacije službe, se
določilo tretjega in četrtega odstavka 50. člena tega zakona pri razporejanju ne upošteva. Delavec ima v
tem primeru pravico do povračila stroškov iz 51. člena tega zakona, vse do ustrezne rešitve stanovanjskega
vprašanja.
54. člen
(1) Odločba o razporeditvi mora biti delavcu vročena najmanj sedem dni pred nastopom dela.
Delavec mora pričeti z delom na novem delovnem mestu z dnem. določenim v odločbi.
(2) Z odločbo o razporeditvi se določijo tudi pravice iz 51. in 52. oziroma 53. člena tega zakona.
(3) Ugovor ne zadrži izvršitve odločbe.

t

55. člen
(1) Zaradi izvajanja nalog službe so delavci dolžni opravljati delo tudi v manj ugodnem delovnem
času.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

(2) Delo v manj ugodnem delovnem času je:
delo v neenakomernem delovnem času,
delo v deljenem delovnem času,
delo v izmenah,
delo ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih,
delo preko polnega delovnega časa,
popoldansko in nočno delo,
pripravljenost za delo v delovnih prostorih, na določenem kraju ali na domu.

(3) Delo v neenakomernem delovnem času oziroma v izmenah vključuje opravljanje delovne
obveznosti v deljenem delovnem času, ob sobotah, nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih ter
delo v popoldanskem in nočnem času, s prerazporeditvijo v okviru določene redne mesečne oziroma letne
delovne obveznosti.
56. člen
(1) Kot delo v izmenah se šteje delo, ki se izmenoma opra\ Ija v dopoldanskem, popoldanskem ali
nočnem času. Kot delo v izmenah se šteje tudi delo v turnusu, ko se delo opravlja po razporedu 12 ur sledi
pa mu 24 ali 48 ur počitka, in delo po posebnem razporedu, ko se delo sicer opravlja dopoldne, popoldne
in v nočnem času, vendar ne v enakomernem zaporedju.
(2) Za delo v popoldanski izmeni se šteje delo, če delavec izpolni najmanj 75 odstotkov dnevne
delovne obveznosti po 12. uri.
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(3) Za delo v nočni izmeni se šteje delo, če delavec izpolni najmanj 75 odstotkov dnevne delovne
obveznosti po 22. uri.
(4) Za izmensko delo v turnusu se šteje delo v nočni izmeni in delo v dnevni izmeni, opravljeno
po 15. uri.
(5) Za izmensko delo po posebnem razporedu se šteje delo. opravljeno v času od 16. ure do 7. ure
zjutraj
57. člen
(1) Pripravljenost za delo je delo v manj ugodnem delovnem času, pri katerem mora biti delavec
službe v pripravljenosti za delo na delovnem mestu, na določenem kraju ali na domu.
(2) Pripravljenost za delo se ne všteva v število ur tedenske oziroma mesečne delovne obveznosti,
razen če je delavec službe med pripravljenostjo za delo na delovnem mestu ali na določenem kraju dela.
(3) Generalni direktor določi primere in način izvajanja pripravljenosti za delo v delovnih
prostorih, na določenem kraju ali na domu.
58. člen

1)
2)
3)

(1) Delavec službe, ki:
dela na mejnem prehodu, za katerega vlada določi, da carinski organi opravljajo kontrolo
prehajanja čez državno mejo;
opravlja na podlagi meddržavnih sporazumov o mejni kontroli v železniškem potniškem prometu
carinsko kontrolo med vožnjo;
je napoten na izobraževanje v drug kraj, ki je zunaj sedeža carinskega urada oziroma Generalnega
carinskega urada in izven kraja njegovega stalnega oziroma začasnega bivališča ter ima v kraju
izobraževanja organizirano prehrano in prenočišče, pripada terenski dodatek.

(2) Terenski dodatek in regres za prehrano med delom se ne izključujeta, razen če je delavcu na
terenu zagotovljena prehrana.
59. člen
(1) Delavci službe ne smejo biti člani uprave ali nadzornega sveta gospodarske družbe, družbeniki
v osebnih družbah ali samostojni podjetniki posamezniki in opravljati dela, ki je nezdružljivo z
opravljanjem dejavnosti službe. Prepoved članstva v upravi ali nadzornih svetih družb ne velja za delavce,
kijih v te organe imenuje država kot svoje predstavnike.
(2) Podrobnejše določbe o tem, katero delo delavci službe ne smejo opravljati, določi minister
pristojen za finance, na predlog generalnega direktorja.
(3) Za vrednotenje posebnih prepovedi in omejitev iz tega člena pripada delavcem carinske službe
poseben dodatek. Višino dodatka določi Vlada Republike Slovenije.
k
60. člen
(1) Pooblaščena uradna oseba ne sme opravljati naknadnih preverjanj carinskih deklaracij po
carinskem zakonu, carinske ali trošarinske kontrole, predhodnega preverjanja izpolnjevanja pogojev,
inšpekcijskih pregledov in izterjave pri pravni osebi, če je z večinskim lastnikom ali članom uprave ali
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nadzornega sveta pravne osebe:
1)
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski pa do četrtega kolena, v
zakonu ali svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala,
2)
v razmerju skrbnika, oskrbovanca, posvojenca ali posvojitelja, rejnika ali rejenca.
(2) V primerih iz prve in druge točke prvega odstavka tega člena pooblaščena uradna oseba ne sme
opravljati v prvem odstavku navedenih ukrepov tudi pri fizični osebi,
61. člen
(1) Delavec službe ne sme uporabljati informacij, podatkov ali ugotovitev, ki jih pozna ali ima do
njih dostop pri opravljanju nalog službe, v neslužbene namene.
(2) Delavec službe ne sme uporabljati in dajati informacij, podatkov in ugotovitev za doseganje
kakršne koli premoženjske ali druge koristi za sebe ali za drugo osebo.
(3) Dolžnost varovanja uradne, poslovne in druge tajnosti traja tudi po prenehanju delovnega
razmerja v službi.
62. člen
(1) Pooblaščene uradne osebe so dolžne med stavko zagotoviti nemoteno opravljanje naslednjih
nalog:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

carinski nadzor nad blagom, potniki in prevoznimi sredstvi:
odobravanje carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga, obračunavanje ali zaračunavanje carin;
kontrolo blaga, katerega uvoz oziroma izvoz sta posebej urejena:
devizno valutno kontrolo v mednarodnem potniškem in obmejnem prometu s tujino;
preprečevanje in odkrivanje carinskih prekrškov in drugih kaznivih ravnanj, storjenih -v carinskem
postopku;
preprečevanje in odkrivanje prekrškov pri iznašanju iz države ali prinašanju v državo domače in
tuje valute;
vodenje upravnega postopka na prvi in drugi stopnji ter postopka o prekrških na prvi stopnji.

(2) Delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb, ki so dolžne med stavko zagotoviti nemoteno
opravljanje v prvem odstavku navedenih nalog, se določijo v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest.
(3) Za vrednotenje omejitev, ki izhajajo iz tega člena, določi Vlada Republike Slovenije za
delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb, določenih v skladu s prejšnjim odstavkom, poseben dodatek.

63. člen
(1) Služba je dolžna upoštevati posebne predpise, s katerimi se urejata varnost in zdravje delavcev
pri delu, delavci pa so odgovorni, da z največjo možno skrbjo varujejo svojo lastno varnost in zdravje pri
delu, kakor tudi varnost in zdravje drugih oseb, če je to odvisno od njihovega ravnanja.
(2) Minister, pristojen za finance, izda, na predlog generalnega direktorja, pravilnik o varstvu pri
delu, s katerim podrobneje določi organizacijo in izvajanje varstva pri delu. medsebojne obveznosti in
odgovorne osebe na posameznih ravneh.
(3) Delavcem službe, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj ali opravIjajo analize nevarnih snovi, za
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čas opravljanja dela z viri ionizirajočih sevanj ali opravljanja analize nevarne snovi, pripada poseben
dodatek, ki ga določi Vlada Republike Slovenije.
64. člen
Kadar opravljajo delavci službe kontrolo prometa s tujino v železniških prometnih sredstvih, imajo
pravico do brezplačnega prevoza z njimi in pravico do zavarovanja, kot jo imajo potniki, ki so plačali
takšen prevoz.
65. člen
(1) Za reševanje stanovanjskih potreb delavcev službe oblikuje Generalni carinski urad
stanovanjski sklad. Sredstva za njegovo delovanje se zagotavljajo v proračunu. Generalni carinski urad
vzdržuje in upravlja stanovanjski sklad.
(2) Minister, pristojen za finance, po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije, izda
pravilnik o načinu upravljanja in delovanja sklada ter o postopku, merilih in kriterijih za dodeljevanje
službenih stanovanj ali stanovanjskih posojil.
66. člen
(1) Pooblaščenim uradnim osebam pripada, za vsako začeto leto delovne dobe v carinski službi
nad pet let, dodatek na stalnost v višini 0,5 % osnovne plače.
(2) V delovno dobo iz prvega odstavka se všteva tudi delovna doba, ki jo je pooblaščena uradna
oseba dosegla v carinski službi na delovnem mestu s statusom delavca službe v temeljni dejavnosti.

67.člen
(1) Delavcu službe, katerega delo zaradi spremenjenih pristojnosti carinske službe, zaradi trajnega
zmanjšanja obsega dela ali zaradi organizacijskih sprememb v carinski službi ni več potrebno, se
zagotovijo pravice v skladu z zakonom.
(2) Ce delavcu iz prvega odstavka tega člena ni mogoče zagotoviti razporeditve na drugo delovno
mesto, ki ustreza njegovi izobrazbi, v carinski službi ali v drugem državnem organu ali prekvalifikacije
oziroma dokvalifikacije za delo na drugem delovnem mestu v carinski službi ali v drugem državnem
organu, se ga lahko upokoji, če ima najmanj 35 (moški) oziropia 30 (ženska) let pokojninske dobe, od
tega najmanj 20 let s statusom pooblaščene uradne osebe oziroma s statusom delavca službe v temeljni
dejavnosti, inje dopolnil najmanj 55 (moški) oziroma 50 (ženska) let starosti, upokoji.
(3) O upokojitvi delavca odloči, na predlog generalnega direktorja, ob soglasju delavca, minister
pristojen za finance.
(4) V primeru upokojitve v skladu z drugim odstavkom tega člena se delavcu pokojnina odmeri
glede na dopolnjeno pokojninsko dobo 35 let (moški) oziroma 30 let (ženska) v višini 75% pokojninske
osnove, na to pa se za vsako nadaljnje leto pokojinske dobe poveča za 2 % pokojninske osnove, vendar
največ do 85 % pokojninske osnove.
(5) Delavca službe, upokojenega v skladu s tem členom, je mogoče v roku dveh let od dneva
upokojitve pozvati nazaj na delo ter ga razporediti na delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni
usposobljenosti oziroma izobrazbi.
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(6) Določbe do )S5 odstavka tega člena se uporabljajo do izteka šestmesečnega roka od
uveljavitve sporazuma, ki ureja nadzor nad zunanjimi mejami Evropske unije, v Republiki Sloveniji.
68. člen
(1) Uprava zavaruje pooblaščene uradne osebe za primer nesreče pri delu, dodatno pa zavaruje
posamezne pooblaščene uradne osebe za nesrečo pri delu, katere posledica je smrt ali trajna izguba splošne
delovne zmožnosti, če opravljajo delo, ki je zdravju in življenju posebno nevarno.
(2) Delovna mesta, na katerih so pooblaščene uradne osebe dodatno zavarovane, določi z odločbo
generalni direktor.
69. člen
Pooblaščena uradna oseba službe prejema med začasno zadržanostjo zaradi bolezni, nesreče pri
delu in v drugih primerih, določenih s predpisi o zdravstvenem varstvu, razen v primerih začasne
zadržanosti zaradi nesreče izven dela ali zaradi nege družinskega člana, ko prejema nadomestilo plače po
splošnih predpisih, nadomestilo plače v višini plače za polni delovni čas brez dodatkov za delo v manj
ugodnem delovnem času.
70. člen
(1 )Pooblaščenim uradnim osebam pripada dodatek do 20 % osnovne plače za ovrednotenje
posebnih pogojev dela in za pooblaščenost, dodatek do 20 % osnovne plače pa pripada delavcem službe
za ovrednotenje posebnih odgovornosti.
(2) Kot posebni delovni pogoj se šteje delo na prostem, pod vplivom plinov, z uporabo posebne
tehnične opreme, delo pri opravljanju carinske in trošarinske kontrole, inšpekcijskih pregledov in
notranjega nadzora ter delo na področju preprečevanja in odkrivanja tihotapstva in drugih kaznivih ravnanj
v zvezi s carinskim in trošarinskim blagom.
(3) Kot delovna mesta s posebnimi odgovornostmi se štejejo zlasti delovna mesta vodij notranjih
organizacijskih enot in njihovih pomočnikov, pomočnikov direktorjev carinskih uradov, delovna mesta
vodenja postopka o prekrških, upravnega postopka v zahtevnejših zadevah, postopka izterjav, uvajanja in
vdrževanja informacijskega sistema, opravljanja carinskih in trošarinskih kontrol, inšpekcijskih pregledov,
preprečevanja tihotapstva in druga posebno odgovorna delovna mesta v upravi carinskih uradov in v
Generalnem carinskem uradu.
(4) Delovna mesta, na katerih delavcem pripada dodatek za ovrednotenje posebnih pogojev dela
in pooblaščenost ter dodatek za ovrednotenje posebnih odgovornosti, se določijo v aktu o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Višino dodatka za posamezno delovno mesto določi Vlada
Republike Slovenije.

71. člen
(1) Za posamezna delov na mesta, ki zahtevajo specifična strokovna znanja ali posebno izurjenost
in so posebnega pomena za učinkovito delovanje carinske službe, lahko Vlada Republike Slovenije, na
predlog ministra, pristojnega za finance, določi višje količnike, kot jih določa splošni predpis.
(2) Na delovnih mestih, ki jih opravljajo pooblaščene uradne osebe v specifičnih in posebej

poročevalec, št. 30

28

14. maj 1999

neugodnih delovnih razmerah kot npr. delo z nošenjem orožja in so pri svojem delu posebno izpostavljene
nevarnosti in ogroženosti, pri čemer pa za vrednotenje tega delovnega mesta ni določen višji količnik v
skladu s prejšnjim odstavkom, pripada pooblaščeni uradni osebi dodatek za posebno nevarnost in
ogroženost.
72. člen
(1) Pooblaščenim uradnim osebam, ki opravljajo naloge na terenu, so izpostavljene vremenskim
in drugim škodljivim vplivom inje pri izvajanju nalog ogroženo njihovo zdravje in življenje, se plačujejo
sredstva v višini 8,4% bruto plače, kot mesečna premija za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje.
(2) Sredstva se obračunajo na znesek bruto plače na enak način kot je v zakonu o prispevkih za
socialno varnost določen za obračunavanje prispevkov za štetje zavarovalne dobe s povečanjem.
(3) Sredstva se obračunavajo mesečno in vplačujejo na osebni varčevalni račun, ki se za delavec
iz prvega odstavka tega člena odpre pri nosilcu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
(4) Delavec lahko na podlagi obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja uveljavi pravico
do rente, ki se določi glede na znesek sredstev na njegovem osebnem varčevalnem računu iz prejšnjega
odstavka in dopolnjeno starost, v skladu z zakonom, s katerim se ureja obvezno dodatno pokojninsko
zavarovanje.
(5) Minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, določi delovna mesta
pooblaščenih uradnih oseb, na katerih se delavcem plačujejo sredstva iz prvega odstavka.

VII. DISCIPLINSKA IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST
73. člen
(1) Delavec službe je lahko začasno odstranjen z dela ali z delovnega mesta, če je zaloten pri hujši
kršitvi delovnih obveznosti in dolžnosti ali če je zoper njega uveden kazenski postopek za kazniva dejanja,
navedena v 45. členu tega zakona, ali se zahteva uvedba postopka zaradi hujše kršitve delovnih obveznosti
in dolžnosti, za katero se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja.
(2) O začasni odstranitvi z dela ali z delovnega mesta odloči generalni direktor za delavce
Generalnega carinskega urada in direktorje carinskih uradov oziroma direktor za delavce carinskega urada.
(3) Delavcu, ki je začasno odstranjen z dela ali z delovnega mesta, se med trajanjem začasne
odstranitve z dela ali z delovnega mesta odvzameta službena izkaznica in orožje.
74. člen

1)
2)

(1)0 disciplinski odgovornosti delavca službe na prvi stopnji odloča:
generalni direktor za delavce Generalnega carinskega urada in za direktorje carinskih uradov;
direktor carinskega urada za delavce carinskega urada.

(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka ima delavec pravico do ugovora na disciplinsko
komisijo pri Generalnem carinskem uradu v osmih dneh od dneva vročitve odločbe.
(3) Predsednika in člane disciplinske komisije imenuje minister, pristojen za finance, za dobo
štirih let. Komisija ima skupno deset članov. Vsak član ima svojega namestnika.

1
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(4) Komisija odloča v senatu treh članov, ki jih za vsak primer posebej določi predsednik
disciplinske komisije.
75. člen
1
: )\ , . /* i T!
"
'
Organ, ki vodi disciplinski postopek, lahko odloči, da se izključi javnost; kadar se v postopku
obravnavajo zadeve, ki pomenijo državno, uradno ali drugo tajnost.
76. člen
Za lažjo kršitev delovnih obveznosti in dolžnosti se poleg kršitev, navedenih v splošnih predpisih,
ki veljajo za delavce v državnih organih, šteje tudi:
1)
nepravočasno, nevestno ali malomarno opravljanje dela brez hujših posledic;
2)
nepravilno in nemarno nošenje službene obleke in označb ter orožja.
77. člen
(1) Za hujše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti se poleg kršitev, navedenih v splošnih
predpisih, ki veljajo za delavce v državnih organih, štejejo tudi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

preprečevanje kontrolno-inšpekcijskim organom, da opravljajo svoje delo;
onemogočanje drugemu delavcu, da opravi svoje delo;
ponarejanje, predrugačenje ali potrjevanje in navajanje neresničnih podatkov v uradnih
dokumentih;
vsako dejanje, ki ima znake katerega od kaznivih dejanj iz prvega odstavka 45.člena tega zakona;
prihajanje na delo v vinjenem stanju ali pod vplivom narkotičnih sredstev, ali uživanje med delom
alkohola oziroma drugega narkotičnega sredstva, ki zmanjšuje zmožnost za delo;
dejanje, ki ima znake carinskega ali trošarinskega prekrška;
neopravičen izostanek z dela 1 dan ali več, če to povzroči ali bi lahko povzročilo hujše posledice
za delo službe;
če delavec, kije pooblaščen za vložitev zahteve za uvedbo disciplinskega postopka, le-te ne vloži
v 15 dneh, ko kakorkoli izve za storitev hujše kršitve delovne obveznosti;
opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem zakonitosti ali nad pravilnim vodenjem;
opustitev nošenja službene obleke, označb in orožja pri opravljanju nalog službe, kjer je nošenje
službene obleke, označb in orožja obvezno;
prihod nad delo v vinjenem stanju ali pod vplivom narkotičnih sredstev;
dejanje ali obnašanje delavca, storjeno na delu ali izven dela. ki škoduje ugledu službe;
odklonitev preizkusa alkoholiziranosti ali strokovnega pregleda, s katerim se ugotavlja prisotnost
alkohola oziroma drugega narkotičnega sredstva, ki zmanjšuje zmožnost za delo.
nespoštovanje oziroma kršitev pravil, določenih z internimi akti službe ali kodeksom etike.

(2) Za hujše kršitve delovnih obveznosti in dolžnosti iz prve do pete točke prvega odstavka tega
člena se obvezno izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja.
(3) Prisotnost alkohola oziroma drugega narkotičnega sredstva, ki zmanjšuje zmožnost za delo.
se ugotavlja z alkotestom ali s strokovnim pregledom.
78. člen
Vodenje disciplinskega postopka za disciplinske kršitve iz prve do četrte točke prvega odstavka
77. člena tega zakona in kršitve, ki imajo značilnosti kaznivega dejanja, zastara v enem (1) letu od dneva,
ko seje zvedelo za kršitev delovne obveznosti in za storilca, oziroma v osemnajstih (18) mesecih od dneva.
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koje bila kršitev storjena.
s

79. člen

(1) Delavec službe je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo pri delu oziroma v zvezi z delom
povzroči službi ali komu drugemu namenoma ali iz hude malomarnosti.,
(2) Odškodninsko odgovornost delavca ugotovi posebna komisija, ki jo imenuje generalni direktor
ali delavec, ki ga on pooblasti.
(3) Dokončna odločba o delavčevi odgovornosti za nastalo škodo in o obveznosti povrnitve je
izvršilni naslov.

VIII. PRIZNANJA

80. člen
(1) Za dolgoletno strokovno delo, organizacijske izboljšave pri delu, za uspehe, dosežene na
posameznih področjih dela ali pri opravljanju delovnih nalog, in za prispevke h krepitvi ugleda službe se
delavcem ali organizacijskim enotam službe ter drugim državnim organom, organom lokalnih skupnosti,
nosilcem javnih pooblastil in posameznikom podeljujejo priznanja, delavcem službe pa tudi denarne
nagrade.
(2) Priznanja in nagrade iz prvega odstavka tega člena se praviloma podeljujejo ob dnevu službe.
Dan službe je 8. oktober.
(3) Vrste priznanj in postopek podeljevanja priznanj in denarnih nagrad določi minister, pristojen
za finance, na predlog generalnega direktorja.

IX. KAZENSKE DOLOČBE
81. člen
(1) Posamezniki, državni organi, gospodarske družbe, posamezniki, ki samostojno opravljajo
dejavnost, društva ter druge osebe ne smejo reproducirati ali uporabljati uniforme in oznak, ki so po barvi,
kroju, označbah nazivov enake ali podobne uniformi in oznakam službe.
(2) Posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in pravna oseba , ki ravna v nasprotju s prvim
odstavkon tega člena , se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev.
(3) Odgovorna oseba pravne osebe ali v državnem organu, državni organizaciji ali lokalni
samoupravni skupnosti in posameznik , ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, se kaznuje za
prekršek z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev.
(5) Predmeti, ki so bili izdelani ali uporabljeni v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, se
odvzamejo.
82. člen
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(1) Posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od
400.000 do 4.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo od 1.000.000 do 6:000.000 tolarjev, če:
1)
2)

3)
4)
5)

če v določenem roku ne predloži oziroma ne izdela zahtevanih dokumentov v skladu drugim in
tretjim odstavkom 24. člena:
onemogoči izvedbo carinske ali trošarinske kontrole ali inšpekcijsekga pregleda, tako da ne dovoli
vstopa, je neopravičeno nedosegljiva ali se izogiba v zvezi s prvim odstavkom 27. člena ter
32.členom;
ne zagotovi oziroma omogoči pogojev za nemoteno opravljanje carinske ali trošarinske kontrole
ali inšpekcijskega pregleda v zvezi s tretjim odstavkom 30.člena ;
onemogoča pooblaščeni uradni osebi izvedbo ukrepov v zvezi z 29. členom ali 34. členom;
se ne ustavi na kraju, ki ga odredi pooblaščena uradna oseba v zvezi s prvim odstavkom 28.člcna
in ne da zahtevanih podatkov oziorma ne pokaže blaga ali trošarinskih izdelkov, ki jih prevaža ali
prenaša s seboj.

(2) Z denarno kaznijo od 200.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z denarno kaznijo od 100.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje posameznik, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.
83. člen
(1) Prekršek stori, kdor se nedostojno ali žaljivo vede do pooblaščene uradne osebe pri uradnem
poslovanju, ali zaradi uradnega poslovanja ali ne upošteva odrejenega zakonitega ukrepa pooblaščene
uradne osebe oziroma onemogoča izvedbo uradnega dejanja.
i
(2) Prekršek stori tudi, kdor se ne odzove vabilu pooblaščene uradne osebe iz prvega odstavka 23.
člena tega zakona.
(3) Prekršek stori, kdor na zahtevo pooblaščene uradne osebe ne omogoči vpogled v osebne
dokumente v zvezi z 22. členom tega zakona.
(4) Za prekršek iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se posameznik kaznuje z
denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 tolarjev, posameznik, ki stori ta prekršek v zvezi s samostojnim
opravljanjem dejavnosti pa se kaznuje z denarno kaznijo od 30.000 do 200.000 tolarjev.
(5) Odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega člena se
kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 30.000 do 200.000 tolarjev.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

84. člen
(1) Z dnem pričetka veljavnosti tega zakona, se dosedanje carinarnice preimenujejo v carinske
urade.
(2) Uprava mora uskladiti notranjo organizacijo in delo z določbami tega zakona najkasneje \
enem letu od dneva pričetka veljavnosti tega zakona.
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(3) Do zamenjave se uporabljajo sedanje table, oznake, pečati, štampiljke in žigi carinarnic ter
njihovih organizacijskih enot, obrazci in službene izkaznice delavcev v organih carinske službe.
85. člen
(1) Delavci službe, ki so na dan pričetka veljavnosti tega zakona opravljali delo, za katero nimajo
ustrezne stopnje strokovne izobrazbe, lahko to delo opravljajo še naprej, vendar morajo izobrazbo dopolniti
v petih letih od pričetka veljavnosti tega zakona.
(2) Delavci iz prvega odstavka tega člena, ki imajo nad 15 let delovnih izkušenj na enakih delovnih
mestih ali na delovnih mestih podobne zahtevnosti in delo uspešno opravljajo, in delavci, katerih
usposobljenost za opravljanje dela je bila posebej preverjena v skladu s predpisi, ki so bili uveljavljeni pred
25.06.1991, lahko to delo še naprej opravljajo.
86. člen
(1) Do sprejema predpisov o obveznem dodatnem pokojninskem zavarovanju se sredstva iz prvega
odstavka 72. člena tega zakona vplačujejo kot dolgoročna rezervacija za obvezno dodatno pokojninsko
zavarovanje.
(2)Sredstva se obračunavajo mesečno in vplačujejo na osebni varčevalni račun, ki se za delavca
iz prvega odstavka 72.člena tega zakona odpre pri banki. Sredstva na osebnem varčevalnem računu se
obravnavajo kot dolgoročno vezana bančna vloga.
(3) Po uveljavitvi predpisov o obveznem dodatnem pokojninskem zavarovanju se sredstva na
bančni vlogi iz prejšnjega odstavka prenesejo na osebni varčevalni račun, ki se za delavca iz prvega
odstavka 72.člena tega zakona odpre pri nosilcu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja in se
koristijo v skladu s predpisi o obveznem dodatnem pokojninskem zavarovanju.

87.člen
Status delavca službe v temeljni dejavnosti po drugem odstavku 67. člena tega zakona ima
delavec, kije po dosedanjih predpisih opravljal katero od nalog, opredeljenih v prvem odstavku 15. člena
tega zakona.
88. člen
(1) Določbe drugega in četrtega odstavka 74. člena tega zakona se pričnejo uporabljati z dnem
imenovanja disciplinske komisije. Disciplinska komisija iz tretjega odstavka 74. člena mora biti imenovana
v enem mesecu od dneva pričetka veljavnosti tega zakona.
(2) Disciplinski postopki, začeti pred imenovanjem disciplinske komisije iz prvega odstavka tega
člena, se dokončajo po postopku, kije veljal pred uveljavitvijo tega zakona.

89. člen
Do ustanovitve ustreznega stanovskega združenja se uporablja kodeks etike iz tretjega odstavka
14. člena tega zakona, ki ga sprejme generalni direktor in konferenca Sindikata carinikov Slovenije.
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90. člen
(1) Pravilnik o načinu upravljanja in delovanja sklada ter o postopku, merilih in kriterijih za
dodeljevanje službenih stanovanj ali stanovanjskih posojil iz drugega odstavka 65. člena mora biti izdan v
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Z dnem uveljavitve pravilnika iz prejšnjega odstavka se vsa stanovanja, ki jih imajo v
najemu delavci carinske službe, prenesejo v stanovanjski sklad iz prvega odstavka 65. člena tega zakona.
91. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona, preneha veljati Zakon o carinski službi (Uradni list RS, št.
1/91-1, 58/93 in 65/93).
«
(2) Do izdaje izvršilnih predpisov na podlagi tega zakona se še naprej, vendar'najdalj eno leto
od njegove uveljavitve, uporabljajo naslednji predpisi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Uredba o barvi in oznakah službene obleke v Republiški carinski upravi ( Uradni list RS, št.
15/94 in pop. 18/94),
Pravilnik o službeni obleki delavcev v organih carinske službe ( Uradni list RS, št. 17/94),
Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščenih uradnih oseb oiganov carinske službe (Uradni list
RS, št. 16/94),
Pravilnik o nošenju, uporabi in hrambi orožja pooblaščenih uradnih oseb carinske službe (
Uradni list RS, št. 42/95),
Pravilnik o strokovnme izpitu in izobraževanju delavcev v organih carinske službe ( Uradni list
RS, št. 5/92),
Odredba o krajevni pristojnosti carinskih organov (Uradni list RS, 62/96 in pop. št 75/96),
Uredba o določitvi mejnih prehodov za obmejni promet in kmetijskih prehodnih mestih, na
katerih kontrolo prehajanja čez državno mejo opravljajo carinski organi ( Uradni list RS, št.
23/94).

92. člen
Ta zakon začne veljati 1. julija 1999, razen določb 86. člena, ki pričnejo veljati

1. januarja

2000.
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III. OBRAZLOŽITE V

Sedaj veljavni zakon, ki ureja med drugim tudi delovno področje in organizacijo carinske službe,
je Zakon o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91-1, 58/93 in 65/93). Temeljno upravno področje dela
organa je področje carin in za opravljanje le-tega je bil organ tudi ustanovljen. To pa ne pomeni, da ta
organ ne opravlja tudi nalog, določenih v drugih zakonih (kot npr. vodenje postopka o carinskih prekrških)
oziroma nalog, ki niso izključno s področja carin, vendar za ta področja dela že obstajajo drugi državni
organi (npr. sodniki za prekrške). Zato naslov zakona in s tem ime organa ne vsebujeta vseh različnih
nalog, kijih organ opravlja, marveč so te naloge naštete v enem iz med členov zakona.
Podobno bo urejeno tudi v bodoče, torej z uveljavitvijo zakona o trošarinah, sredi leta 1999, ko
bo carinska služba sprejela vrsto novih nalog in s tem tudi pooblastil na upravnem področju trošarin. Gre
torej za prevzem zelo pomembnega in širokega področja dela, vendar se s tem ime zakona ne bo
spremenilo.
Predlog zakona o carinski službi je vsebinsko razdeljen na tri med seboj povezana področja kot
so: notranja organizacija službe, pooblastila službe ter delovna razmerja in disciplinska oziroma
odškodninska odgovornost delavcev. Struktura zakona pa je razdeljena na deset poglavij, v katerih je
natančneje urejeno in opredeljeno delovno področje in organizacijska struktura službe, pooblastila,
zbiranje, varstvo in zavarovanje podatkov, posebnosti delovnih razmerij, posebnosti disciplinske in
odškodninske odgovornosti, priznanja in prekrški. Naloge carinske službe opravlja Carinska uprava
Republike Slovenije, kije organ v sestavi Ministrstva za finance.

Delovno področje službe

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

8)
9)
10)

To poglavje vsebuje le en člen v katerem so opredeljene temeljne naloge carinske službe in-sicer:
opravljanje carinskega in trošarinskega nadzora;
dovoljevanje carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga;
izvajanje carinske in trošarinske kontrole ter inšpekcijskih pregledov;
preprečevanje in odkrivanje nedovoljenega prometa z mamili in drugimi narkotičnimi sredstvi ter
drugim blagom, ki se lahko uporabi pri proizvodnji mamil in narkotičnih sredstev;
preprečevanje in odkrivanje kaznivih ravnanj v zvezi ž blagom, ki se vnaša na carinsko območje
ali iznaša s tega območja in v zvezi s trošarinskimi izdelki, ter vodenje postopka o carinskih in
trošarinskih prekrških na prvi stopnji;
opravljanje kontrole vnosa in iznosa domačih in tujih plačilnih sredstev;
kontrola vnosa, iznosa in tranzita blaga, za katerega so predpisani posebni ukrepi zaradi interesov
varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja
nacionalnih vrednot umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti ali varovanja lastnine;
kontrola prehajanja oseb čez državno mejo na mejnih prehodih, ki jih določi vlada;
opravljanje hrambe in prodaje blaga in trošarinskih izdelkov v skladu s predpisi;
opravljanje drugih nalog, določenih v tem zakonu in drugih predpisih.

Organizacija službe
To poglavje pfinaša vrsto sprememb v samo organizacijo in s tem tudi na področje dela
posameznih organov službe. Poglavitna značilnost tega poglavja je torej drugačno poimenovanje carinskih
organov kot so: Generalni carinski urad, carinski uradi in izpostave. Generalni carinski urad ima sedež v
Ljubljani. Carinski uradi pa se ustanavljajo za posamezno območje, s sedežem v gospodarskih in
prometnih središčih, kadar to narekujejo obseg, struktura ter tok zunanjetrgovinske menjave blaga in
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storitev, potniški promet s tujino, proizvodnja in promet s trošarinskimi izdelki ter druge upravičene
ekonomske potrebe. Carinske urade ustanavlja, združuje in ukinja Vlada Republike Slovenije, z aktom o
ustanovitvi pa določi tudi njihovo krajevno pristojnost.
Najmanjše notranje organizacijske enote, znotraj carinskih uradov, so izpostave. Ustanavljajo se
za izvajanje določenih nalog službe in sicer:
za odobritev, carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga,
odmerjanje, obračunavanje in pobiranje uvoznih, izvoznih in drugih dajatev, trošarin,
opravljanje carinskega in trošarinskega nadzora in izvajanje carinske kontrole.
Tudi izpostave ustanavlja, združuje in ukinja Vlada Republike Slovenije, z aktom o ustanovitvi pa določi
tudi njihovo delovno področje. Minister, pristojen za finance, lahko izjemoma predpiše, da določene vrste
blaga, zaradi svojih specifičnih lastnosti v zvezi z odobritvijo carinsko dovoljene rabe ali uporabe bl^ga
ter za izvajanje posameznih nalog s področja trošarin, obravnavajo le posebej določeni carinski organi.
Carinsko upravo Republike Slovenije in hkrati tudi Generalni carinski urad vodi generalni
direktor. Zaradi lažjega in učinkovitega pokrivanja dveh zelo obsežnih področij dela (kot sta: carine in
trošarine) ima generalni direktor dva namestnika, ki mu pomagata pri vodenju in ga nadomeščata, kadar
je ta odsoten ali zadržan. Generalni direktor in njegova namestnika so funkcionarji, imenuje in razrešuje
pa jih Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega za finance.
Carinski urad vodi direktor, kije višji upravni delavec. Direktor izdaja pravne akte v posamičnih
zadevah iz pristojnosti carinskega urada in opravlja druge naloge, kijih določa zakon ali drug predpis.
Direktor je za svoje delo odgovoren generalnemu direktorju. Ima tri pomočnike, ki mu pomagajo pri
vodenju na posameznih področjih dela in ga nadomeščajo kadar je ta odsoten ali zadržan. Pomočniki so
ravno tako višji upravni delavci in so za svoje delo odgovorni direktorju carinskega urada.
Minister, pristojen za finance, v soglasju z Vlado Republike Slovenije in na predlog generalnega
direktorja, izda akt o notranji organizaciji in sistemizaciji mest Generalnega carinskega urada in carinskih
uradov.
Sledijo nato členi (10. -12. člen), kjer so natančneje navedena področja nalog, kijih opravljajo
posamezni carinski organi. V 10. členu so naštete naloge Generalnega carinskega urada, v 12. členu pa
naloge carinskih uradov. V izogib podvajanju posameznih nalog carinskih organov, ki so sicer v razmerju
drugo-stopnega oziroma prvo-stopnega organa v upravnem postopku v carinskih in trošarinskih zadevah,
smo pri tovrstnih nalogah pri posameznem carinskem organu natančneje opredelili tiste naloge, ki so bolj
izjema kot pravilo za posamezni organ.
Na koncu poglavja pa je v 13. členu določen organ, to je krajevno pristojen carinski urad, ki na
prvi stopnji vodi postopek o carinskih in trošarinskih prekrških ter o prekrških, določenih v tem zakonu.
Na potrebnost take ureditve napotuje 258. člen zakona o prekrških, ki v 2. točki prvega odstavka določa,
da lahko vodijo postopek o določenih prekrških na prvi stopnji tudi drugi organi (poleg sodnikov za
prekrške), če so s posebnim zakonom za to pooblaščeni in prav to je bilo potrebno urediti v tem zakonu.
Sicer že po sedaj veljavnem zakonu carinarnica vodi postopek o prekrških na prvi stopnji, zato s tega
stališča to ni novost, le pristojnost dosedanje carinarnice oziroma po novem carinskega urada, glede
vodenja postopka o prekrških, se razširja s carinskih še na trošarinske prekrške in prekrške, določene v tem
predlogu zakona.
Pooblastila
V tem poglavju so na enem mestu zbrana vsa pooblastila, ki jih imajo pooblaščene uradne osebe
in so nujno potrebna pri opravljanju dela, tako na področju carin kot trošarin. Sedaj veljavni zelo skromen
obseg pooblastil predstavlja oviro pri izvajanju carinskih predpisov in zmanjšuje učinkovitost carinske
službe, razumljivo pa ne zajema pooblastil s področja trošarin, saj le-teh veljavni pravni sistem ne pozna.
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Predlagano besedilo tega poglavja bo zato pomenilo kvaliteten napredek pri učinkovitem izvajanju nalog
carinske službe, hkrati pa tudi uskladitev s pooblastili carinskih administracij držav Evropske unije. Pri
pripravi predloga zakona smo se zlasti osredotočili na določitev takega obsega posameznih vrst pooblastil,
ki bi se lahko primerjala s pooblastili carinskih administracij Francije, Norveške in Irske, s katerimi smo
se tudi podrobneje seznanili.
Poglavje se vsebinsko deli na dva dela. V prvem delu tega poglavja je določeno, kdo so
pooblaščene uradne osebe in njihova obveznost ravnati se v skladu z ustavo in zakoni ter spoštovati in
varovati človekove pravice in temeljne svoboščine. Pooblaščene uradne osebe morajo spoštovati in ravnati
tudi v skladu s pravili kodeksa etike delavcev carinske službe. Nato pa so našteta dela in naloge, kijih
opravljajo pooblaščene uradne osebe. Pooblaščene uradne osebe so torej osebe, ki nadzorujejo pretok
blaga in ljudi ter promet čez državno mejo, opravljajo carinski in trošarinski nadzor, nadzor nad
obračunavanjem in plačevanjem trošarin, odobravajo carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga,
kontrolirajo sprostitve trošarinskih izdelkov v porabo, odločajo o odlogu plačil, odpustitvah in oprostitvah
plačil trošarin, vodijo upravni postopek v carinskih in trošarinskih zadevah, postopek o carinskih in
trošarinskih prekrških ter prekrških po tem zakonu, izvajajo hrambo in prodajo blaga in trošarinskih
izdelkov, opravljajo nadzor in kontrolo nad delom carinskih uradov in izpostav, opravljajo naknadna
preverjanja carinskih deklaracij po carinskem zakonu, inšpekcijske preglede, carinsko in trošarinsko
kontrolo, izvajajo postopke prisilne izterjave carinskega dolga in trošarin, preprečujejo in odkrivajo
carinske in trošarinske prekrške in druga kazniva ravnanja ter opravljajo druge naloge, določene v
carinskih in trošarinskih predpisih. Pooblaščene uradne osebe uporabljajo, za preprečevanje in odkrivanje
carinskih in trošarinskih prekrškov ter drugih kaznivih ravnanj, posebno tehnično opremo, posebej izurjene
pse in posebej označena službena vozila z uporabo svetlobnih in zvočnih signalov.
Delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb se določijo v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest.
Za izterjevalca carinskega dolga in trošarin pa je določeno, da kot pooblaščena uradna oseba izvaja
postopke prisilne izterjave po zakonu o davčnem postopku. Nadalje so določene pravice izterjevalca pri
opravljanju izterjave ter pogoji za razporeditev na delovno mesto izterjevalca. Predvidena je tudi možnost,
ki jo pozna že tudi 7. člen zakona o upravi, da se opravljanju posameznih nalog izvajanja postopkov
izterjave carinskega dolga in trošarin lahko poveri ob določenih pogojih tudi osebam, ki so v skladu z
zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje, imenovane za neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja.
Podobo možnost ima za izterjavo davkov tudi zakon o davčni službi.
V tem delu poglavja je še določeno, da imajo pooblaščene uradne osebe službeno izkaznico in
opravljajo naloge službe v službeni obleki. Pooblaščene uradne osebe na mejnih prehodih, za katere vlada
določi, da na njih carinski organi samostojno kontrolirajo prehajanje čez državno mejo, ter druge
pooblaščene uradne osebe, ki jih določi generalni direktor in so usposobljene po posebnem programu,
imajo pravico in dolžnost imeti in nositi orožje in strelivo. Tu gre le za pooblaščene uradne osebe, ki
opravljajo naloge službe na mejnih prehodih kjer ni policije ter za pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo
naloge, posebnega pomena za učinkovito delovanje službe, v posebej neugodnih delovnih razmerah kot
so: posebna izpostavljenost nevarnosti in ogroženost pri preiskovanju različnih oblik kriminala. Za
opravljanje teh nalog se zahtevajo specifična strokovna znanja ali posebna izurjenost.
Predvidena je tudi širša uporaba strelnega orožja, saj veljavni zakon dovoljuje pooblaščenim
uradnim osebam uporabo orožja le v primeru silobrana. V bodoče pa bo pooblaščena uradna oseba smela
uporabiti orožje, če ne bo mogla drugače odvrniti od sebe ali druge pooblaščene uradne osebe neposreden
protipraven napad, s katerim bo ogroženo njeno življenje ali življenje druge pooblaščene uradne osebe
ali pa odvrniti neposreden protipraven napad na carinski objekt na mejnem prehodu. Za širšo opredelitev
uporabe strelnega orožja seje predlagatelj odločil predvsem zaradi temeljite analize položaja pooblaščenih
uradnih oseb službe v primerjavi z ostalimi službami, kjer morajo njihove pooblaščene uradne osebe nositi
strelno orožje.
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Velikonovosti na področju pooblastil carinske službe, pa vnaša v naš pravni sistem drugi del tega
poglavja in sicer so to členi od 21. do 36. V 21. členu so na splošno navedene pravice pooblaščenih
uradnih oseb, ki jih imajo pri opravljanju nalog službe oziroma zaradi ugotavljanja kršitev carinskih,
trošarinskih in drugih predpisov, na celotnem območju Republike Slovenije. Ta pooblastila pa so
naslednja:
pregledati in preveriti verodostojnosti osebnih dokumentov ,
vabiti, zahtevati predložitev listin oziroma dokumentov in preveriti njihovo verodostojnost,
zaseči listine oziroma dokumnete in predmete,
začasno prepovedati opravljanje dejavnosti,
ustaviti, pregledati in preiskati prevozna in prenosna sredstva in stvari, ki so v njih,
kontrolirati namensko uporabo goriva in drugih trošarinskih izdelkov,
pregledati osebe ter pregledati in preiskati njihova prenosna sredstva in stvari v njih,
pregledati prostore, objekte in zemljišča,
opraviti naknadno preverjanje carinskih deklaracij, inšpekcijski pregled, carinsko ali trošarinsko
kontrolo,
prijeti in pridržati osebe ter odrediti ukrepe, določene z zakonom.
Oseba, pri kateri imajo pooblaščene uradne osebe pravico izvajati navedena pooblastila, je dolžna na svoje
stroške izvesti vse odrejene ukrepe pooblaščenih uradnih oseb.
V naslednjih členih tega poglavja so ta pooblastila konkretizirana in sledijo po sistemu od
milejšega k strožjemu. Uporabiti jih je mogoče le v primerih in pod posebnimi pogoji, določenimi v tem
zakonu.
V 22. členu so predvideni primeri, ko pooblaščena uradna oseb lahko pregleda in preveri
verodostojnost osebnih dokumentov.
Na podlagi 23. člena lahko pooblaščene uradne osebe vabijo v uradne prostore osebe, ki bi lahko
dale koristne podatke za opravljanje nalog službe. Vabilo mora biti praviloma pisno. V njem mora biti
naveden razlog za vabljenje in opozorilo, da storijo prekršek, če se ne odzovejo vabilu. Vabilo je v Skladu
s tretjim odstavkom tega člena lahko tudi ustno.
Pooblaščena uradna oseba lahko, v skladu z 24. členom, zahteva od osebe, ki je po veljavni
zakonodaji dolžna dati podatke ali izpolniti določeno obveznost, da ji v določenem roku in na določenem
kraju predloži katerokoli knjigovodsko listino, pogodbo, poslovno korespondenco, evidenco ali kakšen
drug dokument za potrebe carinske ali trošarinske kontrole ali inšpekcijskega pregleda. V drugem
odstavku tega člena so določene osebe, od katerih se lahko zahtevajo dokumenti, podatki ali izpolnitev
določene obveznosti, v tretjem odstavku so določeno primeri, kadar se poslovne knjige in predpisane
evidence vodijo na elektronskem mediju, v četrtem odsatvku pa je določena pravica pooblaščene uradne
osebe za odvzem vzorcev blaga oziroma trošarinSkega izdelka za potrebe kontrole ali inšpekcijskega
pregleda.
Zaradi zavarovanja dokazov, za natančno ugotovitevvnepravilnosti ali če oseba dokumente ,
vzorce ali predmete uporablja za kršitve oziroma so s kršitvami predpisov nastali, lahko pooblaščena
uradna oseba za največ 15 dni zaseže dokumente, nosilce baze podatkov, predmete in vzorce (25. člen),
lahko pa celo za največ 3 delovne dni z odločbo prepove opravljanje dejavnosti in zapečati poslovne in
druge prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti (26. člen).
V 27. členu je opredeljena pravica do vstopa na zemljišče, v poslovne, stanovanjske ali druge
prostore, v katerih se opravlja dejavnost, proizvodnja, skladiščenje, vtovor ali iztovor blaga oziroma
trošarinskih izdelkov. Ravno tako ima pooblaščena uradna oseba pravico vstopiti tudi v kateri koli objekt
in prostor na letališču, železniški postaji in v luki, stopiti na zemljišče, na katerem se nahaja ali bi se lahko
nahajalo blago ali trošarinski izdelki in na zemljišče, preko katerega je ali bi lahko bila speljana kakršna
koli napeljava, ki omogoča prenos blaga ali trošarinskih izdelkov ter na obalo in drugo zemljišče, kjer je
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oziroma bi lahko bilo mesto pristanka vodnega ali zračnega plovila.
Pooblaščena uradna oseba lahko na celotnem območju Republike Slovenije tudi ustavi, pregleda
in preišče vsako prevozno sredstvo, ustavi vsako osebo in pregleda ter preišče njena prenosna sredstva in
stvari v njih, pregleda in preišče vsako prevozno sredstvo kjerkoli na prostem, kjer se opravlja vtovor ali
iztovor blaga ali trošarinskih izdelkov oziroma je ta že bil opravljen, pregleda vsak prostor, skladišče •ali
drug objekt, kjer se opravlja vtovor ali iztovor blaga oziroma je ta že bil opravljen in ugotavlja namensko
uporabo pogonskega goriva v vseh prevoznih sredstvih, delovnih napravah in strojih ter namensko uporabo
vseh drugih trošarinskih izdelkov (29. člen). Pri določitvi teh pooblastil je tudi definiran pojem pregleda
in preiskave prevoznega oziroma prensonega sredstva in stvari v njem. V 28. členu pa je izrecno navedeno,
da le pooblaščena uradna oseba lahko, z dajanjem predpisanih znakov, ustavi vsakogar. Ta oseba je dolžna
ustaviti in dati pooblaščeni uradni osebi vse potrebne podatke ter ji pokazati blago in trošarinske izdelke,
kijih prevaža. Način.in postopek ustavljanja prevoznih sredstev pa predpiše minister, pristojen za finance,
v soglasju z ministrom za notranje zadeve.
V 30.členu so navedeni ukrepi, kijih carinski organi lahko izvajajo za preverjanje pravilnosti
poslovanja fizičnih in pravnih oseb v skladu s carinskimi, trošarinskimi in drugimi predpisi, za izvajanje
katerih je pristojna carinska služba in sicer so to: naknadna prevrjanja carinskih deklaracij po carinskem
zakonu, carinska kontola, trošarinska kontrola ter inšpekcijski pregledi (prvi odstavek 30.člena). Nadalje
so natančneje definirani pogoji in način opravljanja inšpekcijkih pregledov.
V 32. členu je nadalje opredeljena splošna pravica poobalščenih uradnih oseb, da pri izvajanju
ukrepov iz 30.člena pregledajo poslovne prostore in druge prostore, ki se štejejo za poslovne prostore ter
hkrati opredeli kaj pomeni pojem pregleda poslovnih prostorov.
V 33. členu je urejena zelo pomembna situacija v primeru, ko oseba, pri kateri naj bi se izvajali
ukrepi carisnkih organov iz 30.člena tega zakona nasprotuje oziroma onemogoča pregled prostorov.
Rešitev je določena podobno kot je v zakonu o upravi pri poglavju inšpekcijsko nadzorstvo ( drugi
odastavek 92. in 96.člen zakona o upravi).
Kadar pa so podani razlogi za sum, daje prišlo do kršitve carinskih oziroma trošarinskih predpisov
ali drugih predpisov, katerih izvajanje nadzira služba, lahko pooblaščena uradna oseba kot ukrep carinske
ali trošarinske kontrole oziroma inšpekcijskega pregleda opravi pregled osebe:
ki se nahaja na mejnem prehodu oziroma prehaja carinsko črto,
ki se giblje proti meji ali z meje carinskega območja,
ki se nahaja na katerem koli prevoznem sredstvu ali objektu v primerih iz prvega odstavka 29.
člena in prvega odstavka 32.člena zakona,
ki zapušča ali vstopa v prostor, namenjen za skladiščenje blaga, ki ni bilo sproščeno v prost
promet, ali trošarinskih izdelkov, ki niso bili sproščeni v porabo, oziroma v luko ali na kraj
prispetja ladje ali pristanka letala oziroma drugi kraj pristanka letala, ki je prispelo ali od koder
zapušča carinsko območje.
Za osebo, za katero pooblaščena uradna oseba sumi, da tihotapi mamila ali druge predmete kaznivega
dejanja tako, da jih prenaša v telesu, se lahko po opravljenem pregledu osebe, le-to z odredbo sodišča
napoti na pregled v pristojni zdravstveni zavod.
V členih 35 in 36 je predvideno pridržanje oseb, ki so bila zalotene s strani pooblaščene uradne
osebe pri storitvi carinskega ali trošarinskega prekška ali kaznivega dejanja.
V členih od 37. do 40. nato sledi nekaj splošnih določil, ki se nanašajo na pooblastila pooblaščenih
uradnih oseb in sicer:
odškodninska odgovornost države za povzročeno škodo tretji osebi s strani pooblaščene uradne
osebe (37. člen),
zagotovitev strokovne pravne pomoči pooblaščeni uradni osebi zoper katero je uveden kazenski
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ali odškodninski postopek zaradi opravljanja nalog službe (38. člen),
dolžnost pooblaščenih uradnih oseb vložiti kazensko ovadbo oziroma predlog za uvedbo postopka
o prekršku (39. člen),in
dolžnost policije do nuđenja vse potrebne pomoči carinskim organom, dolžnost državnih organov,
organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, ki pri opravljanju svojih nalog
ugotovijo kršenje carinske oziroma trošarinske zakonodaje, da v najkrajšem času obvestijo o
ugotovitvah carinski organ, ter dolžnost državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev
javnih pooblastil posredovati osebne in druge podatke s katerimi razpolagajo ter evidence, kijih
vodijo ali posedujejo in so potrebni za izvajanje nalog službe oziroma omogočiti carinskim
organom dostop do baz podatkov, kijih vodijo, v kolikor ni s posebnimi zakoni drugače določeno.
(40. člen).

Posebno pomembna je določba 35. člena, ki daje pooblaščeni uradni osebi možnost prijeti,
privesti v uradne prostore in pridržati za največ 24 ur osebo, ki jo zaloti pri storitvi carinskega ali
trošarinskega prekrška. Navedena možnost kratkotrajnega odvzema prostosti je omejena s taksativno
naštetimi pogoji in časovno na najkrajši možni čas, ki organu še omogoča, da obdolženca, po odreditvi
pridržanja, zasliši in izvede potrebne dokaze za izdajo odločbe o prekršku. Tu gre le za enega izmed
ukrepov za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti za uspešno izvedbo postopka o prekršku. Enako
pomembna za zagotovitev poteka kazenskega postopka je določba 36.člena, ki govori o pridržanju do
prihoda policije zasačenega storilca kaznivega dejnja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti.
V predstavljenem poglavju poobalstil so tako navedena najpomembnejša pooblastila carinske
službe tako na področju carin kot trošarin ( carinska pooblastila),način izvajanja teh pooblastil pa bo
predpisal minister, pristojen za finance, na predlog generalnega direktorja.

Zbiranje, varstvo in zavarovanje podatkov
V 41. členu je navedeno katere evidence na carinskem in trošarinskem področju lahko vodi služba.
Za namene zbiranja, obdelave, shranjevanja, posredovanja, uporabe in arhiviranja podatkov, vsebovanih
v evidencah iz 41. člena se uporabljajo določbe zakona, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in podatkov,
ki pomenijo poslovne skrivnosti (42. člen). Obliko in način vodenja evidenc ter način ravnanja z zaupnimi
podatki, vsebovanimi v evidencah, ter način varovanja teh podatkov pa bo posebej predpisal minister,
pristojen za finance, na predlog generalnega direktorja.

Delovna razmerja
Tretji vsebinski sklop zakona predstavljata VI. in VII. poglavje zakona, ki vsebujeta posebnosti
na področju delovnih razmerij ter disciplinske in odškodninske odgovornosti.
Poleg specialnih določil na področju delovnih razmerij, določenih v tem zakonu, velja za vse
zaposlene v državni upravi in s tem tudi za carinsko službo Zakon o delavcih v državnih organih (Ur. I.
RS, št.: 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-1, 4/93 in 70/97). Kar ni urejeno v zakonu o delavcih v državnih
organih ter v zakonu o carinski službi, pa se nato, na podlagi 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91-1 in
45/94), še vedno uporablja Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur. 1. SFRJ, št.: 60/89 in
42/90) in Zakon o delovnih razmerjih (Ur. 1. RS, št.: 14/90, 5/91, 29/92 in 2/94).
Pri pripravi besedila členov v poglavju o delovnih razmerjih je bila upoštevana tudi Deklaracija
o podporf predpristopni pripravljalni strategiji slovenske carinske in davčne administracije, ki jo je Vlada
Republike Slovenije sprejela dne 08.01.1998. Med načeli, na katerih mora temeljiti celotna strategija
prilagajanja carinske in davčne administracije, je še posebej pomembno naslednje:
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Oblikovanje ustreznega modernega zakonodajnega okvira za delo carinske in davčne
administracije - ne le v zvezi s postopki ampak tudi v zvezi z organizacijo in pooblastili vsake
službe.
Ugotovljeno je, daje bistveni element uspeha pri razvoju učinkovite organizacije razpoložljivost
ustreznega števila visoko kvalificiranih in motiviranih uslužbencev. Zato bodo status, plače,
usposabljanje in sheme napredovanja javnih uslužbencev, zaposlenih v carinski in davčni
administraciji deležne posebne pozornosti in podpore v okviru predpristopnih priprav.

Zato je celotno poglavje izdelano tako, da na eni strani predvideva zelo velike omejitve za vse
delavce službe, na drugi strani pa nudi, zlasti pooblaščenim uradnim osebam, tudi določene ugodnosti.
Navedene ugodnosti pa so le minimalno nadomestilo za delo:
ki se opravlja v posebnih delovnih pogojih;
ki ne pomeni le izpostavljenost in ogroženost zdravja, pač pa tudi nevarnost za življenje;
ki zaradi pogostih prerazporeditev negativno vpliva na urejanje socialnih, družinskih in
stanovanjskih razmer;
pri katerih so stresne situacije vsakodnevni dogodki.
Te ugodnosti ne prinašajo v naš pravni sistem kakšnih bistvenih novosti saj so, upoštevaje
ugodnosti zaposlenih v zahodno-evropskih carinskih administracijah, le povzete po sistemu ugodnosti, ki
jih že imajo zaposleni na Policiji oziroma na Davčni upravi Republike Slovenije. Prav z navedenima
državnima organoma pa se tudi upravičeno lahko primerjamo, saj izvajamo sorodne naloge oziroma imamo
ali bomo imeli sorodna pooblastila.
V tem poglavju so v 44. členu določeni posebni pogoji za sklenitev delovnega razmerja in jih mora
kandidat izpolnjevati, poleg splošnih pogojev, določenih v 4. členu zakona o delavcih v državnih'organih,
če se želi zaposliti v carinski službi. Ti posebni pogoji za sklenitev delovnega razmerja pa so naslednji:
ustrezne zdravstvene in psihofizične sposobnosti,
ne sme biti pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora za kaznivo dejanje, storjeno z
naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti,
da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
daje državljan Republike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Poleg navedenih pogojev, kijih mora izpolnjevati vsak kandidat, lahko Generalni carinski urad
zbere o osebi, ki želi skleniti delovno razmerje, z njeno pisno privolitvijo, še podatke, na podlagi katerih
se ugotavlja varnostne zadržke za delo v službi.
Ostali pogoji za zasedbo delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb se določijo v pravilniku, ki ga
na predlog generalnega direktorja izda minister, pristojen za finance.
Za razliko od sedanjega besedila zakona o carinski službi, je sedaj v zakon vnešena tudi obveznost
sodišča, da pošlje Generalnemu carinskemu uradu pravnomočno sodbo, s katero je bil delavec službe
obsojen zaradi kaznivega dejanja iz druge alinee prvega odstavka 44. člena tega zakona ali zaradi katerega
koli kaznivega dejanja, storjenega na delu ali v zvezi z delom v službi. V tem primeru delavcu preneha
delovno razmerje z dnem vročitve ugotovitvenega sklepa o prenehanju delovnega razmerja, ki se ga izda
na podlagi pravnomočne sodbe. Namen tega člena je, da prepreči opravljanje dela tistim delavcem, ki so
storili posebno huda kazniva dejanja iz druge alinee 44. člena oziroma na delu ali v zvezi z delom in jim
je zato sodišče izreklo kazensko sankcijo.
Zakon o delavcih v državnih organih v 6. členu določa, da predstojnik izdaja odločbe, ki se
nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja. Predlog zakona pa
s 46. členom prenaša določene pristojnosti predstojnika na območju carinskega urada na direktorja urada,
ki je višji upravni delavec. Direktor urada izdaja odločbe o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja ter
druge odločbe, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja
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za delavce carinskega urada, v kolikor ni s tem zakonom li drugimi zakoni drugače določeno. Takšno
izjemo predstavljajo odločbe o imenovanju, razrešitvi in določitvi plače višjemu upravnemu delavcu, za
katere je, v skladu z zakonom o delavcih v državnih organih, pristojna vlada oziroma njena komisija za
kadrovske in administrativne zadeve.
Sledijo določila, ki se nanašajo na izobraževanje delavcev. Tu gre za osnovno in za dopolnilno
izobraževanje delavcev. Podrobnejši kriteriji, vsebina in način izvajanja strokovnega izpita ter strokovnega
izpopolnjevanja in preverjanja strokovne usposobljenosti pa bodo določeni v posebnem pravilniku, ki ga
bo izdal minister, pristojen za finance.
Pomembnejši del tega poglavja je razporejanje delavcev, torej razporejanje znotraj Generalnega
carinskega urada oziroma carinskih uradov ali pa iz Generalnega carinskega urada v carinski urad in
obratno oziroma iz enega v drug carinski urad, ter pravice, ki pripadajo delavcu ob takšni razporeditvi.
Posebej opozarjamo na 53. člen predloga, kjer so določene omejitve pravic delavcev pri razporejanju,
katerega razlog je ukinitev organizacijske enote ali trajno povečanje obsega dela v drugi organizacijski
enoti oziroma zaradi reorganizacije službe.
Zaradi same narave službe, katere pretežni del delavcev je razporejenih na mejne prehode in tu
opravljajo delo 24 urna dan, so delavci dolžni opravljati delo v manj ugodnem delovnem času. V 55. členu
je navedeno kaj se šteje za delo v manj ugodnem delovnem času, v 56. členu je opredeljeno kdaj se šteje
delo v izmenah, v 57. členu pa je natančneje določena pripravljenost za delo. Iz enakih razlogov je v 58.
členu navedeno kdaj pripada delavcu tudi terenski dodatek.
Zakon v 59. členu zelo omejuje oziroma celo prepoveduje delavcem službe, da so člani uprave ali
nadzornega sveta gospodarske družbe, družbeniki v osebnih družbah ali samostojni podjetniki posamezniki
in da opravljajo delo, ki je nezdružljivo z opravljanjem dejavnosti službe. Katero delo delavci ne smejo
opravljati, pa določi minister, pristojen za finance. Prepoved članstva v upravi ali nadzornih svetih družb
ne velja le za delavce, kijih v te organe imenuje država kot svoje predstavnike. Prav zaradi tako strogih
prepovedi in omejitev, pripada delavcem službe poseben dodatek, katerega višino določi Vlada Republike
Slovenije.
Pri opravljanju carinske ali trošarinske kontrole, predhodnega preverjanja izpolnjevanja pogojev,
inšpekcijskih pregledov, naknadnega preverjanja izvedenih postopkov in izterjave pri pravni ali pri fizični
osebi je potrebno zagotoviti nepristranost oziroma objektivnost delavca službe. Dvom o nepristranosti naj
odpravi izločitev pooblaščene uradne osebe, kije v določenem razmerju do pravne ali fizične osebe (60.
člen).
Prav 59. in 60. člen predloga zakona pomenita strožje kriterije za zaposlene v carinski službi, v
primerjavi z ostalimi delavci v državnih organih. Te prepovedi in omejitve pa je potrebno do določene
mere kompenzirati z posebnimi dodatki.
Sledi 61. člen, ki prepoveduje zlorabo informacij, podatkov ali spoznanj v neslužbene namene ali
dajanje le-teh za doseganje kakršnekoli premoženjske ali druge koristi za sebe ali za drugo osebo. Dolžnost
varovanja uradne, poslovne in druge tajnosti traja tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Vsebina 62. člena je enaka, kot jo pozna sedaj veljavni zakon in ureja dolžnost pooblaščenih
uradnih oseb, da zagotavljajo nemoteno opravljanje naštetih nalog tudi med stavko. Zaradi te omejitve do
stavke, določi vlada pooblaščenim uradnim osebam na teh delovnih mestih poseben dodatek.
Zelo pomembno je določilo zakona, ki določa dolžnost službe, glede upoštevanja posebnih
predpisov s katerimi se ureja varnost in zdravje delavcev pri delu, na eni strani in odgovornost delavcev,
da varujejo svojo lastno varnost in zdravje kakor tudi varnost in zdravje drugih, na drugi strani.
Podrobnejša organizacija in izvajanje varstva pri delu ter medsebojne obveznosti in odgovorne osebe na

14. maj 1999

posameznih ravneh pa bo določena v posebnem pravilniku, ki ga bo izdal minister, pristojen za finance
(63. člen). V tem členu je tudi določeno, da pripada poseben dodatek tistim delavcem službe, ki delajo z
viri ionizirajočih sevanj ali opravljajo analize nevarnih snovi. Ta poseben dodatek določi vlada in pripada
delavcem le za čas opravljanja dela z viri ionizirajočih sevanj oziroma za čas opravljanja analize nevarnih
snovi..
Zakon v 65. členu določa, da se za reševanje stanovanjskih potreb delavcev službe, oblikuje
stanovanjski sklad. Sredstva za njegovo delovanje se zagotavljajo v proračunu. Generalni carinski urad
vzdržuje in upravlja stanovanjski sklad. V pravilniku, ki ga izda minister, pristojen za finance, po
prehodnem soglasju Vlade Republike Slovenije, pa bo določen način upravljanja in delovanja
stanovanjskega sklada ter postopek, merila in kriteriji za dodeljevanje službenih stanovanj ali
stanovanjskih posojil. Na ta način bomo lahko učinkoviteje reševali stanovanjske probleme delavcev
službe.
Zakon o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) v drugem odstavku
5. člena določa, da Vlada upravlja z nepremičninami in drugim premoženjem Republike Slovenije, če
glede posameznih nepremičnin s posebnim zakonom ni drugače določeno. To pomeni, daje možno glede
upravljanja posameznih nepremičnin v posebnem zakonu tudi drugače urediti in prav to je namen 65. člena
glede dodeljevanja službenih stanovanj in stanovanjskih posojil za delavce službe. Ob tem je potrebno
opozoriti tudi na sklep Vlade Republike Slovenije, kije bil sprejet na 206. seji vlade dne 11.07.1996, ko
je med drugim obravnavala tudi stanovanjsko problematiko delavcev Carinske uprave Republike Slovenije.
Takrat je bilo tudi sprejeto (6. točka navedenega sklepa), da se v skladu z 52. členom Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 5/96) dovoli koriščenje vseh finančnih sredstev,
pridobljenih z odprodajo stanovanj bivšim imetnikom stanovanjske pravice po stanovanjskem zakonu,
vsem resorjem, pri tem pa prioritetno rešuje stanovanjske probleme Carinske uprave Republike Slovenije
in Ministrstva za notranje zadeve.
Na koncu tega poglavja pa v členih od 66. do 72. daje zakon delavcem službe posebne pravice,
ki pa izhajajo iz posebnega oziroma drugačnega položaja, obveznosti, odgovornosti in pooblastil delavcev
carinske službe. To je značilno tudi za tuje zakonodaje, ki sicer ob enakih pravicah državnih uslužbencev,
določenim strukturam dajejo dodatne pravice. Gre za pravico do dodatka za stalnost, posebnost glede
reševanja presežnih delavcev in v tem okviru tudi administrativo upokojevanje starejših delavcev,
zavarovanje delavcev za primer nesreče pri delu, dodatno pa še posameznih delavcev za nesrečo pri delu,
katere posledica je smrt ali trajna izguba splošne delovne zmožnosti,'ugodnejšo višino nadomestila med
začasno zadržanostjo zaradi bolezni.
«
V 67,členu je predvidena rešitev v primeru, da delo določenega števila delavcev zaradi
spremenjenih pristojnosti carinske službe, zaradi trajnega zmanjšanja obsega dela ali zaradi organizacijskih
sprememb v carinski službi ne bo več potrebno in bo prišlo do presežnih delavcev. Pri tem je mišljeno
stanje v carinski službi ob vstopu Republike Slovenije v Evropsko skupnost oziroma ob uveljavitvi
sporazuma, ki ureja nadzor nad zunanjimi mejami Evropske unije, v Republiki Sloveniji. Sama uporaba
možnosti upokojevanja po tem členu je zaradi tega časovno omejena in sicer šest mesecev od uvelajvite
tega sporazma v Republiki Sloveniji. V tem primeru se tem delavcem zagotovijo pravice, kot jih v primeru
nastanka presežnih delavcev predvidevajo splošni predpisi. Posebno ureditev predstavlja 2. odstavek 67.
člena, po katerem se lahko delavca iz prvega odstavka tega člena, če mu ni mogoče zagotoviti razporeditve
na drugo delovno mesto, ki ustreza njegovi izobrazbi, v carinski službi ali v drugem državnem organu ali
mu ni mogoče zagotoviti prekvalifikacije ali dokvalifikacije za delo na drugem delovnem mestu v carinski
službi ali v drugem državnem organu , upokoji, če ima najmanj 35 let moški in 30 let ženske pokojninske
dobe, od tega najmanj 20 let s statusom pooblaščene uradne osebe, inje dopolnil najmanj 55 let starosti
moški in 50 let ženske. Da pa ne bi prihajalo do nezaželenih odhodov delavcev v pokoj po tem členu je
predvideno, da o upokojitvi delavca, na predlog generalnega direktorja ter ob soglasju delavca, odloči
minister za finance. S tovrstnim upokojevanjem se bo reševal nastanek presežnih delavcev v carinski
službi zaradi vstopa Republike Slovenije v Evropsko skupnost oziroma zaradi uveljavitve sporazuma , ki
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ureja nadzor nad zunanjimi mejami Evrospke unije.. Tako bi rešili problem starejših delavcev, katerim do
upokojitve manjka relativno malo pokojninske dobe in bi bili kot nezaposlene osebe težko zaposljivi
oziroma sploh ne bi morali biti opredeljeni kot presežni delavci. Možnost predčasnega upokojevanja v
okviru tega člena bi bila tudi neke vrste nadomestilo za neuveljavljeno zavarovalno dobo s povečanjem
v carinski službi, kljub večkratnim argumentiranim predlogom in dejstvu, da večino del v carinski službi
zaradi narave dela in posebnih delovnih pogojev starejši delavci ne morejo uspešno in varno opravljati.
V 70. členu sta posebej določena tudi dodatka za ovrednotenje posebnih pogojev dela in
pooblaščenost ter posebnih odgovornosti. Predlagatelj seje odločil za tovrstno določanje dodatkov zaradi
same narave službe. Dejstvo je, da carinska služba pokriva dva velika področja dela, to sta carine in
trošarine. Zaradi narave pooblastil pa posega deloma tudi na področje policije oziroma na področje davčne
službe, zato je potrebno tudi nagrajevanje delavcev prilagoditi naravi dela, ki ga opravljajo in zahtevnosti
pooblastil. Dodatka nista fiksno določena, marveč sta v razponu in bo iz pravilnika osistemizaciji delovnih
mest razvidno kolikšen dodatek za posebne pogoje in za posebne obremenitve pripada posameznemu
delovnemu mestu. Višino dodatka za posamezno delovno mesto določi Vlada Republike Slovenije. Ravno
tako zaradi narave službe pa je bilo potrebno dati možnost, da vlada na predlog ministra, pristojnega za
finance, za posamezna delovna mesta, ki zahtevajo specifična strokovna znanja ali posebno izurjenost in
so posebnega pomena za učinkovito delovanje službe, izjemoma določi višji količnik, kot ga določa splošni
predpis.
Na koncu tega poglavja pa je dodan še poseben člen (72. člen), ki za določene pooblaščene uradne
osebe carinske službe določa obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje oziroma do uveljavitve
predpisov, ki bodo sistemsko urejali to dodatno pokojninsko zavarovanje, rezervacijo sredstev za te
namene. Carinska služba si že vrsto let prizadeva doseči zavarovalno dobo s povečanjem za določena
delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb, ki so glede na pogoje in naravo dela povsem primerljiva z
delovnimi mesti v drugih državnih organih in imajo za ta delovna mesta uveljavljeno zavarovalno dobo
s povečanjem. Glede na sistemske spremembe na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
ki so v postopku sprejemanja in zavarovalne dobe s povečanjem ne poznajo več, smo v ta zakon vnesli
institut obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja oziroma do uveljavitve predpisov, ki bodo urejali
sistemsko to zavarovanje, rezervacijo sredstev za te namene na osebnih računih teh delavcev pri banki. Za
to prehodno obdobje je bil tako v prehodne določbe zakona vnešen 86.člen, ki ureja to rezervacijo sredstev
ter način koriščenja teh sredstev po sprejemu sistemskih predpisov o obveznem dodatnem pokojninskem
zavarovanju in prenos teh sredstev ob sprejemu teh sistemskih predpisov.
Zavarovalno dobo s povečanjem smo želeli že v letu 1993 vnesti v sedaj veljavni zakon o carinski
službi. Takrat je bilo zagotovljeno, da bo sprejet poseben zakon, ki bo urejal to področje (torej tudi za tiste
zaposlene v državni upravi, ki jim je že vrsto let priznana zavarovalna doba s povečanjem). Ta zakon vse
do danes ni bil sprejet, celo nasprotno, od leta 1993 do danes so bila določena nova delovna mesta na
katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem (npr. 18. marca 1994 za delovna mesta v Nuklearni
elektrarni Krško, 2. aprila 1994 za delovna mesta pri vzdrževanju in reviziji letal). Dejstvo pa je, da so v
naši službi posebej obremenjena delovna mesta in na katerih starejši delavci ne morejo uspešno in varno
opravljati dela. Celo nasprotno, s starostjo te zunanje obremenitve še posebej kvarno vplivajo na zdravje
zaposlenih. Razumljivo je, da ravnamo v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu ter poskušamo
z organizacijskimi in tehničnimi ukrepi (v okviru danih možnosti) izboljšati delovne pogoje. Več kot to
pa ni mogoče storiti saj ni mogoče skrajšati delovni čas tam, kjer se mora delo opravljati 24 ur na dan, niti
nimamo manj izpostavjenih delovnih mest, kamor bi lahko premeščali starejše delavce.

Disciplinska in odškodninska odgovornost

Zakon med drugim posebej določa imenovanje disciplinske komisije, kot drugostopnega
disciplinskega organa, za dobo štirih let in nejno sestavo.
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Zakon o delavcih v državnih organih sicer že določa lažje in hujše kršitve delovne obveznosti,
vendar je predlagatelj menil, da te kršitve velikokrat ne ustrezajo pojavnosti kršitev delovne obveznosti
v carinski službi, saj je narava dela in pa zlasti pooblastil zelo specifična in je ni mogoče primerjati z
naravo dela oziroma pooblastili z večjim delom državnih uslužbencev. Glede na navedeno je bilo potrebno
še posebej skrbno opredeliti hujše kršitve delovne obveznosti (77. člen), še posebej pa tiste kršitve, za
katere se obvezno izreče ukrep prenehanja delovne obveznosti. Potrebno je še poudariti, da te hujše kršitve
niso v koliziji z 45. členom zakona o delavcih v državnih organih, temveč ga le dopolnjujejo.
Zaradi narave posameznih disciplinskih kršitev kot so: preprečevanje kontrolno-inšpekcijskim
organom, da opravljajo svoje delo, onemogočanje drugemu delavcu, da opravi svoje delo, ponarejanje,
predrugačenje ali potrjevanje in navajanje neresničnih podatkov v uradnih dokumentih ter vsako dejanje,
ki ima znake katerega od kaznivih dejanj iz prvega odstavka 45. člena tega zakona in kršitve, ki imajo
značilnosti kaznivega dejanja, v povezavi s tem pa tudi zahtevnosti vodenja takega disciplinskega
postopka, je bilo potrebno določiti daljše zastaralne roke. V navedenih primerih vodenje disciplinskega
postopka zastara v enem letu od dneva, ko se je zvedelo za kršitev delovne obveznosti in za storilca,
oziroma v osemnajstih mesecih od dneva, koje bila kršitev storjena.

Priznanja
V tem poglavju je določeno, da se delavcem ali organizacijskim enotam službe ter drugim
državnim organom, organom lokalnih skupnosti, nosilcem javnih pooblastil in posameznikom podeljujejo
priznanja, delavcem službe pa tudi denarne nagrade. Priznanja in nagrade se praviloma podeljujejo ob
dnevu službe, kije 8. oktober. Vlada Republike Slovenije je že v letu 1993 sprejela sklep o določitvi dneva
slovenske carinske službe, kije bil objavljen v Uradnem listu RS št. 55/93. Vrste priznanj in postopek
podeljevanja priznanj in denarnih nagrad določi s posebnim pravilnikom minister, pristojen za finance,
na predlog generalnega direktorja.

Kazenske določbe
To poglavje je na novo vključeno v ta zakon, saj ga sedaj veljavni zakon ne pozna, predstavlja pa
uravnoteženost med pooblastili pooblaščenih uradnih oseb oziroma učinkovitim izvajanjem le-teh na eni
strani in sankcioniranju nespoštovanja danih ukazov na strani pravnih in fizičnih oseb, ki so jih le-te dolžne
izpolniti (82.člen).
Posebej je sankcionirano nedostojno ali žaljivo vedenje do pooblaščene uradne osebe pri uradnem
poslovanju, ali zaradi uradnega poslovanja ali ne upoštevanja odrejenega zakonitega ukrepa pooblaščene
uradne osebe oziroma onemogočanja izvedbe uradnega dejanja. Ravno tako je posebej sankcionirano, če
se oseba ne odzove vabilu iz prvega odstavka 23. člena ali na zahtevo pooblaščene uradne osebe ne pokaže
osebnih dokumentov (22.člen).
Zaradi zaščite uniforme in oznak pa je sankcionirano tudi reproduciranje ali uporabljanje uniforme
in oznak, ki so po barvi, kroju, označbah nazivov enake ali podobne uniformi in oznakam službe.(81. člen)

Prehodne in končne določbe
Z dnem pričetka veljavnosti tega zakona, se dosedanje carinarnice preimenujejo v carinske urade,
v enem letu pa bo potrebno uskladiti notranjo organizacijo in delo službe ter podzakonske akte.
Delavci službe, ki so na dan uveljavitve tega zakona opravljali delo, za katero nimajo ustrezne
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stopnje strokovne izobrazbe, lahko še naprej opravljajo to delo, vendar morajo izobrazbo dopolniti v petih
letih od uveljavitve tega zakona. Tisti delavci pa, ki imajo več kot 15 let delovnih izkušenj na enakih
delovnih mestih ali na delovnih mestih podobne zahtevnosti in uspešno opravljajo delo ter delavci, katerih
usposobljenost za opravljanje dela je bila posebej preverjena v skladu s predpisi, ki so bili uveljavljeni pred
25.06.1991, lahko še naprej opravljajo svoje delo.

Zaradi večje jasnosti je v 87. členu opredeljen pojem "status delavca službe v temeljni dejavnosti",
kije sicer uporabljen v besedilu 67. člena tega zakona. V 88. členu je določeno, da se z dnem imenovanja
disciplinske komisije pričnejo uporabljati drugi in četrti odstavek 74. člena tega zakona. Disciplinska
komisija mora biti imenovana v enem mesecu od uveljavitve tega zakona. Na koncu tega poglavja je v
89. členu določeno, da se do ustanovitve ustreznega stanovskega združenja uporablja kodeks etike iz
tretjega odstavka 14. člena tega zakona, ki ga sprejme generalni direktor in konferenca Sindikata carinikov
Slovenije.
V 90. členu je določen rok šestih mesecev, po pričetku veljavnosti tega zakona, za izdajo
pravilnika iz drugega odstavka 65. člena. Z dnem uveljavitve tega pravilnika pa se vsa stanovanja, kijih
imajo v najemu delavci carinske službe, prenesejo v stanovanjski sklad iz prvega odstavka 65. člena.
Z dnem pričetka veljavnosti tega zakona preneha veljati Zakon o carinski službi (Uradni list RS,
št. 1/91-1, 58/93 in 65/93). Vsi podzakonski akti, ki so bili izdani na podlagi zakona o carinski službi, ki
z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati, pa se uporabljajo vse do sprejema novih, vendar najdlje eno
leto od pričetka veljavnosti tega zakona. Zaradi večje pravne varnosti in jasnosti so ti podzakonski akti
tudi izrecno našteti
Rok za pričetek veljavnosti tega zakona je 1. julij 1999, razen določb 86. člena tega zakona, ki
pričnejo veljati s 01.01.2000.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

1 .Naslov predloga akta:
Predlog zakona o carinski službi - hitri postopek
1. Skladnost predloga akta s dnlnčhami "Evropskega sporazuma o pridružitvi"
a. Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi'1, ki se nanašajo na predloženo gradivo:
Na vsebino predlaganega zakona se direktno oziroma izrecno ne nanaša nobena določba
"Evropskega sporazuma o pridružitvi", predlog zakona v delu, kjer je določena organizacija in
pristojnosti carinske službe, pa pomeni pogoj za uspešno in učinkovito izvajanje posameznih
določb sporazuma, npr. preprečevanje nezakonitih dejavnosti, boj proti zlorabi mamil; predvsem
pa uspešno izvajanje Protokola 5 tega sporazuma o medsebojni pomoči med upravnimi organi
v carinskih zadevah.
b-) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene:
»r

Jih ni.
c. Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
Jih ni.

3.Skladnost predloga akta s predpisi ES
a.) Direktive oziroma drugi sekundami viri prava. ES, ki se nanašajo na predlog akta z navedbo
usklajenosti ( v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
Predpisa ES, ki bi vsebinsko določal organizacijo in pristojnosti carinskih administracij ni,
ampak je to področje prepuščeno nacionalni zakonodaji držav članic ES. Se pa predlagam zakon
posredno nanaša na več predpisov ES oziroma je pogoj za njihovo uspešno in učinkovito
izvajanje, zlasti Council Regulation (EEC) No. 2913/92 of 12 October 1992 stablishing the
Community Customs Code s spremembami in dopolnitvami - 'Evropska carinski kodeks",
Commission Regulation (EEC) No. 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions fbr the
implementations of Council Regulation (EEC) No. 2913/92 establishing the Commumty
Customs Code s spremembami in dopolnitvami ter Desicion No 210/97/EC of the European
parliamcnt and of the Council of 19 December 1996 adopting an action programme for customs
io the Community ( CUSTOMS 2000).
b.) Ali je predlog zakona usklajen z ostalimi viri prava ES
Tudi drugih virov pruva ES, Iti bi vo«\>iaelco urajvli podro£j*, Uj gn nrpjn predlagani Zakon. ni-
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c. Razloga Zfi. delno usklajenost oziroma neuskaljenost
Jih ni.
4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve a}oaz ^raLnavedemtsi Pravnimi viri ES (>tn)

5. Ali so zeorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?

& Alijt-prediog akta preveden iny katerjjezak9.
Predlog zakona ni preveden v noben tuj jezik.

7,1 Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE: TA1EX: Komisija ES: države članice ES,
SIGMA. OECD: Univerzi
Pri pripravi predloga akta so v okviru programa PHARE MULTICOUNTRY sodelovali
strokovnjaki držav Francije, Irske in Norveške, ki so predstavili njihovo nacionalno zakonodajo
na področju, ki ga obravnava predlagani zakon.

g. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka_za
a. šifra naloge v državnem programu:
-62
-63
-64
-65
-333
-339
-340
-341

b. rok za uskladitev:
- stalno
- stalno
- stalno
- stalno
-1999/n
- stalno
- stalno
-1999/n

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:
STANKO ŠTRAJN
Državni podsekretar
t
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Predlog zakona o

PRVEM

POKOJNINSKEM

REPUBLIKE

SLOVENIJE

PREOBLIKOVANJU

INVESTICIJSKIH

SKLADO

IN

POOBLAŠČENIH

DRUŽB

(ZPSPID)

- EPA 806 - II: hitri postopek

Vlada Republike Slovenije je na 159. korespondenčni seji dne
6/5-1999 določila besedilo:

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:

- PREDLOGA ZAKONA O PRVEM POKOJNINSKEM SKLADU
REPUBLIKE SLOVENIJE IN PREOBLIKOVANJU
POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve,
- dr. Nina PLAVŠAK, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Alenka SELAK, državne podsekretarka v Ministrstvu za
finance.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da zaradi izrednih potreb države, ki jih
utemeljuje v razdelku 1 uvoda zakona, zlasti pa odločitve
Ustavnega sodišča o začasnem zadržanju (razdelek 1.1) in
ustavnopravno spornega (neenakopravnega) položaja
imetnikov uslužbenskih certifikatov (razdelek 1.3.) sprejme
predlagani zakon po hitrem postopku.

politike teh družb je onemogočeno, dokler imajo v portfeljih
neizkoriščene lastniške certifikate. Posledica tega je tudi, da je
pozornost upravljavcev (družb za upravljanje), namesto v
upravljanje potrfelja in oblikovanja investicijske politike, ki bi
delničarjem pooblaščenih investicijskih družb omogočala normalno
donosnost njihove naložbe, preusmerjena v prizadevanja za
zapolnitev privatizacijske vrzeli.

UVOD
1. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA, NAMEN
ZAKONA IN OBRAZLOŽITEV PODLAGE ZA HITRI
POSTOPEK

Temeljni razlog (namen), zaradi katerega je vlada Državnemu
zboru predlagala in Državni zbor sprejel zakone, ki urejajo
zapolnitev privatizacijske vrzeli (torej Zakon o zagotavljanju
sredstev pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave
teh sredstev za zbrane lastniške certifikate, Ur.l. RS, št. 59/96 v nadaljevanju: ZZSPID, in Zakon o zaključku lastninjenja in
privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe, Ur.l.

1-1. Razlogi v zvezi z nerazrešenimi problemi
Privatizacijske vrzeli
Nerazrešitev problema privatizacijske vrzeli povzroča precej
hotenj v delovanju pooblaščenih investicijskih družb.
Preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb v redne
investicijske družbe in zlasti oblikovanje normalne investicijske
14. maj 1999
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RS, št. 30/98 - v nadaljevanju ZZLPPO) je zaščiti interes
vlagateljev (torej delničarjev pooblaščenih investicijskih družb),
da za certifikate, ki so jih vložili v pooblaščene investicijske družbe,
prejmejo polno kritje v ustreznem premoženju.

možnost uresničitve njihove pravice iz uslužbenskih certifikatov,
saj bi v nasprotnem primeru lahko nastale nove javnopravne
obveznosti države.

Zakonske rešitve v ZZSPID in ZZLPPO niso bile dosledno
izdelane, zato je prihajalo do problemov pri njihovem izvajanju.
Probleme v zvezi s tem je poskušala rešiti novela 57. člena
ZZLPPO (Ur.l. RS. št. 12/99), ki pa je ustavno sporna, saj je
Ustavno sodišče v postopku pobude za oceno ustavnosti te
novele v celoti zadržalo njeno izvrševanje in v razlogih odločbe o
začasnem zadržanju celo izrecno prepovedalo (med drugim)
izvajanje javnih dražb za prodajo premoženja pooblaščenim
investicijskih družbam za certifikate. Eden od namenov tega
zakona pa je jasno in sistemsko dosledno urediti vprašanja, ki so
doslej pri izvajanju ZZSPID in ZZLPPO povzročala probleme.

1.4. Razlogi za sprejem zakona po hitrem postopku
Vlada RS predlaga državnemu zboru, da zaradi izrednih potreb
države, kijih utemeljuje z razlogi, navedenimi v prejšnjih razdelkih,
zlasti pa odločitev Ustavnega sodišča o začasnem zadržanju
(razdelek 1.1.) in ustavnopravno sporen (neenakopraven) položaj
imetnikov uslužbenskih certifikatov (razdelek 1.3.), sprejme
predlagani zakon po hitrem postopku.
2. TEMELJNA NAČELA ZAKONA
V okviru namena zakona (zagotovitve pogojev za uresničitev
interesov delničarjev pooblaščenih investicijskih družb ob
sočasnem upoštevanju vseh javnopravnih obveznosti države)
so temeljna načela zakona naslednja:

1.2. Razlogi v zvezi z makroekonomskimi
(varčevalnimi) instituti
Po drugi strani pa mora država pri odločanju o uporabi državnega
premoženja za zapolnitev privatizacijske vrzeli upoštevati tudi
druge javnopravne interese, torej tudi vrzeli na drugih enako
oziroma bolj pomembnih področjih, in sicer zlasti na področju
pokojninskega zavarovanja in vrzeli, ki nastaja v zvezi z
zagotovitvijo kritja obveznosti države do zavarovancev. Obseg
državnega premoženja je namreč končen (in ne neskončen). Pri
njegovi uporabi je zato treba ustrezno upoštevati vse javnopravne
obveznosti države.

1. Ohranitev pridobljenih pravic. Z obveznostmi države zagotoviti
dodatno (državno) premoženje, ki so nastale na podlagi ZZSPID
in ZZLPPO, so delničarji pooblaščenih investicijskih družb pridobili
upravičenje do ustreznega kritja za vložene certifikate. Zakon
pridobljene pravice delničarjev v celoti ohrani (primerjaj zlasti drugi
odstavek 11. člena in 12. člen Predloga zakona). Zaradi lažje
primerjave s sedanjim pravnim položajem so v dodatku
obrazložitve navedene ustrezne določbe ZZSPID in ZZLPPO).
*
2. Zagotovitev delničarjem možnosti izbire (ius variandi) glede
načina zagotovitve kritja: Zakon delničarjem omogoča, da ob
upoštevanju njihovega konkretnega položaja, izbirajo med
delnicami pooblaščenih investicijskih družb (torej varčevanjem v
investicijskih skladih, kar naj bi pooblaščene investicijske družbe
postale) in med pokojninskimi boni (torej prostovoljnim dodatnim
pokojninskim zavarovanjem in varčevanjem povezanim s tem).

Zato morajo zakonske rešitve v zvezi z zapolnitvijo privatizacijske
vrzeli (in preoblikovanjem pooblaščenih investicijskih družb)
upoštevati
1. interese vlagateljev (delničarjev pooblaščenih investicijskih
družb),
2. celotne javnopravne obveznosti države.

3. Zagotovitev pogojev za poslovanje Prvega pokojninskega
sklada po pravilih varnega in skrbnega poslovanja, ki veljajo za
pokojninska (življenjska) zavarovanja: Ker je Prvi pokojninski sklad
posebna oblika pokojninskega sklada, ki se upravlja z namenom
zagotoviti kritje za izpolnitev obveznosti do zavarovancev (torej
izplačilo pokojninske rente), morajo za njegovo poslovanje veljati
enaka pravila kot veljajo za druga pokojninska (življenjska)
zavarovanja.

Prav ustrezna in usklajena uresničitev teh interesov pa je tudi
namen predlaganega zakona.
Priznani ekonomski strokovnjaki (prof. dr. Ivan Ribnikar) so
pogosto opozarjali na pomemben negativni učinek hitre razprodaje
delnic pooblaščenih investicijskih družb na varčevanje in večkrat
pozivali državo, da oblikuje ustrezne institute, ki bi (po izbiri
delničarja) omogočala preusmeritev naložb v delnice pooblaščenih
investicijskih družb v pokojninsko varčevanje. Namen
predlaganega zakona je zato tudi zagotoviti ustrezne pravne
instrumente, ki to preusmeritev omogočajo.

3. OCENA PRORAČUNSKIH SREDSTEV, POTREBNIH
ZA IZVRŠEVANJE ZAKONA
Stroški v zvezi z izdajo pokojninskih bonov in njihovo zamenjavo
ter drugi stroški v zvezi z uresničitvami pravic po predlogu zakona
ne bremenijo proračuna (glej 44. člen predloga zakona).

1.3. Razlogi v zvezi z uslužbenskimi certifikati
V sedanji zakonodaji zaenkrat tudi še ni rešitev povezanih z
uresničitvijo imetnikov uslužbenskih certifikatov (glej 12. točko 1.
člena predloga zakona). Tem osebam tako (drugače kot
zaposlenim v podjetjih, ki so bila predmet lastninskega
preoblikovanja) še ni bila zagotovljena možnost za uresničitev
njihovih pravic iz uslužbenskih certifikatov, in so bili s tem
postavljeni v neenakopraven položaj glede na druge zaposlene.
Zato je namen predlaganega zakona tudi zagotoviti tem osebam
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Edina nova obveznost, ki za proračun s sprejemom zakona
nastane, je obveznost iz naslova enkratne davčne olajšave (12.
člen predloga zakona), ki bo pod predpostavko, da pravico do
zamenjave uresniči polovica delničarjev pooblaščenih
investicijskih družb, znašala približno 14 mrd tolarjev, kar
razmejeno na 10 let znaša 1,4 mrd. tolarjev letno.
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2.SPREMEMBA DELNIC IN OSNOVNEGA KAPITALA
POOBLAŠČENIH INVESTICIJSKIH DRUŽB

BESEDILO ČLENOV:

Zamenjava delnic
2. člen

1. SPLOŠNA DOLOČBA
Uporabljeni pojmi
1. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se delnice pooblaščenih
investicijskih družb, ki sedaj glasijo na nominalni znesek 1.000
tolarjev (v nadaljnjem besedilu: sedanje delnice) zamenjajo za
nove delnice, ki se glasijo na nominalni znesek 100 tolarjev (v
nadaljnjem besedilu: nove delnice) po menjalnem razmerju 10
novih delnic za eno sedanjo delnico.

Posamezni pojmi in kratice, uporabljene v tem zakonu imajo
naslednji pomen:
1. Prvi pokojninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: Prvi pokojninski sklad) je ločeno premoženje nastalo
z zamenjavo lastniških certifikatov pooblaščenih investicijskih
družb, ki se po tem zakonu prenesejo na Prvi pokojninski
sklad, in ki ga v svojem imenu in za račun zavarovancev
upravlja Kapitalski sklad izključno z namenom zagotoviti kritje
za izpolnitev obveznosti iz zavarovalnih polic dodatnega
pokojninskega zavarovanja po tem zakonu;
2. Kapitalski sklad je Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja ustanovljen na podlagi Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 12/92,
56/92, 13/93, 43/93, 67/93, 5/94, 67/94, 7/96, 1/97, 29/97, 7/
98 in 54/98);
3. Pooblaščene investicijske družbe so pooblaščene
investicijske družbe, ustanovljene na podlagi Zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur.l. RS, št. 6/
94, 25/97, 32/97-popravek in 10/98 - v nadaljnjem besedilu:
ZISDU),
4. Družba za upravljanje je družba, ki ima dovoljenje Agencije
za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija)
za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov
na podlagi ZISDU;
5. ZZLPPO je Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji
pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.l. RS, št.
30/98),
6. ZZSPID je Zakon o zagotavljanju sredstev pooblaščenim
investicijskim družbam zaradi zamenjave teh sredstev za
zbrane lastniške certifikate (Ur.l. RS, št. 59/96),
7. zavarovanec je upravičenec do pokojninske rente na podlagi
dodatnega pokojninskega zavarovanja po tem zakonu,
8. pokojninski bon je enostransko oblikovalno upravičenje, ki
ga imetnik uresniči z zamenjavo za polico dodatnega
pokojninskega zavarovanja po tem zakonu,
9. premoženje v upravljanju Slovenske razvojne družbe je
premoženje, ki ga ob uveljavitvi tega zakona upravlja
Slovenska razvojna družba in ki ga je bila na podlagi 24., 25.
in 26. člena ZZLPPO dolžna prodati pooblaščenim
investicijskim družba za certifikate;
10. dodatno premoženje je državno premoženje, ki ga je bila
Republika Slovenije dolžna zagotovit za prodajo pooblaščenim
investicijskim družbam za certifikate na podlagi 52. člena
ZZLPPO,
11. Klirinško depotna družba je delniška družba, ki po zakonu o
nematerializiranih vrednostnih papirjih (Ur.l. RS, št. 23/99) vodi
centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev (v
nadaljnjem besedilu: centralni register),
12. Uslužbenski certifikati so lastniški certifikati, ki jih je
zaposlenim v javnih zavodih, državnih organih in drugih organih
in organizacijah, ki se pretežno financirajo iz proračunskih
sredstev, izdala Republika Slovenija v skladu s sedmim
odstavkom 31. člena zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Ur.l. RS, št. 55/92, 7793, 31/93,43/93, 32/94, 43/95 in
1/96 - v nadaljnjem besedilu ZLPP).

(2) Za nove delnice se ne uporablja določba 173. člena Zakona o
gospodarskih družba (Ur.l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/
98 in 6/99 - v nadaljnjem besedilu: ZGD).
(3) Klirinško depotna družba v petnajstih dneh od uveljavitve tega
zakona izvrši vpis zamenjave delnic iz prejšnjega odstavka tako,
da na računih imetnikov delnic pooblaščenih investicijskih družb,
ki so bili vpisani v centralni register na dan uveljavitve tega zakona,
izbriše sedanje delnice in vpiše ustrezno število novih delnic v
skladu z menjalnim razmerjem iz prejšnjega odstavka.
(4) Pred zamenjavo delnic iz prvega odstavka tega člena mora
pooblaščena investicijska družba izdati morebitne še neizdane
delnice iz tretjega odstavka 134. člena ZISDU in v roku osmih dni
od uveljavitve tega zakona klirinško depotni družbi izročiti nalog
za izdajo teh delnic. Za izdajo delnic iz prejšnjega stavka se ne
uporablja določba 317. člena ZGD.
Pravica izbire delničarja
3. člen
(1) Delničarji pooblaščenih investicijskih družb z dnem uveljavitve
tega zakona v zvezi z novimi delnicami, ki so krite z lastniškimi
certifikati, pridobijo pravico izbire bodisi obdržati nove delnice
bodisi zamenjati nove delnice za pokojninske bone (v nadaljnjem
besedilu: pravica izbire).
(2) Število delnic posameznega imetnika v posamezni pooblaščeni
investicijski družbi iz prejšnjega odstavka, ki so krite z lastniškimi
certifikati, se ugotovi tako, da
1. se izračuna odstotek nominalnega zneska lastniških certifikatov,
katerih imetnik je posamezna pooblaščena investicijska družba
na dan uveljavitve tega zakona, v osnovnem kapitalu te
pooblaščene investicijske družbe, in tako izračunani odstotek
zaokroži na prvo višje število, ki je deljivo z 10 (v nadaljnjem
besedilu: zaokroženi odstotek), in nato
2. število vseh novih delnic posameznega imetnika v posamezni
pooblaščeni investicijski družbi pomnoži z zaokroženim odstotkom
iz prejšnje točke.
(3) Agencija v osmih dneh od uveljavitve tega zakona izda odločbe,
s katerimi ugotovi zaokroženi odstotek.
(4) Agencija vroči izvod odločbe iz prejšnjega odstavka tega
člena tudi klirinško depotni družbi, ki v osmih dneh po prejemu
odločb iz tretjega odstavka tega člena na podlagi zaokroženega
odstotka izračuna število delnic posameznega delničarja v
posamezni pooblaščeni investicijski družbi in pri teh delnicah vpiše
pravico izbire iz prvega odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu:
delnice s pravico izbire).
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Uresničitev pravice izbire
4. člen

potrdilo, v katerem navede skupni nominalni znesek novih delnic,
ki so bile zamenjane za pokojninske bone.

(1) Delničar izjavi voljo, s katero uresniči pravico izbire s tem, da
izpolni ustrezne rubrike obrazca naloga o uresničitvi pravice izbire,
in ga pošlje družbi za upravljanje s pooblastilom, da ga v imenu in
za račun delničarja izroči članu klirinško depotne družbe, ki ga je
družba za upravljanje pooblastila za vnos nalogov.

(4) Nadzorni svet pooblaščene investicijske družbe mora
1. v roku osmih dni po prejemu potrdila iz prejšnjega odstavka
določiti prečiščeno besedilo statuta pooblaščene investicijske
družbe, v katerem upošteva spremembe delnic in osnovnega
kapitala, nastale na podlagi tega zakona.

(2) Član klirinško depotne družbe na podlagi naloga iz prejšnjega
odstavka v centralni register vnese podatke o vsebini izjave o
uresničitvi pravice izbire.

2. v roku nadaljnjih osmih dni vložiti predlog za vpis zmanjšanja
osnovnega kapitala iz drugega odstavka tega člena in
spremembe statuta iz prejšnje točke v sodni register.

(3) Obrazec naloga o uresničitvi pravice izbire določi klirinško
depotna družba v soglasju z Agencijo.

(4) Predlogu iz 2. točke prejšnjega odstavka je treba priložiti potrdilo
iz tretjega odstavka tega člena in prečiščeno besedilo statuta, ki
mu mora biti priloženo notarjevo potrdilo, da se spremenjene
določbe statuta ujemajo s spremembami iz 1. točke prejšnjega
odstavka.

(4) Družba za upravljanje objektivno odgovarja delničarju za
škodo, ki mu nastane zaradi neizvršitve oziroma nepravilne
izvršitve nalogov iz prvega odstavka tega člena.
(5) V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje, da je
delničarju nastala škoda, ki je enaka razliki med tržno vrednostjo
novih delnic, na katere se je nanašal nalog, in tržno vrednostjo
pokojninskih bonov.

3. PRVI POKOJNINSKI SKLAD
3.1. Oblikovanje Prvega pokojninskega sklada

Izvršitev naloga o uresničitvi pravice izbire
5. člen

Oblikovanje Prvega pokojninskega sklada
8. člen

(1) Če je delničar izjavil voljo, da obdrži nove delnice, klirinško
depotna družba izvrši nalog o uresničitvi pravice izbire tako, da
pri delnicah, na katere se nanaša nalog, izbriše pravico izbire.

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se oblikuje Prvi pokojninski
sklad kot ločeno premoženje, ki se upravlja za račun
zavarovancev in drugih upravičencev in izključno z namenom
zagotoviti kritje za izpolnitev obveznosti iz zavarovalnih polic
dodatnega pokojninskega zavarovanja

(2) Če je delničar izjavil voljo, da delnice zamenja za pokojninske
bone, klirinško depotna družba izvrši nalog o uresničitvi pravice
izbire tako, da na računu imetnika izbriše delnice, na katere se
nanaša nalog, in vpiše enako število pokojninskih bonov.

(2) Prvi pokojninski sklad v svojem imenu in za račun
zavarovancev in drugih upravičencev upravlja Kapitalski sklad
ločeno od drugega premoženja kapitalskega sklada.

Rok za uresničitev pravice izbire
6. člen

Prenos lastniških certifikatov na Prvi pokojninski
sklad
9. člen

(1) Delničarji lahko uresničijo pravico izbire v roku treh mesecev
od uveljavitve tega zakona.
(2) Če delničar, v roku iz prejšnjega odstavka pravice izbire ne
uresniči na način, določen v 4. členu tega zakona, se šteje, da je
izjavil voljo, da obdrži nove delnice.
(3) Klirinško depotna družba na računih imetnikov delnic, ki do
izteka roka iz prvega odstavka tega člena niso uresničili pravice
do izbire,pri delnicah s pravico izbire izbriše pravico izbire.

(1) Z dnem izteka roka iz 6. člena tega zakona se z računa
lastniških certifikatov posamezne pooblaščene investicijske
družbe na ločen račun Prvega pokojninskega sklada prenesejo
lastniški certifikati, katerih nominalni znesek je enak nominalnemu
znesku zmanjšanja osnovnega kapitala te pooblaščene
investicijske družbe iz drugega odstavka 7. člena tega zakona.

Zmanjšanje osnovnega kapitala in sprememba
statuta pooblaščenih investicijskih družb
7. člen

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se na ločen račun Prvega
pokojninskega sklada iz prejšnjega odstavka prenesejo tudi
uslužbenski certifikati.

(1) Za zmanjšanje osnovnega kapitala in spremembo statuta po
tem členu se ne uporabljajo določbe ZGD o zmanjšanju
osnovnega kapitala in spremembi statuta delniške družbe.

Zmanjšanje stanja lastniških certifikatov
10. člen
Hkrati s prenosom lastniških certifikatov na podlagi prvega
odstavka 9. člena tega zakona se stanje lastniških certifikatov na
računih lastniških certifikatov pooblaščenih investicijskih družb
in na ločenem računu Prvega pokojninskega sklada sorazmerno
zmanjša v skladu z drugim odstavkom 2. člena ZZSPID za
vrednost delnic oziroma poslovnih deležev podjetij, nad katerimi
je bil začet stečajni postopke, ki bi bile na podlagi ZLPP namenjene
za razdelitev pooblaščenim investicijskim družbam.

(2) Z dnem izteka roka iz prvega odstavka 6. člena tega zakona
se osnovni kapital pooblaščenih investicijskih družb zmanjša za
znesek, ki je enak skupnemu nominalnemu znesku novih delnic,
ki so bile zamenjane za pokojninske bone.
(3) Klirinško depotna družba mora v roku petnajstih dni po izteku
roka iz prejšnjega odstavka pooblaščeni investicijski družbi izstaviti
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1. opravlja naloge, določene v tretjem odstavku 53. člena
ZZLPPO,
2. skrbi za usklajeno izvedbo vseh nalog pri izpolnitvi obveznosti
iz drugega odstavka 11. člena tega zakona

3.2. Zagotovitev premoženja za zamenjavo za
lastniške certifikate Prvega pokojninskega sklada
Premoženje, ki je predmet zamenjave
11. člen

(4) Izvedbena komisija pri opravljanju nalog iz 2. točke prejšnjega
odstavka zlasti:

(1) Lastniški certifikati prvega pokojninskega sklada iz 9. člena
tega zakona se zamenjajo za premoženje v upravljanju Slovenske
razvojne družbe in dodatno premoženje.

1. predlaga vladi premoženje, ki se nameni zamenjavi v skladu
s 24., 26. in 52. členom ZZLPPO,
2. daje mnenje o vrednosti tega premoženja.

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se glede lastniških certifikatov
prenesenih na ločen račun Prvega pokojninskega sklada po 9.
členu tega zakona:

Prenos premoženja na Prvi pokojninski sklad
14. člen

1. obveznost Slovenske razvojne družbe na podlagi 24. in 26.
člena ZZLPPO prodati premoženje v upravljanju Slovenske
razvojne družbe pooblaščenim investicijskim družbam za
lastniške certifikate nadomesti z obveznostjo Slovenske razvojne
družbe zamenjati to premoženje za lastniške certifikate Prvega
pokojninskega sklada;

(1) Slovenska razvojna družba oziroma vlada opravi ustrezna
razpolagalna pravna dejanja, ki so potrebna za prenos premoženja
na Prvi pokojninski sklad zaradi izpolnitve obveznosti iz drugega
odstavka 11. člena tega zakona, v naslednjih rokih, ki tečejo od
izteku roka za uresničitev pravice izbire iz prvega odstavka 6.
člena tega zakona:

2. obveznost Republike Slovenije na podlagi 52. člena ZZLPPO
prodati dodatno premoženje pooblaščenim investicijskim družbam
za lastniške certifikate nadomesti z obveznostjo Republike
Slovenije zamenjati to premoženje za lastniške certifikate Prvega
pokojninskega sklada.

1. premoženje, ki je potrebno za zamenjavo polovice lastniških
certifikatov Prvega pokojninskega sklada v roku treh
mesecev,
2. ostalo premoženje pa v roku šest mesecev.
(2) Z dnem prenosa posameznega premoženja iz prvega odstavka
tega člena se stanje lastniških certifikatov na ločenem računu
Prvega pokojninskega sklada zmanjša za vrednost prenesenega
premoženja v skladu z 12. členom tega zakona.

(4) V zvezi z lastniškimi certifikati, ki ostanejo na računih lastniških
certifikatov pooblaščenih investicijskih družb po prenosu na
podlagi 9. člena tega zakona in zmanjšanju na podlagi 10. člena
tega zakona, veljajo določbe ZZLPPO, ZZSPID in 6. poglavja
tega zakona.

3.3. Upravljanje Prvega pokojninskega sklada

Enkratna davčna olajšava in menjalno razmerje
12. člen

Upravljanje Prvega pokojninskega sklada
15. člen

(1) Zavarovanec iz prvega odstavka 30. člena tega zakona, ki
pokojninski bon zamenja za polico dodatnega življenjskega
zavarovanja Prvega pokojninskega sklada, pridobi pravico do
enkratne vnaprejšnje davčne olajšave (v nadaljnjem besedilu:
enkratna davčna olajšava) v višini povprečne dohodninske stopnje
v letu 1998, ki znaša 20 odstotkov.

(1) Prvi pokojninski sklad upravlja Kapitalski sklad.
(2) Upravljanje Prvega pokojninskega sklada obsega opravljanje
naslednjih nalog:

(2) Enkratna davčna olajšava se uresniči tako, da se za odstotek
te olajšave poveča vrednost premoženja iz drugega odstavka
11. člena tega zakona.

1. vodenje računov zavarovancev,
2. nadzor nad pravilnostjo izračunavanja zahtevanih kritij in
matematičnih rezervacij za izpolnitev obveznosti
pokojninskega sklada iz naslova pokojninskih rent
zavarovancem,
3. izračunavanje in izplačevanje pokojninskih rent
zavarovancem,
4. nadzor nad upravljanjem premoženja Prvega pokojninskega
sklada, ki je bilo preneseno v upravljanje družbam za
upravljanje.

(2) Premoženje iz 11. člena tega zakona se zamenja za lastniške
certifikate Prvega pokojninskega sklada po menjalnem razmerju
1,20 enoti vrednosti tega premoženja za 1,00 enoto nominalne
vrednosti lastniškega certifikata.
(2) Vrednost premoženja iz prejšnjega odstavka se ugotovi na
način, določen v prvem odstavku 3. člena ZZSPID oziroma 38.
členu tega zakona.

(3) Zaradi opravljanja nalog upravljanja Prvega pokojninskega
sklada mora pristojni organ Kapitalskega sklada namesto
direktorja imenovati upravo, ki ima dva člana. Najmanj en član
uprave mora imeti ustrezna strokovna znanja in izkušnje,
potrebne za opravljanja nalog upravljanja Prvega pokojninskega
sklada.

Izvedbena komisija
13. člen
(t) Za usklajeno izvedbo vseh nalog pri izpolnitvi obveznosti iz
drugega odstavka 11. člena tega zakona se ustanovi
Medresorska izvedbena komisija (v nadaljnjem besedilu:
'zvedbena komisija).

Matematične rezervacije in zahtevano kritje
16. člen

(2) Sestavo izvedbene komisije določi Vlada Republike Slovenije
nadaljnjem besedilu: vlada) tako, da so v njej zastopana
Ministrstva, ki imajo v svoji pristojnosti privatizacijo državnega
Premoženja, ter Slovenska razvojna družba.

(1) Kapitalski sklad mora v zvezi z zavarovanji, ki jih krije Prvi
pokojninski sklad izračunavati in oblikovati matematične
rezervacije v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo in na
njegovi podlagi izdanimi predpisi.

(3) Izvedbena komisija:
l4
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(2) Matematične rezervacije se izračunavajo za vsako
posamezno zavarovalno polico in z uporabo ustreznega
aktuarskega vrednotenja.

Naložbe v bančne denarne depozite oziroma posojila
19. člen
(1) Kapitalski sklad mora v zvezi z naložbami Prvega
pokojninskega sklada v bančne denarne depozite oziroma posojila
skleniti pogodbo z banko oziroma posojilojemalcem v svojem
imenu in za račun Prvega pokojninskega sklada. Iz pogodbe
mora biti jasno razvidno, da je sklenjena za račun Prvega
pokojninskega sklada.

(3) Zahtevano kritje obsega matematične rezervacije.
Ločitev premoženja Prvega pokojninskega sklada od
premoženja Kapitalskega sklada
17. člen

(2) Kadar je posojilo iz prvega odstavka tega člena zavarovano z
zastavno pravico na nepremičnini, mora Kapitalski sklad
zagotoviti, da se zastavna pravica v zemljiški knjigi vknjiži v korist
Prvega pokojninskega sklada kot zastavnega upnika.

(1) Kapitalski sklad mora premoženje Prvega pokojninskega
sklada ločiti od svojega premoženja na način, ki je glede na vrsto
tega premoženja določen v naslednjih členih tega zakona.
(2) Na premoženje Prvega pokojninskega sklada iz prvega
odstavka tega člena je dovoljena izvršba samo za zavarovanje
oziroma poplačilo

(3) Kadar je posojilo iz prvega odstavka tega člena zavarovano z
zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki so bili izdani v
nematerializirani obliki, mora Kapitalski sklad zagotoviti, da se
zastavna pravica v centralnem registru nematerializiranih
vrednostnih papirjev vknjiži v korist Prvega pokojninskega sklada
kot zastavnega upnika.

1. terjatve zavarovanca na plačilo pokojninske rente na podlagi
dodatnega pokojninskega zavarovanja po tem zakonu, ali
2. terjatev zakonitega dediča zavarovanca na izplačilo odkupne
vrednosti police.

(4) V vseh drugih primerih zavarovanja posojila iz prvega odstavka
tega člena, ki jih ne urejata drugi in tretji odstavek tega člena,
mora biti zastavna pravica ustanovljena v korist Prvega
pokojninskega sklada kot zastavnega upnika v skladu s pravili,
ki veljajo za ustanovitev zastavne pravice na premoženju, ki je
predmet zastave.

(3) Izvršba na premoženje Prvega pokojninskega sklada je
omejena na tisti del premoženja Prvega pokojninskega sklada,
katerega vrednost:
1. je v enakem razmerju z zahtevanim kritjem v zvezi z dodatnim
pokojninskim zavarovanjem, iz katerega izvira terjatev, kot je
razmerje med celotno vrednostjo premoženja Prvega
pokojninskega sklada in zahtevanim kritjem za vsa
zavarovanja, v zvezi s katerimi je bil oblikovan Prvi pokojninski
sklad; in
2. ni večja od zahtevanega kritja v zvezi z zavarovanjem, iz
katerega izvira terjatev.

Poseben denarni račun Prvega pokojninskega sklada
20. člen
Kapitalski sklad mora pri banki oziroma organizaciji, ki opravlja
plačilni promet, odpreti poseben denarni račun Prvega
pokojninskega sklada, preko katerega sprejema vplačila in
opravlja izplačila iz poslov v zvezi s premoženjem Prvega
pokojninskega sklada, in vodi denarna sredstva Prvega
pokojninskega sklada.

Ločitev naložb v vrednostne papirje
18. člen

Naložbe Prvega pokojninskega sklada
21. člen

(1) Kapitalski sklad mora s Klirinško depotno družbo skleniti
pogodbo, na podlagi katere postane član Klirinško depotne družbe
in ima v zvezi z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na
organiziranem trgu, in vrednostnimi papirji, s katerimi se ne trguje
na organiziranem trgu, če so bili slednji izdani v nematerializirani
obliki, najmanj naslednje pravice:

(1) Pri izbiri naložb premoženja Prvega pokojninskega sklada
mora Kapitalski sklad ravnati tako, da je zagotovljena varnost,
donosnost in tržnost naložb ter ustrezna raznovrstnost in
razpršitev teh naložb.

1. neposreden vpogled v stanja vrednostnih papirjev na računih
Prvega pokojninskega sklada, ki jih upravlja;
2. neposredno izpolnjevanje obveznosti prenosa vrednostnih
papirjev, nastalih na podlagi poslov, ki jih je za račun Prvega
pokojninskega sklada sklenil Kapitalski sklad oziroma družba
za upravljanje.

(2) Kapitalski sklad mora naložbe Prvega pokojninskega sklada,
zaradi katerih je izpostavljen tveganjem morebitnih izgub zaradi
spremembe obrestnih mer, spremembe tečajev vrednostnih
papirjev oziroma drugih tržnih tveganj, ustrezno uskladiti z
obveznostmi na podlagi zavarovanj, ki jih krije Prvi pokojninski
sklad.

(2) V zvezi z vrednostnimi papirji, s katerimi se ne trguje na
organiziranem trgu vrednostnih papirjev in so bili izdani kot pisne
listine, mora Kapitalski sklad s pogodbo, ki jo sklene z banko, ki je
pridobila dovoljenje za opravljanje poslov hrambe vrednostnih
papirjev, ki niso bili javno ponujeni, pooblastiti le-to za opravljanje
vseh poslov v zvezi s hrambo teh vrednostnih papirjev za račun
Prvega pokojninskega sklada, ki jih upravlja.

(3) Kapitalski sklad mora ročnost in likvidnost naložb Prvega
pokojninskega sklada ustrezno uskladiti z dospelostmi terjatev iz
naslova zavarovanj, ki jih krije Prvi pokojninski sklad.

(3) Za hrambo iz drugega odstavka tega člena se smiselno
uporablja določba prvega odstavka tega člena.

Minister, pristojen za finance (v nadaljnjem besedilu: Minister za
finance), v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, družino in
socialne zadeve (v nadaljnjem besedilu: Minister za delo) predpiše:

(4) Klirinško depotna družba oziroma banka iz tretjega odstavka
tega člena mora nadzornemu organu na njegovo zahtevo
posredovati podatke o stanju vrednostnih papirjev, ki jih hrani za
račun Prvega pokojninskega sklada, in ji omogočiti pregled teh
stanj.

1. podrobnejša pravila za izračun matematičnih rezervacij
2. podrobnejše lastnosti naložb premoženja Prvega
pokojninskega sklada ter podrobnejša pravila za razpršitev
teh naložb, njihovo vrednotenje in njihovo usklajenost.
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Predpis o upravljanju premoženja Prvega
pokojninskega sklada
22. člen
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Nadzor nad upravljanjem Prvega
pokojninskega sklada
23. člen

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se javnega
razpisa ne morejo udeležiti družbe za upravljanje, nad katerimi je
Agencija začela postopek za odvzem dovoljenja za upravljanje
investicijskih skladov.

(1) Nadzor nad upravljanjem Prvega pokojninskega sklada
opravlja Minister za finance v sodelovanju z Ministrom za delo.

(4) Razpis vodi petčlanska razpisna komisija, ki jo imenuje Minister za finance v soglasju z Ministrom za delo.

(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja nadzor nad zavarovalnicami.

(5) Podrobnejše pogoje in postopek razpisa predpiše Minister za
finance v soglasju z Ministrom za delo.

(3) Strokovne naloge v zvezi z nadzorom iz prvega odstavka
tega člena opravlja Urad za zavarovalni nadzor.

Nadzor nad družbami za upravljanje
27. člen

3.4. Prenos premoženja Prvega pokojninskega sklada
v upravljanje družbam za upravljanje

(1) Nadzor nad družbami za upravljanje, s katerimi je Kapitalski
sklad sklenil pogodbo o upravljanju premoženja, opravlja Agencija.

Prenos premoženja v upravljanje
24. člen

(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo določbe zakona, ki ureja nadzor nad družbami za
upravljanje.

(1) Kapitalski sklad ne sme sam upravljati premoženja Prvega
pokojninskega sklada temveč ga mora prenesti v upravljanje
družbam za upravljanje, pri čemer posamezni družbi za upravljanje
ne sme v upravljanje prenesti več kot 10% celotnega premoženja
Prvega pokojninskega sklada.

4. POKOJNINSKI BONI
Izdaja pokojninskih bonov
28. člen

(2) Kapitalski sklad mora pri oblikovanju sklopov premoženja, ki
ga prenese v upravljanje posamezni družbi za upravljanje, ustrezno
upoštevati pravila o gospodarnem in smotrnem upravljanju
portfeljev.

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se izdajo pokojninski boni.
(2) Pokojninski boni se glasijo na nominalni znesek 100,00 tolarjev
in dajejo pravico do zamenjave iz 30. člena tega zakona.

(3) Za vsak sklop premoženja, ki ga Kapitalski sklad prenese v
upravljanje posamezni družbi za upravljanje (v nadaljnjem besedilu:
premoženje prvega pokojninskega sklada v upravljanju
posamezne družbe za upravljanje) se smiselno uporabljajo
določbe 17. do 21. člena tega zakona.

(3) Izdajatelj pokojninskih bonov je Kapitalski sklad.
(4) Pokojninski boni se izdajo v nematerializirani obliki. Za prenos
pokojninskih bonov se uporabljajo pravila o prenosu
nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Pogodba o upravljanju premoženja
25. člen

(5) Pravica do zamenjave iz 30. člena tega zakona se lahko
uresniči v roku treh let od uveljavitve tega zakona.

(1) Kapitalski sklad prenese premoženje Prvega pokojninskega
sklada v upravljanje družbi za upravljanje na podlagi pogodbe o
upravljanju premoženja.

(6) Če pravica do zamenjave v roku iz prejšnjega odstavka ni
uresničena, prenehajo pravice imetnika oziroma obveznosti
Kapitalskega sklada iz pokojninskega bona.

(2) Pogodba o upravljanju premoženja je pogodba, s katero se
družba za upravljanje zaveže upravljati premoženje Prvega
pokojninskega sklada, ki je predmet pogodbe, v skladu z
investicijsko politiko, ki jo določi Kapitalski sklad, Kapitalski sklad
pa se zaveže za upravljanje plačati provizijo v višini, določeni s
pogodbo.

(7) Pokojninski boni se prenesejo:
1. na račune delničarjev pooblaščenih investicijskih družb, ki
so uresničili pravico zamenjati nove delnice za pokojninske
bone, na način, določen v drugem odstavku 5. člena tega
zakona,
2. na račune imetnikov uslužbenskih certifikatov tako, da vsak
imetnik uslužbenskega certifikata pridobi pokojninske bone v
skupnem nominalnem znesku, ki je enak nominalnemu
znesku njegovih uslužbenskih certifikatov.

(3) Provizija za upravljanje mora biti v pogodbi določena v odstotku
od vrednosti premoženja, ki je predmet upravljanja, in obsega
tudi vse stroške v zvezi z upravljanjem premoženja.
(4) Na podlagi pogodbe o upravljanju premoženja, sklenjene s
posamezno družbo za upravljanje, prenese Kapitalski sklad sklop
premoženja, ki je predmet pogodbe, na ločen račun premoženja
Prvega pokojninskega sklada v upravljanju te družbe za
upravljanje iz 18. oziroma 20. člena tega zakona.

(8) Nalog za prenos iz 2. točke prejšnjega odstavka mora klirinško
depotni družbi izdati minister, pristojen za ekonomske odnose in
razvoj, v roku petnajstih dni od uveljavitve tega zakona.
(9) Minister, pristojen za ekonomske odnose in razvoj, mora
imetnike uslužbenskih certifikatov obvestiti o številu pokojninskih
bonov, ki so bili v zamenjavo za uslužbenske certifikate preneseni
na njihov račun, v roku 30 dni od dneva, ko klirinško depotna
družba izvrši nalog iz prejšnjega odstavka tega člena.

Postopek sklenitve pogodb o upravljanju premoženja
26. člen
(1) Kapitalski sklad sklene pogodbe o upravljanju na podlagi
javnega razpisa za zbiranje ponudb.
(2) Javnega razpisa za zbiranje ponudb se lahko udeležijo vse
družbe za upravljanje.
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Prenosljivost pokojninskih bonov
29. člen

3. če zavarovanec umre pred dopolnjenim šestdesetim letom
pridobijo njegovi zakoniti dediči pravico zahtevati izplačilo
odkupne vrednosti police.

(1) Pokojninski boni so prosto prenosljivi.
(2) S pokojninskimi boni se lahko trguje na organiziranem trgu
vrednostnih papirjev.

5. PREOBLIKOVANJE POOBLAŠČENIH
INVESTICIJSKIH DRUŽB

Pravica do zamenjave pokojninskega bona
30. člen

Preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb
33. člen

(1) Imetnik pokojninskega bona, ki je fizična oseba in ki na dan
uveljavitve tega zakona ni starejši od 50 let, lahko pokojninski
bon zamenja za polico dodatnega pokojninskega zavarovanja
Prvega pokojninskega sklada, na podlagi katere je zavarovanec
sam.

(1) Pooblaščene investicijske družbe se morajo v roku dveh let
šteto do uveljavitve tega zakona bodisi uskladiti z določbami
ZISDU o investicijskih družbah bodisi preoblikovati v redno
delniško družbo.

(2) Zavarovancu iz prejšnjega odstavka tega člena, ki zamenja
pokojninske bone za polico dodatnega pokojninskega
zavarovanja Prvega pokojninskega sklada, izda Kapitalski sklad
polico, ki se glasi na ustrezno število točk (v nadaljnjem besedilu:
število točk police). Število točk, na katere se glasi posamezna
polica, je enako številu pokojninskih bonov, ki jih je zamenjal imetnik
za to polico.

(2) Pooblaščena investicijska družba se lahko zaradi uskladitve
s prvim odstavkom tega člena razdruži v investicijski družbo in
redno delniško družbo, če ima v osnovnem kapitalu obeh vsak
delničar pooblaščene investicijske družbe, ki zaradi razdružitve
preneha, enak delež kot ga je imel v osnovnem kapitalu
pooblaščene investicijske družbe.
(3) Za preoblikovanje pooblaščene investicijske družbe v redno
delniško družbo se uporablja določba 143a. člena ZISDU.

(3) Polica dodatnega pokojninskega zavarovanja Prvega
pokojninskega sklada se glasi na ime zavarovanca, je
neprenosljiva in je ni mogoče zastaviti.

(4) Za razdružitev iz prvega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo določbe ZGD o spojitvi delniških družb in določba
143a. člena ZISDU.

Enota premoženja Prvega pokojninskega sklada
31. člen

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka v zvezi z drugim
odstavkom 143a. člena ZISDU, se v primeru, če skupščina
pooblaščene investicijske družbe ne izglasuje razdružitve, ki je
nujna za uskladitev iz prvega odstavka tega člena, šteje, da je
družba za upravljanje glasovala za razdružitev.

(1) Enota premoženja Prvega pokojninskega sklada je enaka
skupni čisti vrednosti premoženja Prvega pokojninskega sklada
deljeni s številom pokojninskih bonov oziroma točk police v obtoku.
(2) Minister za finance v sodelovanju z Ministrom za delo predpiše
podrobnejši način izračuna čiste vrednosti premoženja Prvega
pokojninskega sklada in izračun vrednosti enote Premoženja
prvega pokojninskega sklada.

Uskladitev z določbami ZISDU o
investicijskih družbah
34. člen

Pravice iz police dodatnega pokojninskega
zavarovanja Prvega pokojninskega sklada
32. člen

(1) Šteje se, da se je pooblaščena investicijska družba uskladila
z določbami ZISDU o investicijskih družbah z dnem, ko Agencija
izda odločbo, s katero ugotovi, da se je pooblaščena investicijska
družba uskladila z določbami o investicijskih družbah.

(1) Polica dodatnega pokojninskega zavarovanja Prvega
pokojninskega sklada je zavarovalna polica, pri kateri
zavarovanec prevzema naložbeno tveganje z minimalnim 1%
letnim donosom, za katerega jamči Kapitalski sklad (v nadaljnjem
besedilu: zajamčeni donos).

(2) Odločbo iz prvega odstavka tega člena izda Agencija na
zahtevo družbe za upravljanje, ki upravlja pooblaščeno
investicijsko družbo.
(3) Zahtevi iz prvega odstavka tega člena je treba priložiti mnenje
pooblaščenega revizorja, iz katerega izhaja, da naložbe
pooblaščene investicijske družbe ustrezajo pravilom o naložbah
investicijskih družb.

(2) Zajamčeni donos se izračuna tako, da se
1. skupna nominalna vrednost lastniških certifikatov 9. člena
tega zakona valorizira z Indeksom drobnoprodajnih cen od
1.1.1993 do dneva uveljavitve tega zakona,
2. osnova, izračunana na način iz 1. točke se povečuje za
nominalno 1% letno od uveljavitve tega zakona dalje.

Sankcija v primeru neuskladitve
35. člen
(1) Če družba za upravljanje pooblaščene investicijske družbe,
ki jo upravlja, v roku dveh let šteto od uveljavitve tega zakona ne
preoblikuje v skladu s prvim odstavkom 33. člena tega zakona, jI
preneha dovoljenje za upravljanje pooblaščene investicijske
družbe in izgubi pravico do provizije po pogodbi o upravljanju
pooblaščene investicijske družbe.

(2) Polica dodatnega pokojninskega zavarovanja Prvega
pokojninskega sklada daje naslednje pravice:
1. zavarovanec, pridobi z dopolnjenim šestdesetim letom starosti
pravico do mesečne pokojninske rente, katere višina se
izračuna z uporabo ustreznih aktuarskih metod vrednotenja
ob upoštevanju vrednosti enot premoženja Prvega
pokojninskega sklada, ki jih predstavlja zavarovalna polica,
in zajamčenega donosa.
2. zavarovanec nima pravice zahtevati izplačila odkupne
vrednosti police,
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(2) Agencija mora v roku petnajst dni šteto od izteka roka iz
prvega odstavka 33. člena tega zakona izdati odločbo, s katero
ugotovi, da je družbi za upravljanje prenehalo dovoljenje za
upravljanje pooblaščene investicijske družbe.
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(3) Z odločbo iz drugega odstavka tega člena Agencija določi
drugo družbo za upravljanje, ki ji določi rok, ki ne sme biti krajši od
šest mesecev in ne daljši od enega leta, šteto od vročitve odločbe,
v katerem mora zagotoviti, da se pooblaščena investicijska družba
uskladi z določbo prvega odstavka 33. člena tega zakona.

Določitev dodatnega državnega premoženja
37. člen
(1) Vlada mora v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona dopolniti
odlok, izdan na podlagi 52. člena ZZLPPO tudi tako, da izrecno
določi celoten seznam dodatnega državnega premoženja iz
drugega odstavka 52. člena ZZLPPO, katerega vrednost je enaka
razliki med

(4) Pravno sredstvo proti odločbi Agencije iz drugega odstavka
tega člena ne zadrži njene izvršitve.

1. skupnim stanjem lastniških certifikatov na računih
pooblaščenih investicijskih družb in na ločenem računu
Prvega pokojninskega sklada po zmanjšanju na podlagi 10.
člena tega zakona, in
2. skupno vrednostjo premoženja iz drugega odstavka 36. člena
tega zakona.

6. ZAGOTOVITEV IN VREDNOTENJE PREMOŽENJA
Določitev premoženja, ki ga mora Slovenska razvojna
družba prodati pooblaščenim investicijskih družbam
36. člen

(2) Pri vsaki posamezni vrsti premoženja iz prvega odstavka
tega člena mora vlada v dopolnitvi odloka iz prvega odstavka
tega člena ugotoviti vrednost tega premoženja po prvem odstavku
3. člena ZZSPID oziroma 38. členu tega zakona.

(1) Vlada mora v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona dopolniti
odlok, izdan na podlagi 52. člena ZZLPPO tako, da izrecno določi
vse premoženje iz 24. in 26. člena ZZLPPO v lasti Slovenske
razvojne družbe, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

(3) Če je skupna vrednost premoženja iz drugega odstavka 36.
člena tega zakona manjša od skupnega stanja lastniških
certifikatov pooblaščenih investicijskih družb, mora Slovenska
razvojna družba v roku 60 dni po izteku roka za uresničitev
pravice izbire iz prvega odstavka 6. člena tega zakona
pooblaščenim investicijskim družbam na javni dražbi oziroma
postopku javnega zbiranja ponudb za razliko ponuditi dodatno
državno premoženje iz prvega odstavka tega člena za izklicno
ceno, ki je enaka vrednosti posamezne vrste premoženja,
ugotovljeni v dopolnitvi odloka iz prvega odstavka tega člena. V
takem primeru mora Slovenska razvojna družba premoženje
izbrati tako, da od vsake vrste premoženja ponudi delež, ki je
enak razmerju med

1. v primeru premoženja v obliki lastniških deležev v pravni
osebi: da je pravna oseba na dan uveljavitve tega zakona že
organizirana v obliki delniške družbe oziroma družbe z
omejeno odgovornostjo in nad njo na dan uveljavitve tega
zakona ni bil začet stečajni postopek oziroma postopek
prisilne poravnave,
2. v primeru drugih vrst premoženja: da je premoženje v skladu
z ZISDU dopustna oblika naložb pooblaščenih investicijskih
družb.
(2) Pri vsaki posamezni vrsti premoženja iz prvega odstavka
tega člena mora vlada v dopolnitvi odloka iz prvega odstavka
tega člena ugotoviti vrednost tega premoženja po prvem odstavku
3. člena ZZSPID oziroma 38. členu tega zakona.

1. skupnim stanjem lastniških certifikatov pooblaščenih
investicijskih družb in
2. skupnim stanjem vseh lastniških certifikatov na računih
pooblaščenih investicijskih družb ter ločenem računu Prvega
pokojninskega sklada.

(3) Slovenska razvojna družba mora v roku 30 dni po izteku roka
za uresničitev pravice izbire iz prvega odstavka 6. člena tega
zakona pooblaščenim investicijskim družbam na javni dražbi
oziroma postopku zbiranja ponudb ponuditi vse premoženje iz
prvega odstavka tega člena za izklicno ceno, ki je enaka vrednosti
posamezne vrste premoženja, ugotovljeni v dopolnitvi odloka iz
prvega odstavka tega člena.

(4) V postopku zbiranja ponudb po tretjem odstavku 36. člena
tega zakona oziroma prejšnjem odstavku lahko Slovenska
razvojna družba ponudi paket premoženja za izklicno ceno, ki je
enaka seštevku izklicnih cen posameznih vrst premoženja, ki je
v paketu. Če za izklicno ceno ponudi nakup več pooblaščenih
investicijskih družb, se vsaki od njih proda delež paketa, ki je
enak sorazmernemu deležu stanja lastniških certifikatov na računu
posamezne pooblaščene investicijske družbe, ki je ponudila
nakup tega paketa, glede na skupno stanje lastniških certifikatov
vseh pooblaščenih investicijskih družb, ki so ponudile nakup tega
paketa.

(4) Če je skupna vrednost premoženja iz drugega odstavka tega
člena večja od skupnega stanja lastniških certifikatov na računih
lastniških
certifikatov pooblaščenih investicijskih družb po prenosu
n
a podlagi 9. člena tega zakona in zmanjšanju na podlagi 10.
člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: skupno stanje lastniških
certifikatov pooblaščenih investicijskih družb), mora Slovenska
razvojna družba ponuditi pooblaščenim investicijskim družbam
tisti del premoženja, katerega vrednost je enaka skupnemu stanju
lastniških certifikatov pooblaščenih investicijskih družb. V takem
Primeru
mora Slovenska razvojna družba premoženje izbrati tako,
d
a od vsake vrste premoženja ponudi delež, ki je enak razmerju
rried

Vrednotenje premoženja
38. člen
(1) Če vrednosti premoženja iz prvega odstavka 36. člena tega
zakona oziroma iz prvega odstavka 37. člena tega zakona ni
mogoče ugotoviti na podlagi prvega odstavka 3. člena ZZSPID,
se ta ugotovi kot sedanja vrednost tega premoženja na način,
določen v drugem do četrtem odstavku tega člena in preračuna
na vrednost po stanju na dan 1.1.1993 z uporabo indeksa
drobnoprodajnih cen.

'• skupnim stanjem lastniških certifikatov pooblaščenih
investicijskih družb in
skupnim stanjem vseh lastniških certifikatov na računih
pooblaščenih investicijskih družb ter ločenem računu Prvega
pokojninskega sklada.
jv5) V primeru iz tretjega odstavka 37. člena tega zakona lahko
'ada kot premoženje, ki ga mora Slovenska razvojna družba
Prodati pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate, določi
udi
delnice oziroma poslovne deleže oseb iz 1. točke prvega
Ostavka 13. člena ZZLPPO.
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(2) Sedanja vrednost delnic, s katerimi se trguje na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev, se določi z uporabo zadnjega enotnega
tečaja teh delnic v letu 1998.
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(3) Sedanja vrednost drugih delnic in poslovnih deležev se določi
bodisi kot

(2) Od dneva vpisa pravice izbire na podlagi četrtega odstavka 3.
člena tega zakona do izvršitve naloga o uresničitvi pravice izbire
po prvem oziroma drugem odstavku 5. člena tega zakona delnic
s pravico izbire ni mogoče prenesti na račun novega imetnika.

1. knjigovodska vrednost na podlagi revidirane bilance stanja
za leto 1998, če je družba po ZGD zavezana k revidiranju,
oziroma na podlagi bilance stanja za leto 1998, bodisi kot
2. poštena tržna vrednost na podlagi cenitve pooblaščenega
cenilca.

Oglaševanje
43. člen
(1) Do izteka roka za uresničitev pravice izbire iz prvega odstavka
6. člena tega zakona je prepovedano oglaševanje oziroma
pozivanje delničarjev pooblaščenih investicijskih družb, s katerim
se poskuša vplivati na odločitev delničarjev pooblaščenih
investicijskih družb oziroma jih zavesti v zmoto glede vrednosti
novih delnic oziroma pokojninskih bonov.

(4) Sedanja vrednost drugega premoženja se določi kot poštena
tržna vrednost na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca.
Prenehanje pravice do zamenjave lastniških
certifikatov pooblaščenih investicijskih družb
39. člen

(2) Prepoved iz prvega odstavka tega člena se nanaša na

(1) Če pooblaščene investicijske družbe na javni dražbi oziroma
postopku zbiranja ponudb ne kupijo vsega premoženja, ki jim je
bilo ponujeno v skladu s tretjim odstavkom 36. člena in tretjim ter
četrtim odstavkom 37. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu:
neprodano premoženje), mora Slovenska razvojna družba
razpisati zadnjo javno dražbo oziroma postopek zbiranja ponudb,
v katerem pooblaščenim investicijskim družbam ponovno ponudi
neprodano premoženje.

1. objave v javnih občilih;
2. oglase oziroma pozive, posredovane neposredno delničarjem
po pošti, preko osebnih obvestil (obiski na domu in podobno)
oziroma z uporabo drugih komunikacijskih sredstev.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena morajo
družbe za upravljanje v roku trideset dni po uveljavitvi tega zakona
delničarjem poslati obvestilo, v katerem jim na razumljiv in jasen
način razložijo vsebino pravice izbire ter način in učinke uresničitve
te pravice za njihov položaj. Hkrati z obvestilom morajo družbe
za upravljanje delničarjem poslati obrazec naloga za uresničitev
pravice izbire iz tretjega odstavka 4. člena tega zakona.

(2) Če pooblaščene investicijske družbe na zadnji javni dražbi
oziroma postopku zbiranja ponudb ne kupijo vsega oziroma dela
ponujenega neprodanega premoženja, prenehajo veljati lastniški
certifikati, ki ostanejo na računih pooblaščenih investicijskih družb
po plačilu premoženja, kupljenega na javni dražbi oziroma
postopku zbiranja ponudb.

(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena mora Vlada
v dnevnih časopisih, ki izhajajo na območju celotne Republike
Slovenije, najmanj dvakrat mesečno objaviti vsebino obvestila z
vsebino iz tretjega odstavka tega člena, in te objave vsakič
napovedati en dan pred objavo v oglasnem delu pred osrednjo
večerno informativno oddajo na programih tistih televizij, ki imajo
na programu takšno oddajo.

7. PREHODNE, KAZENSKE IN KONČNE DOLOČBE
Določitev pogojev za denarna vplačila
in davčnih olajšav
40. člen

Stroški izdaje in zamenjave
44. člen

(1) Pogoje za dodatna denarna vplačila v Prvi pokojninski sklad
bo urejal zakon, ki bo urejal pokojninske sklade prostovoljnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja.

(1) Pooblaščene investicijske družbe iz svojih sredstev krijejo
naslednje stroške

(2) Dodatna denarna vplačila, ki jih v skladu z zakonom iz
prejšnjega odstavka tega člena, zavarovanec vplača v Prvi
pokojninski sklad, so podlaga za zmanjšanje njegove letne davčne
osnove za odmero dohodnine, vendar največ do višine, določene
z zakonom o dohodnini za premije, vplačane za prostovoljno
dodatno pokojninsko zavarovanje.

1. zamenjave delnic (prvi odstavek 2. člena tega zakona),
2. uresničitve pravice izbire (4. in 5. člen tega zakona)
3. obvestila delničarjem (četrti odstavek 43. člena tega zakona)

Nadaljevanja dela organov
41. člen

Kazenske določbe
45. člen

(1) Izvedbena komisija, imenovana na podlagi 53. člena Z2LPPO,
nadaljuje z delom kot izvedbena komisija na podlagi 6. člena tega
zakona.

(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se
kaznuje za gospodarski prestopek

(2) Oseba, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja funkcijo
direktorja Kapitalskega sklada, nadaljuje z opravljanjem te funkcije
do imenovanja uprave v skladu s tretjim odstavkom 15. člena
tega zakona.

1. družba za upravljanje oziroma druga pravna oseba, ki krši
prepoved iz prvega odstavka 39. člena tega zakona,
2. družba za upravljanje, ki krši prepoved iz tretjega odstavka
43. člena tega zakona,
3. družba za upravljanje, ki ravna v nasprotju s četrtim
odstavkom 43. člena tega zakona.

(2) Kapitalski sklad krije stroške izdaje pokojninskih bonov in
stroške prenosa pokojninskih bonov na račune upravičencev.

Začasna zamrznitev prenosa delnic
in pokojninskih bonov
42. člen

(2)'Z denarno kaznijo od 250.000 do 1.500.000 tolarjev se za
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe,
ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena

(1) Od dneva uveljavitve tega zakona do dneva vpisa pravice
izbire na podlagi četrtega odstavka 3. člena tega zakona delnic
pooblaščenih investicijskih družb ni mogoče prenesti na račun
novega imetnika.
poročevalec, št. 30

(3) Z denarno kaznijo od 250.000 do 450.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje fizična oseba, ki krši prepoved iz prvega
odstavka 43. člena tega zakona
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Razveljavitev predpisov
46. člen

lastniške certifikate (Uradni list RS, št. 59/96).

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 25. člen zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske
razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98) ter drugi in tretji
odstavek 3. člena zakona o zagotavljanju sredstev pooblaščenim
investicijskim družbam zaradi zamenjave teh sredstev za zbrane

Končna določba
47. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Zaradi zagotovitve pogojev za uresničitev namena zakona in
temeljnih načel zakona je bilo treba oblikovati ustrezne pravne
institute.

njegovo poslovanje veljati enaka pravila kot veljajo za druga
pokojninska (življenjska) zavarovanja. Zato Predlog zakona v
15. do 23. členu ureja upravljanje PPS na enak (istovrsten način)
kot upravljanje zavarovalnic življenjskega zavarovanja in kritnih
skladov, ki so jih dolžne oblikovati, ureja Predlog zakona o
zavarovalništvu (primerjaj prvi odstavek 22. člena, 113. do 119.
člen in 125. do 133. člen Predloga ZZav - prva obravnava).

Prva skupina teh pravnih institutov se nanaša na razcepitev delni
(stock split) pooblaščenih investicijskih družb in zmanjšanjem
njihovega osnovnega in so urejena v 2. poglavju Predloga
zakona. Razcepitev delnic (2. člen) je potrebna zaradi nadaljnje
izpeljave pogojev potrebnih za uresničitev pravice izbire.
Uzakonitev pravice izbire delničarja (3. člen) zagotavlja uresničitev
enega od temeljnih namenom zakona (obširneje o tem glej v
uvodu). Ker so delnice vseh pooblaščenih investicijskih družb že
izdane kot nematerializirani vrednostni papirji so pravni instiuti v
zvezi z načinom uresničitve te pravice (4. do 6. člen) oprti na
institute nematerializiranih vrednostnih papirjev. Določba 7. člena
pa na pregleden in enostaven način uredi korporacijsko pravne
posledice uresničitve pravice izbire.

Določbe 24. do 27. člena o prenosu premoženja v upravljanje
družbam za upravljanje omogočajo jasno ločitev med nadzorom
nad upravljanjem premoženja (aktivo) in oblikovanjem
zavarovalnotehničnih rezervacij ter opravljanjem izplačil
pokojninskih rent (pasivo) ter s tem zagotavljajo pogoje za
učinkovito nadzor (primerjaj 27. člen in 23. člen).
V 4. poglavju zakon ureja pokojninske bone (28. do 32. člen), ki
so (pravni) instrument uresničitve pravice izbire, kadar se delničar
odloči za pokojninsko varčevanje (obširneje o tem glej v uvodu).
Pravna tehnika izdaje in prenosov pokojninskih bonov (28. in 29.
člen) je prilagojena rešitvam v zvezi z izdajo novih delnic v 2.
poglavju. S tem so zagotovljeni pogoji za enostavno (in učinkovito)
tehnično izpeljavo določb zakona.

V 3. poglavju je urejen položaj Prvega pokojninskega sklada (v
nadaljevanju: PPS). PPS je (podobno kot vzajemni sklad - primerjaj
3. člen ZISDU) skup premoženja, ki se upravlja z določenim
namenom, torej v primeru PPS z namenom zagotoviti kritje za
izpolnitev obveznosti izplačila pokojninskih rent (primerjaj 1. točko
1- člena). PPS se oblikuje z uveljavitvijo zakona (8. člen) višina
lastniških certifikatov, ki se prenese na ločen račun PPS pa je
odvisna od uresničitve pravice izbire delničarjev PID (prvi odstavek
9. člena).

V 5. poglavju (33. do 35. člen) zakon dopolni sedaj pomanjkljive
določbe ZISDU o dokončni uskladitvi pooblaščenih investicijskih
družb bodisi z uskladitvijo z določbami ZISDU o rednih
investicijskih družbah, ki se ukvarjajo s pasivnim upravljanjem
naložb, bodisi s preoblikovanjem v redne delniške družbe, ki
opravljajo dejavnost holdingov - t.im. venture fondov z namenom
aktivnega upravljanja.

imetnikom uslužbenskih certifikatov se zagotovi uresničitev
njihovih pravic iz uslužbenskih certifikatov z zamenjavo teh za
Pokojninske bone (sedmi do deveti odstavek 28. člena), zato se
tudi uslužbenski certifikati (ki so po svoji vsebini enaki lastniškim
certifikatom) z dnem uveljavitve zakona prenesejo na (isti) ločen
račun PPS

6. poglavje (36. do 39. člen) pravno sistemsko razdela in uredi
ustrezne institute, povezane s prodajo premoženja pooblaščenim
investicijskih družbam za certifikate s tem, da določi:

p

ravila o zagotovitvi premoženja za lastniške certifikate PPS (11.
0° 14. člen) v skladu s temeljnim načelom zakona ohranjajo
Pridobljene pravice delničarjev PID, ki so uresničili pravico do
izbire
z zamenjavo delnic za pokojninske bone, na enak način pa
s
e zagotavlja tudi uresničitev pravic imetnikov uslužbenskih
c
8rtifikat0v Z namenom vzpodbuditi prostovoljno pokojninsko
Varčevanje pa Predlog zakona določa tudi enkratno davčno
°lajšavo (prvi in drugi odstavek 12. člena).

1. jasna pravila o načinu določitve premoženja (prvi, drugi in peti
odstavek 36. člena ter prvi in drugi odstavek 37. člena Predloga
zakona)
2. jasna pravila o rokih, načinu in pogoji prodaje (tretji in četrti
odstavek 36. člena ter tretji in četrti odstavek 37. člena)
3. pravila o vrednotenju premoženja (38. člen), s katerimi dopolni
sedanje rešitve v 3. členu ZZSPID

pp

S upravlja Kapitalski sklad (prvi odstavek 15. člena). Takšna
Zakonodajna rešitev je v skladu s funkcijo kapitalskega sklada
01
sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja.-Kot je bilo
razloženo
je PPS posebna oblika pokojninskega sklada, ki se
u
Pravlja z namenom zagotoviti kritje za izpolnitev obveznosti do
^varovancev (torej izplačilo pokojninske rente). Zato morajo za
7
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4. prenehanje pravice do zamenjave (39. člen), s čimer na ustavno
skladen način uredi pravni institut, ki ureja posebno obliko civilne
sankcije, če pooblaščene investicijske družbe ne kupijo
premoženja, ki jim je bilo ponujeno po izklicni ceni, določeni v
skladu s 3. členom ZZSPID oziroma 38. členom Predloga zakona.
59
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Z namenom preprečiti oglaševanje, s katerimi bi bodisi družbe za
upravljanje bodisi druge osebe poskušale vplivati na odločitev
delničarjev PID (ne z namenom zaščiti njihove interese temveč z
namenom za lasten račun doseči določene koristi) Predlog zakona
ureja tudi pravila oglaševanja v obdobju, v katerem teče rok za
uresničitev pravice izbire (43. člen) in določa stroge sankcije za
kršitev teh pravil (44. člen).

7. poglavje vsebuje prehodne, kazenske in končne določbe. Ker
je PPS posebna oblika (prvega) pokojninskega sklada in s tem
del tretjega pokojninskega stebra bo dodatno varčevanje z
dodatnimi denarnim vplačili v ta sklad urejal zakon, ki bo urejal
(splošne) pokojninske sklade (40. člen).
Začasna zamrznitev prenosa delnic in pokojninskih bonov (42.
člen) je potrebna zaradi tehnike izpeljave uresničitve pravice izbire.

denarna sredstva oziroma drugo premoženje, ki ga je prejela na
podlagi pravice iz delnic iz prejšnjega člena do sorazmernega
dela ostanka premoženja v primeru stečaja oziroma likvidacije
podjetja.

DODATEK K OBRAZLOŽITVI

Določbe Zakona o zaključku lastninjenja In privatizaciji
pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur. I. RS, št.
30/98 - v nadaljevanju: ZZLPPO), ki jih je potrebno
upoštevati

(3) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi v
primeru, kadar Slovenska razvojna družba v skladu s četrtim
odstavkom 40. člena tega zakona proda delnice iz prejšnjega
člena za gotovino oziroma za drugo premoženje.

PODRAZDELEK 3. razdelka III. poglavja: Prodaja delnic in drugega
premoženja pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate

Terjatve in naložbe bank v sanaciji
26. člen

Premoženje, ki je predmet prodaje
24. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preide na Slovensko razvojno
družbo naslednje premoženje Agencije za sanacijo bank in
hranilnic (v nadaljnjem besedilu: Agencija za sanacijo):

Slovenska razvojna družba mora prodati pooblaščenim
investicijskim družbam za certifikate naslednje premoženje v
njeni lasti, kolikor to predstavlja dopustno obliko naložb
pooblaščenih investicijskih družb v skladu z zakonom o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur.l. RS, št. 6/94,
25/97 in 10/98 - v nadaljnjem besedilu: ZISDU)::

1. terjatve, ki jih je Agencija za sanacijo odkupila od bank v
sanaciji z obveznicami (v nadaljnjem besedilu: sanacijske
obveznice) izdanimi na podlagi zakona o jamstvu Republike
Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije bank in
hranilnic (Ur.l. RS, št. 57/92) oziroma zakona o zamenjavi
obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije
Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Ur.l. SR, št.
59/95);
2. lastniške deleže v pravnih osebah, ki jih je Agencija za sanacijo
odkupila od bank v sanaciji s sanacijskimi obveznicami
oziroma pridobila s stvarnim vložkom terjatev iz prejšnje točke.

1. delnice, prenesene na Sklad oziroma Slovensko Razvojno
družbo na podlagi tretje alinee prvega odstavka 22. člena,
tretjega odstavka 23. člena, šestega odstavka 25. člena in
29. člena ZLPP;
2. delnice pravnih oseb iz2., 3., 5. in 6. točke prvega odstavka
13. člena tega zakona, razen delnic, ki jih privatizira na načine
iz 1., 3. oziroma 4. točke 22. člena tega zakona;
3. poslovno nepotrebna sredstva in materialne naložbe, ki so
bile v postopku lastninskega preoblikovanja prenesena na
Sklad in drugo premoženje, ki je bilo po dosedaj veljavnih
predpisih namenjeno prodaji pooblaščenim investicijskim
družbam za certifikate;
4. nadomestno premoženje iz 25. člena tega zakona;
5. zadržane delnice v primeru iz tretjega odstavka 46. člena
tega zakona;
6. delnice oziroma denarna sredstva, ki jih pridobi na podlagi
drugega odstavka 47. člena tega zakona;
7. terjatve in naložbe bank v sanaciji iz 26. člena tega zakona.

(2) V primeru privatizacije pravne osebe, do katere ima Slovenska
razvojna družba terjatve, ki jih je pridobil na podlagi 1. točke
prejšnjega odstavka, lahko Slovenska razvojna družba pred
privatizacijo izvede povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi
vložki, katerih predmet so navedene terjatve. V takšnem primeru
proda Slovenska razvojna družba pooblaščenim investicijskim
družbam za certifikate delnice, ki jih pridobi z vplačilom takšnega
stvarnega vložka.
Prodajna cena
27. člen
Ne glede na določbe 18. in 19. člena tega zakona se prodajna
cena v primeru prodaje premoženja iz 24., 25., 26. in 52. člena
tega zakona pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate
določi na.način iz 3. člena Zakona o zagotavljanju sredstev
pooblaščenim investicijskim družbam zaradi zamenjave teh
sredstev za zbrane lastniške certifikate (Ur.l. SR, št. 59/96 - v
nadaljevanju: ZZSPID).

Nadomestno premoženje
25. člen
(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena tega zakona Slovenska
razvojna družba pooblaščenim investicijskim družbam ne proda
delnic podjetja, nad katerim je bil začet postopek stečaja. Če je bil
nad podjetjem iz prejšnjega člena začet postopek prisilne
poravnave, se privatizacija prekine do zaključka tega postopka.
I
(2) Kadar je bil nad podjetjem iz 21. člena tega zakona opravljen
postopek stečaja oziroma likvidacije, proda Slovenska razvojna
družba pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate
poročevalec, št. 30

Način in roki prodaje
28. člen
(1) Slovenska razvojna družba proda delnice pooblaščenim
investicijskim družbam na podlagi javnega zbiranja ponudb.
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(2) Podrobnejše predpise o načinu prodaje iz prvega odstavka
tega člena določi Vlada Republike Slovenije.

Prenos premoženja pred določitvijo seznama
54. člen

IV. poglavje: DOLOČITEV VRSTE IN OBSEGA DRŽAVNEGA
PREMOŽENJA, NAMENJENEGA PRODAJI POOBLAŠČENIM
INVESTICIJSKIM DRUŽBAM ZA CERTIFIKATE

(1) Vlada lahko prenese na Slovensko razvojno družbo del
državnega premoženja, ki ustreza kriterijem iz drugega odstavka
52. člena tega zakona in ga nameni prodaji za lastniške certifikate
pooblaščenim investicijskim družbam pred določitvijo seznama
iz prvega odstavka 52. člena tega zakona.

Dodatno premoženje
52. člen

(2) Slovenska razvojna družba mora to premoženje prodati
pooblaščenim investicijskim družbam na način določen v 56. členu
tega zakona.

(1) Če vrednost premoženja iz 24. člena tega zakona, ugotovljena
na način iz 3, člena ZZSPID, ne zadošča za izpolnitev obveznosti
Republike Slovenije iz ZZSPID vključno z izpolnitvijo obveznosti
za certifikate iz 69. člena tega zakona, vlada v roku treh mesecev
od uveljavitve tega zakona določi seznam dodatnega premoženja,
ki se proda pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate.

Vsebina odloka o določitvi seznama
55. člen
V odloku, s katerim določi seznamu iz prvega odstavka 52. člena
tega zakona, vlada:
1. ugotovi skupno višino neporabljenih certifikatov pooblaščenih
investicijskih družb iz drugega odstavka 1. člena ZZSPID;
2. ugotovi vrednost premoženja iz 24, 25. in 26. člena tega
zakona, ki je še na razpolago za prodajo pooblaščenim
investicijskim družbam;
3. ugotovi vrednost delnic oziroma poslovnih deležev podjetij,
nad katerimi je bil začet stečajni postopek, ki bi bile na podlagi
ZLPP namenjene za razdelitev pooblaščenim investicijskim
družbam;
4. ugotovi skupno višino certifikatov pooblaščenih investicijskih
družb iz 1. točke tega odstavka, ki nima kritja v vrednosti
premoženja iz 2. točke, zmanjšano za vrednost premoženja
iz 3. točke tega odstavka;
5. določi seznam z navedbo vrste in obsega ter vrednosti
premoženja, ugotovljeno na način iz 3. člena ZZSPID, ki se
dodatno nameni prodaji pooblaščenim investicijskim družbam
za certifikate.

(2) Vlada lahko na podlagi prejšnjega odstavka prodaji
pooblaščenim investicijskim družbam za certifikate nameni
naslednje premoženje:
1. delnice oziroma poslovne deleže, katerih imetnica je Republika
Slovenija;
2. druge vrednostne papirje, katerih imetnik je Republika
Slovenija;
3. druge oblike premoženja v lasti Republika Slovenija, ki je v
skladu z ZISDU dopustna oblika naložb pooblaščenih
investicijskih družb;
4. delnice oziroma poslovne deleže, druge vrednostne papirje
oziroma druge oblike premoženja v lasti pravnih oseb, katerih
edina lastnica je Republika Slovenija, če se s tem strinja pristojni
organ take pravne osebe in če gre za premoženje, ki je
dopustna oblika naložb pooblaščenih investicijskih družb.
(3) Ne glede prejšnji odstavek Vlada prodaji pooblaščenim
investicijskih družbam za certifikate ne sme nameniti premoženja
v lasti Republike Slovenije, ki je potrebno za enega od naslednjih
namenov:
1.
2.
3.
4.

Način prodaje
56: člen
(1) Prodajo premoženja iz 5. prejšnjega člena pooblaščenim
investicijskim družbam za certifikate opravi Slovenska razvojna
družba v imenu in za račun Republike Slovenije

izvrševanje funkcij in nalog državnih organov;
upravljanje s prihodki in odhodki proračuna;
infrastrukturo za zagotavljanju izvajanja javnih služb;
opravljanje dejavnosti skladov, ustanovljenih s posebnimi
zakoni.

(2) Za prodajo premoženja iz prvega odstavka tega člena se
smiselno uporablja določba 28. člena tega zakona.

Izvedbena komisija
53. člen

Rok za zagotovitev premoženja
57. člen

(1) Vlada v petnajstih dneh od uveljavitve tega zakona imenuje
medresorsko izvedbeno komisijo za prodajo premoženja
pooblaščenim investicijskim družbam (v nadaljnjem besedilu:
izvedbena komisija).

Če v roku devet mesecev od uveljavitve tega zakona
pooblaščenim investicijskim družbam ni ponujeno v prodajo
premoženje, ki zadošča za izpolnitev obveznosti Republike
Slovenije iz ZZSPID, pridobijo pooblaščene investicijske družbe
pravico iz 5. člena ZZSPID.

(2) Vlada določi sestavo izvedbene komisije tako, da so v njej
zastopana ministrstva, ki imajo v svoji pristojnosti privatizacijo
državnega premoženja ter Slovenska razvojna družba.

Zakon o zagotavljanju sredstev pooblaščenim investicijskim
družbam zaradi zamenjave teh sredstev za zbrane lastniške
certifikate (Url RS, št. 59/96 - v nadaljevanju: ZZSPID)

(3) Izvedbena komisija skrbi za usklajeno izvedbo vseh nalog pri
določanju in prodaji premoženja pooblaščenim investicijskim
družbam za certifikate in pri tem zlasti:

1. člen

1

- predlaga vladi premoženje, ki se nameni prodaji v skladu s
24., 25. in 52. členom tega zakona;
2
- daje mnenje o prodajni ceni tega premoženja;
3- predlaga vladi odločitve o zadevah iz 28. člena tega zakona.

14'maj 1999

(1) S tem zakonom Republika Slovenja zagotavlja, da bo zaradi
uresničitve zakona o lastninskem preoblikovanju (Ur.l. RS, št. 55/
92, 7/93, 31/93 in 1/96) in za zagotovitev polne vrednosti vseh
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izdanih lastniških certifikatov, zagotovila tolikšen obseg
družbenega kapitala, ki se lastninsko preoblikuje ali premoženja
v lasti države, da bodo vse pooblaščene investicijske družbe
lahko zbrane lastniške certifikate uporabile za delnice ali druga
sredstva.
(2) Obveznost Republike Slovenije iz prejšnjega odstavka tega
člena se nanaša na zagotovitev premoženja, potrebnega za
uporabo vseh lastniških certifikatov, ki jih bodo pooblaščene
investicijske družbe zbrale v rokih, odobrenih do uveljavitve tega
zakona in v okviru svojega odobrenega osnovnega kapitala, za
katerega so do tedaj pridobile dovoljenje pristojnega organa po
predpisih, ki urejajo ustanovitev in delovanje investicijskih skladov
in družb za upravljanje.
2. člen
(1) Obseg in vrsto premoženja, potrebnega za izpolnitev
obveznosti iz prejšnjega člena določi poseben zakon1.
(2) Od skupnega obsega sredstev iz prejšnjega člena se odšteje
vrednost delnic oziroma poslovnih deležev podjetij, nad katerimi
je bil začet stečajni postopek, ki bi bile na podlagi zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij namenjene za razdelitev
pooblaščenim investicijskim družbam. Vrednost delnic oziroma
poslovnih deležev se ugotovi v skladu z drugim odstavkom 3.
člena tega zakona.
(3) Vlada Republike Slovenije predloži zakon iz prvega odstavka
tega člena v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije
najkasneje do 31.1.1997.
3. člen
(1) Vrednost delnic oziroma poslovnih deležev podjetja, ki se
lastninsko preoblikuje oziroma privatizira z uporabo vseh ali

' Ta poseben zakon je bil ZZLPPO.
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posameznih od naslednjih načinov prodaje oziroma razdelitve za
lastniške certifikate: javna prodaja, interna razdelitev oziroma
notranji odkup, se določi kot ponderirana aritmetična sredina cen
vseh prej navedenih načinov brez upoštevanja popustov. Vrednost
delnic oziroma poslovnih deležev podjetij se ugotovi v skladu z
zakonom o lastninskem preoblikovanju ali drugimi predpisi, ki
urejajo lastninsko preoblikovanje teh podjetij.
(2) Sredstva, ki niso delnice ali poslovni deleži, se ocenijo le s
cenitvijo pooblaščenega cenilca, na osnovi enakih standardov
vrednotenja, ki veljajo za ocenjevanje vrednosti podjetij.
(3) Vrednost sredstev, ki je ni mogoče ugotoviti po stanju 1.1.1993,
se z dneva cenitve preračuna na dan 1.1.1993 upoštevaje indeks
drobnoprodajnih cen.
(4) Za ugotovitev vrednosti delnic in drugih sredstev je zadolžena
Vlada Republike Slovenije. Stroške ugotavljanja vrednosti nosi
podjetje oziroma gospodarska družba ali dotedanji lastnik teh
sredstev.
4. člen2
Delnice in druga sredstva, ki bodo dana na razpolago
pooblaščenim investicijskim družbam zaradi njihove zamenjave
za zbrane lastniške certifikate, morajo biti zagotovljene tako, da
bodo do 31.12.1997 vse pooblaščene investicijske družbe lahko
zamenjale zbrane lastniške certifikate in s tem izpolnile pogoje za
redno poslovanje.
5. člen
V zakonu iz 2. člena tega zakona se določi rok, po katerem imajo
pooblaščene investicijske družbe pravico, da uveljavijo svoje
terjatve za pokritje vrednosti zbranih lastniških certifikatov do
države iz njenega premoženja, neposredno na podlagi zakona.

Predlog zakona o

DOPOLNITVI

DEJAVNOSTI

ZAKONA

0

ZDRAVSTVENI

(ZZDej-D)

- EPA 797 - II - skrajšani postopek

Ljubljana, 3.5.1999

Na podlagi 204. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije predlaga, da predlog zakona Državni zbor
obravnava do skrajšanem postopku, saj gre za manj
zahtevno spremembo in dopolnitev.

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92)
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96 in
26/97) vlaga podpisani poslanec

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije obvešča, da bo kot predlagatelj
sodeloval na sejah delovnih teles Državnega zbora in na
sejah Državnega zbora.

ROMAN JAKIC
POSLANEC DRŽAVNEGA ZBORA RS

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O
ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI (URADNI L. RS, ŠT. 9/92)
in ga pošilja v obravnavo in sprejem.

POSLANEC:
ROMAN JAKIČ, l.r.

I.UVOD

delodajalca. Institut tega pripravništva naj bi omogočil strokovno
usposabljanje za poklice po katerih trenutno ni velikega
povpraševanja med delodajalci in tako omogočil posameznikom,
da se usposobijo za delo, pridobijo delovne izkušnje ter tako
uspešneje nastopajo na trgu delovne sile. Poudarek je torej na
usposabljanju za poklice, po katerih ni večjega povpraševanja. V
Republiki Sloveniji po zadnjih podatkih v zdravstvenih zavodih
primanjkuje približno preko 700 zdravstvenih tehnikov z višje- in
visokošolsko izobrazbo in medicinskih sester z višje- in
visokošolsko izobrazbo. Kljub temu zdravstveni zavodi preveč
široko izrabljajo zakonske možnosti, ki dovoljujejo volontersko
opravljanje pripravništva in tako zahtevajo volonterstvo ne glede
na dejstvo, da jim primanjkuje kadrov tudi po normativih, s katerimi
so predvidena prosta delovna mesta v organizaciji, čeprav bi
lahko iskalcem prve zaposlitve omogočili sklenitev delovnega
razmerja.

1- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Pripravništvo je del izobraževalnega procesa in je za strokovnost
kadrov nujno potrebno. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni I. RS,
14/90, 5/91, 29/92 71/93, 2/94) določa, da je pripravnik vsak,
ki prvič začne opravljati delo ustrezno vrsti in stopnji njegove
strokovne izobrazbe z namenom, da se uvede in usposobi za
samostojno
opravljanje dela. Pripravniki sklenejo delovno razmerje
n
a enak način kot drugi delavci, pri tem pa je potrebno poudariti,
da so v vseh pravicah in obveznostih v načelu izenačeni z drugimi
delavci. Pravtako pa zakon o delovnih razmerjih in tudi zakon o
temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Uradni I. RS, št. 60/89,
42/90) predvidevata in uvajata posebno ter izjemno obliko
Pripravništva - volontersko pripravništvo. Volontersko
Pripravništvo
je pripravništvo v okviru katerega se pripravnik
Us
Posablja pri delodajalcu, ne da bi bil pri njem v delovnem
razmerju, temveč sklene pogodbo o opravljanju dela. Za
e
'°dajalca je usposabljanje cenejše, saj pripravnik za svoje delo
ne
Prejme plače, lahko pa sprejema nagrado, ki je odvisna od
14

- maj 1999

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni I. RS, št. 9/92, 26/92, 13/
93, 45/94, 37/95, 8/96) v 34. členu uvaja posebne pogoje za
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usposabljanje zdravnikov sekundarijev (zdravstveni zavodi jih
morajo sprejeti na usposabljanje kljub temu, da ne izkazujejo
potreb po delovni sili); sredstva za osebne dohodke jim zagotavlja
proračun Republike Slovenije. Zakonodajalec oz. vlada je zaradi
posebne narave izobraževalnega procesa in pomena stroke torej
zadostno uredila njihov položaj. Ostali akterji v zdravstveni
dejavnosti pa niso bili deležni takšne pozornosti, pa čeprav bi si jo .
zaslužili, saj trenutno primanjkuje višje- in visokošolskega
zdravstvenega kadra (zdravstveni tehniki in medicinske sestre
ter ostali). Zato mora država skrbeti za ohranjanje interesa tudi
za te poklice. Trenutne razmere mladih zagotovo ne motivirajo,
saj zdravstveni zavodi nanje ne gledajo kot na pomemben dejavnik
pri opravljanju svoje dejavnosti, ampak jih izrabljajo predvsem za
zniževanje stroškov poslovanja.
3. FINANČNE POSLEDICE

predlagana novela zakona predvideva le pripravnike, ki bi jim
zdravstveni zavodi lahko ponudili sklenitev delovnega razmerja
na podlagi svojih normativov o delovnih mestih.
Po grobih ocenah opravlja volontersko pripravništvo v
zdravstvenih zavodih približno preko 30 oseb. Ob upoštevanju
veljavnih predpisov s področja delovne zakonodaje in kolektivnih
pogodb bi tako po približnih izračunih znašala obremenitev
državnega proračuna iz naslova pripravništva preko 36 milijonov
tolarjev letno oziroma preko 3 milijone tolarjev mesečno.
Te osebe so sedaj, tudi če opravljajo pripravništvo kot volonterji,
strošek državnega proračuna skozi različne oblike pomoči, saj
nimajo sredstev za preživljanje. Tako bi se zmanjšali stroški
državnega proračuna z naslova socialne pomoči.
4. OBRAZLOŽITEV SKRAJŠANEGA POSTOPKA

V Republiki Sloveniji visokošolsko izobraževanje programov
zdravstvene nege (zdravstveni tehniki z višje- in visokošolsko
izobrazbo in medicinske sestre z višje- in visokošolsko izobrazbo)
konča preko 130 oseb letno. Strošek pokrivanja pripravništva iz
državnega proračuna v primeru, da bi se iz njega financirali torej
vsi, ki so končali z izobraževanjem, ne bi presegal približno 159
milijonov tolarjev letno oziroma približno 13 milijonov tolarjev
mesečno. Številka je realno še nižja, saj vsi, ki končajo
izobraževanje, ne nadaljujejo dela v svojem poklicu. Poleg tega

Predlagatelj želi čimprej rešiti obstoječo situacijo tako, da omogoča
vsem tistim osebam, ki opravljajo volontersko pripravništvo v
zdravstvenih organizacijah, ki bi jih lahko na podlagi svojih notranjih
aktov lahko zaposlile, da sklenejo delovno razmerje in tako
izboljšajo svoj položaj.
Sicer pa predlagana novela ne spreminja temeljnih usmeritev, ki
jih uvaja zakon, ampak ga le v manjši meri dopolnjuje.

medicinske sestre z višješolsko, visokošolsko izobrazbo, če ima
z normativi predvidena prosta delovna mesta. Sredstva za plačilo
osebnih dohodkov, prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje zagotavlja proračun
Republike Slovenije."

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni I. RS, št. 9/92, 26/92,
13/93,45/94, 37/95, 8/96) se v 34. členu doda novi četrti odstavek,
ki se glasi:

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

" Zdravstveni zavod sprejme na usposabljanje kot pripravnike
zdravstvene tehnike z višješolsko, visokošolsko izobrazbo in

III. OBRAZLOŽITEV
S prvim členom predlagatelj dodaja obstoječemu 34. členu novi
četrti odstavek.

tistim osebam, ki opravljajo volontersko pripravništvo v
zdravstvenih organizacijah, ki bi jih lahko na podlagi svojih notranjih
aktov lahko zaposlile, da sklenejo delovno razmerje, njihovi osebni
dohodki pa se krijejo direktno iz proračuna Republike Slovenije.

Predlagatelj želi rešiti nastalo situacijo tako, da omogoča vsem
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Zdravstveni zavodi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka,
so dolžni sprejeti na usposabljanje in zaposliti pripravnike in
sekundarije oziroma sprejeti na usposabljanje specializante.

IV. BESEDILO ČLENA, Kl SE
DOPOLNJUJE

Zdravstveni zavod sprejme na usposabljanje zdravnike
sekundarije tudi če ima že zasedena vsa z normativi predvidena
delovna mesta. Sredstva za plačilo osebnih dohodkov, prispevkov
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno
zavarovanje zagotavlja proračun Republike Slovenije.

34. člen
Minister, pristojen za zdravstvo, predpiše v sodelovanju s pristojno
zbornico pogoje, ki jih mora za izvajanje pripravništva,
sekundariata in specializacije izpolnjevati zdravstveni zavod.

14
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Predlog zakona o

AZILU

(ZAzll)

- EPA 654 - II - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 107. seji dne 29/4-1999 določila
besedilo:

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
njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O AZILU,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepov in stališč
12. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 24/31999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

- Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve,
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve.

2. člen
BESEDILO ČLENOV:
Opredelitev pojmov
Posamezni izrazi, uporabljeni vtem zakonu imajo naslednji pomen:

I. POGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE IN TEMELJNA NAČELA

-

1. člen

azil je zaščita, ki se v Republiki Sloveniji daje tujcem. Ta zaščita
vključuje zlasti pravico prebivanja v Republiki Sloveniji,
pravice, ki pripadajo beguncem na podlagi Ženevske
konvencije ter pravice, ki so beguncem zagotovljene s tem
zakonom;

Pravica do azila
(1) S tem zakonom se določajo načela, pogoji in postopek za
pridobitev azila, prenehanje azila, ter status, pravice in
dolžnosti beguncev v Republiki Sloveniji.

prošnja za azil je prošnja s katero tujec išče zaščito na podlagi
drugega in tretjega odstavka 1. člena tega zakona;

(2) Republika Slovenija daje azil tujcem, ki zaprosijo za zaščito iz
razlogov določenih v Konvenciji o statusu beguncev iz leta
1951 in Protokolu iz leta 1967 - Uradni list RS - MP, št. 9/92 (v
nadaljnjem besedilu: Ženevska konvencija).

prosilec za azil je tujec, ki je vložil prošnjo za azil in sicer od
trenutka vložitve pa do sprejetja pravnomočne odločbe;

*3) Republika Slovenija daje azil tudi tujcem, ki zaprosijo za
zaščito, če bi vrnitev teh oseb v njihovo izvorno državo lahko
ogrozila njihovo varnost ali fizično integriteto v smislu 3. člena
Evropske konvencije o človekovih pravicah (Uradni list RS MP, št. 7/94), v okoliščinah, ki jih Ženevska konvencija ne
določa, a vseeno predstavljajo zadosten razlog, da se teh
oseb ne vme v njihovo izvorno državo (azil iz humanitarnih
r
azlogov).
14

- maj 1999

begunec je oseba, ki ji je priznana pravica do azila po tem
zakonu;

-

tujec je vsakdo, ki ni državljan Republike Slovenije;

-

varna tretja država je država, v kateri se je begunec nahajal
pred prihodom v Republiko Slovenijo in:
1. je v njej bil varen pred preganjanjem ali pred kršitvami
človekovih pravic v smislu drugega in tretjega odstavka 1.
člena tega zakona;
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če prenehajo okoliščine, zaradi katerih ji je bil priznan status
begunca;

2. ima v njej zagotovljene osnovne življenjske potrebe, in
3. se vanjo lahko zakonito vrne in tam zaprosi za azil, ne da
bi tvegal prisilno odstranitev ali-izgon v državo, kjer bi bilo
njegovo življenje ali svoboda ogroženo;

če gre za osebo brez državljanstva, ki se zaradi prenehanja
okoliščin, zaradi katerih ji je bil priznan status begunca lahko
vrne v državo svojega predhodnega prebivališča.

izvorna država je država katere državljanstvo ima tujec ali
država v kateri je oseba brez državljanstva imela svoje
predhodno prebivališče.

(2) V primerih iz pete in šeste alinee prejšnjega odstavka oseba
ne izgubi status begunca, če lahko predloži dokaze o
verjetnem preganjanju in zaradi tega še naprej odklanja
zaščito v državi svojega državljanstva oziroma v državi
svojega predhodnega prebivanja.

3. člen
Celovitost družine in pravice ožjih družinskih članov

6. člen

(1) Pravica do azila po tem zakonu se prizna tudi ožjim družinskim
članom begunca. Za ožje družinske člane po tem zakonu se
štejejo zakonec, mladoletni neporočeni otroci in starši
mladoletnih beguncev. Pri mladoletnih otrokih brez staršev,
se za ožjega družinskega člana šteje oseba, ki je
pooblaščena, da skrbi za otroka.

Prepoved prisilne odstranitve ali vračanja
(1) Prisilna odstranitev ali vrnitev oseb v državo, kjer bi bilo njihovo
življenje ali svoboda ogrožena zaradi njihove rase, vere,
narodnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini ali političnega
prepričanja ali v državo v kateri bi bile lahko izpostavljene
mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju ali kazni
ni dovoljena.

(2) Zakoncu begunca se prizna pravica do azila po prejšnjem
odstavku, če je zakonska zveza obstajala že pred prihodom
v Republiko Slovenijo.

(2) Prepoved prisilne odstranitve ali vračanja oseb iz prejšnjega
odstavka ne velja za osebe za katerega obstajajo utemeljeni
razlogi, da bi lahko ogrožale varnost države ali javni red v
Republiki Sloveniji ali ki so bile s pravnomočno sodbo
obsojene zaradi posebno hudega kaznivega dejanja ter zaradi
tega pomenijo nevarnost za Republiko Slovenijo.

(3) Pravica do azila se lahko prizna tudi drugemu sorodniku
begunca, če posebne okoliščine govorijo v prid družinski
združitvi v Republiki Sloveniji.
(4) Družinski člani iz prvega in tretjega odstavka tega člena imajo
v postopku za dodelitev azila enak pravni položaj kot prosilec
za azil.

7. člen

4. člen

Vstop v Republiko Slovenijo

Izključitveni razlogi

(1) Tujec, ki ob vstopu v Republiko Slovenijo izjavi, da namerava
v Sloveniji vložiti prošnjo za azil se mora obravnavati kot
prosilec za azil v skladu s tem zakonom in se mu mora
dovoliti vstop v državo.

(1) Pravica do azila se ne prizna osebam za katere se upravičeno
sumi:
-

da so zagrešile hudo kaznivo dejanje nepolitične narave zunaj
Republike Slovenije, preden so bile sprejete v državo kot
begunci.

(2) Minister pristojen za notranje zadeve podrobnejše predpiše
postopek in način ravnanja z osebami iz prejšnjega odstavka8. člen

(2) Pravica do azila se ne prizna osebam, ki že uživajo pomoč ali
zaščito organov in agencij Združenih narodov razen Visokega
komisariata Združenih narodov za begunce (v nadaljnjem
besedilu: Visoki komisariat).

Nezakonit vstop v Republiko Slovenijo
Tujci, ki nezakonito vstopijo v Republiko Slovenijo se ne kaznujejo,
če se nemudoma prijavijo pristojnim organom Republike Slovenije
in vložijo prošnjo za azil.

(3) Pravica do azila se ne prizna osebam, katerim so pristojni
organi Republike Slovenije priznali enake pravice in dolžnosti
kot jih imajo državljani Republike Slovenije.

9. člen

5. člen

Pomoč prosilcem za azil

Prenehanje azila

(1) Prosilcu za azil se mora omogočiti, da čimprej vloži svojo
prošnjo za azil.

(1) Oseba izgubi status begunca v naslednjih primerih:

(2) Prosilec za azil mora biti seznanjen s postopkom za pridobitev
azila ter s pravicami in dolžnostmi, ki jih ima v tem postopku
in sicer v jeziku, ki ga razume.

če prostovoljno poišče zaščito v izvorni državi;
če po izgubi državljanstva le-tega prostovoljno ponovno
pridobi;

(3) Prosilec za azil ima pravico do izbire svojega pravnega
svetovalca, da mu pomaga med postopkom.

če pridobi novo državljanstvo in uživa zaščito države svojega
novega državljanstva;

(4) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki jih izbere prosilec za azil t0r
predstavniki Visokega komisariata imajo ob vsakem času in
na vseh stopnjah postopka pravico priti v stik s prosilcem za
azil.

če se prostovoljno vrne v državo, ki jo je zapustila oziroma
zunaj katere je ostala zaradi strahu pred preganjanjem;
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(5) Prosilec za azil ima ob vsakem času pravico zahtevati da
pride v stik z osebami in predstavniki iz prejšnjega odstavka.

13. člen
Prosilke za azil

10. člen

(1) Prosilkam za azil se na njihovo utemeljeno prošnjo po možnosti
omogoči, da postopek vodi oseba ženskega spola.

Dolžnost sodelovanja organov Republike Slovenije z
Visokim komisariatom

(2) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za zagotovitev
tolmača.

(1) Državni organi in organi lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji
morajo v zadevah in vprašanjih, ki se tičejo beguncev ali
prosilcev za azil sodelovati z Visokim komisariatom ter mu
nuditi potrebno pomoč pri uresničevanju njegovih nalog zlasti
glede uresničevanja Ženevske konvencije in drugih
mednarodnih aktov v zvezi z begunci.

14. člen
Mladoletniki brez spremstva
(1) Mladoletniki brez spremstva so tujci, ki še niso stari osemnajst
let, ki pridejo v Slovenijo ali v Sloveniji po prihodu ostanejo
brez spremstva staršev ali drugih zakonitih zastopnikov.

(2) Pristojni organi Republike Slovenije bodo redno seznanjali
Visoki komisariat oziroma mu na njegovo željo posredovali
točne podatke o:

(2) Mladoletniku brez spremstva, ki zaprosi za azil, pristojni organ Republike Slovenije pred pričetkom postopka postavi
zakonitega zastopnika.

stanju beguncev v Sloveniji;
uporabi in izvajanju Ženevske konvencije in drugih
mednarodnih aktov v zvezi z begunci;
-

(3) Prošnje za azil, ki jih vložijo mladoletniki brez spremstva se
obravnavajo prednostno in se morajo rešiti v čim krajšem
možnem času.

zakonih, predpisih in drugih splošnih pravnih aktih, ki veljajo
ali so v pripravi za begunce.

(4) Pristojni organi morajo v čimkrajšem možnem času ugotoviti
mladoletnikovo istovetnost ter preveriti če so v resnici brez
spremstva.

(3) Pristojni organi morajo nemudoma obvestiti predstavnika
Visokega komisariata v Republiki Sloveniji o vsaki vloženi
prošnji za azil, mu omogočiti, da stopi v stik s prosilci za azil,
ga seznanjati s potekom posameznih postopkov in odločitvami
pristojnih organov ter mu omogočiti, da da svoje pripombe na
te postopke in odločitve.

(5) Mladoletnikov brez spremstva se ne sme vrniti v izvorno
državo ali v tretjo državo, ki jih je pripravljena sprejeti dokler
jim tam nista zagotovljena primeren sprejem in nega.
(6) V nobenem primeru se mladoletnikov brez spremstva ne
sme vračati v nasprotju s sprejetimi mednarodnimi akti.

11. člen
Pravica prosilcev za azil do začasnega prebivanja

15. člen

(1) Prosilec za azil, ki vstopi v Slovenijo v skladu s 7. členom
tega zakona in ki v skladu s tem zakonom vloži prošnjo za
azil sme prebivati v Sloveniji toliko časa dokler postopek ni
pravnomočno končan.

Opravilno nesposobne osebe
(1) Opravilno nesposobnim osebam, ki zaprosijo za azil se pred
pričetkom postopka postavi zakoniti zastopnik.

(2) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za tujca, ki v
času, ko se nahaja v Sloveniji v skladu s tem zakonom vloži
prošnjo za azil.

(2) Zakonitega zastopnika določi pristojni organ v skladu z
zakonom.

12. člen

(3) Osebam iz prvega odstavka tega člena se mora zagotoviti
vsa potrebna zaščita in osnovna oskrba.

Jezik v postopku in pravica do tolmača
16. člen

1

( ) Prosilcu za azil se mora omogočiti, da postopek spremlja in v
njem sodeluje v jeziku, ki ga razume. Ce prosilec ne razume
uradnega jezika v katerem teče postopek se mu mora
zagotoviti sodelovanje tolmača.

Svetovalci za begunce
(1) Minister pristojen za pravosodje za podporo in pravno pomoč
tujcem v zadevah v zvezi z azilom in postopkom imenuje
svetovalce za begunce.

(2) Tolmač se zagotovi prosilcem za azil iz vrst sodnih tolmačev,
če pa to ni mogoče pa je za tolmača lahko dodeljena tudi
oseba, ki je sposobna prevajanja v jezik in iz jezika, ki ga
prosilec za azil razume in je vredna zaupanja.

(2) Svetovalci za begunce tujcem na njihovo prošnjo nudijo
naslednje oblike pomoči:

(3) Tolmač ima pravico do plačila iz proračuna Republike Slovenije
v
skladu s predpisi o sodnih tolmačih.

seznanitev z vsemi vprašanji, ki zadevajo zakone in druge
predpise ter splošne pravne akte na področju azila in postopka
za pridobitev azila;

'4) Prosilec za azil si lahko na lastne stroške zagotovi pomoč
lastnega tolmača.

nuđenje pomoči pri vložitvi prošnje za azil;
nuđenje splošne pravne pomoči;
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(3) Postopek lahko vodijo samo uradne pooblaščene osebe, ki
morajo biti ustrezno usposobljene na tem področju.

zastopanje v postopku.
(3) Minister za pravosodje imenuje svetovalce iz vrst diplomiranih
pravnikov, ki imajo opravljen pravniški državni izpit in ustrezne
izkušnje na področju azila in begunskih zadev.

(4) Organom, ki odločajo o pravici do azila je potrebno zagotoviti
vsestranski dostop do natančnih in ažurnih informacij o
dejanskem položaju v posameznih državah iz katerih prihajajo
begunci.

(4) Svetovalci za begunce imajo pravico do nagrade za opravljeno
delo in povračila stroškov v skladu s kriteriji, ki jih določi
minister pristojen za pravosodje iz sredstev proračuna
Republike Slovenije.

21. člen
Razmerje do začasnega zatočišča

17. člen
Splošne obveznosti prosilcev za azil in beguncev

Tujci, ki imajo v Republiki Sloveniji začasno zatočišče po zakonu,
ki ureja začasno zatočišče ne morejo vložiti prošnje za azil prej
kot v 30 dneh pred iztekom začasnega zatočišča.

(1) Prosilci za azil in begunci morajo spoštovati zakone, druge
predpise in splošne pravne akte Republike Slovenije.

22. člen
Razmerje do postopkov po zakonu o tujcih

(2) Prosilci za azil morajo sodelovati s pristojnimi državnimi organi
Republike Slovenije in se podrejati njihovim ukrepom.

(1) Tujec, ki vloži prošnjo za azil od dneva vložitve prošnje pa do
dokončne zavrnitve prošnje ne more zaprositi za dovoljenje
za začasno prebivanje.

18. člen
Varovanje osebnih podatkov

(2) Določbe o prisilni odstranitvi tujca po predpisih, ki veljajo za
tujce, se uporabljajo tudi za odstranitev prosilca za azil, ki mu
je bila prošnja za azil dokončno zavrnjena in odrejena
zapustitev Slovenije, kolikor ni s tem zakonom drugače
določeno.

(1) Osebni podatki, ki jih v postopku zberejo in pridobijo pristojni
organi in drugi državni organi so varovani v skladu z zakonom,
ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(2) Vse izjave, navedbe, pojasnila in podatke, ki jih v postopku
za pridobitev azila organom iz prejšnjega odstavka posreduje
prosilec za azil se obravnavajo kot zaupni podatki.

II. POGLAVJE
POSTOPEK ZA PRIDOBITEV AZILA

(3) Organi iz prvega odstavka tega člena morajo osebne podatke
in izjave, navedbe, pojasnila in podatke, ki jih v postopku
posreduje prosilec za azil še posebej skrbno varovati pred
organi njegove izvorne države.

23. člen
Naloge organov v postopku

19. člen

V postopku se ugotavlja ali prosilec za azil izpolnjuje pogoje za
pridobitev azila v Republiki Sloveniji v skladu s tem zakonom.

Pomoč pri vključitvi in naturalizacija

24. člen

(1) Republika Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev beguncev
v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike
Slovenije. Pri tem zlasti:

Uporaba zakona o splošnem upravnem postopku
V postopku za pridobitev azila se uporablja zakon o splošnem
upravnem postopku kolikor s tem zakonom ni drugače določeno.

organizira tečaje slovenskega jezika za begunce;
-

organizira tečaje in druge oblike za nadaljno izobraževanje in
poklicno izpopolnjevanje beguncev;

25. člen
Temeljna načela postopka

seznanja begunce s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno
ureditvijo.

(1) Postopek se prične z vložitvijo prošnje za azil.
(2) Pristojni organ mora omogočiti prosilcu za azil, da izčrpno
predstavi, pojasni ter dokaže vse okoliščine in dejstva, ki
utegnejo biti pomembna za pridobitev azila.

(2) Pristojni organ lahko begunca, ki prosi za naturalizacijo in ki
živi v Republiki Sloveniji neprekinjeno 5 (pet) let po prostem
preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije ne
glede na to, če ne Izpolnjuje pogojev določenih v 1., 2. in 3.
točki 10. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije.

(3) Prosilec za azil je dolžan aktivno sodelovati ves čas postopka1
s pristojnim organom. Prosilec za azil mora predstaviti in
pojasniti vsa dejstva in okoliščine, ki so mu znane, omogočiti
pristojnemu organu dostop do vseh razpoložljivih dokazov te
predložiti vse listine in potrdila, ki jih ima in ki so lahko
pomembna za postopek.

20. člen
Organi
(1) Postopek za pridobitev azila na prvi stopnji vodi ministrstvo
pristojno za notranje zadeve.

(4) Pristojni organ mora ugotoviti resnično stanje stvari ter po
uradni dolžnosti ugotoviti, preveriti in upoštevati vsa dejstva
in okoliščine ter pridobiti vse razpoložljive dokaze, ki utegnejo
biti pomembni za zakonito in pravilno odločbo.

(2) Zoper odločbo ministrstva pristojnega za notranje zadeve
lahko prosilec za azil vloži tožbo na upravno sodišče.
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(5) Odločba pristojnega organa o dodelitvi azila in priznanju statusa
begunca ali zavrnitev prošnje ni odvisna od predložitve
nobenega posebnega formalnega dokaza; odločba pristojnega
organa temelji samo na podlagi celovite proučitve vseh
okoliščin in dejstev, razpoložljivih dokazov ter obrazložitev in
pojasni prosilca za azil.

-

(3) Omejitev gibanja odredi ministrstvo pristojno za notranje
zadeve s sklepom. Omejitev gibanja lahko traja do prenehanja
razlogov vendar najdalj tri mesece. Če so razlogi za omejitev
gibanja po tem času še vedno podani se omejitev lahko
podaljša še za en mesec. Omejitev gibanja iz razlogov
preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni traja, dokler so za to
podani razlogi.

(6) Pristojni organ mora v postopku omogočiti prosilcem za azil,
da čim lažje zavarujejo in uveljavijo svoje pravice, ki jim po
zakonu gredo. Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek
mora skrbeti, da nevedenost in neukost prosilcev za azil ni v
škodo njihovih pravic.
26. člen

(4) Zoper sklep o omejitvi gibanja ima prosilec za azil pravico
pritožbe na upravno sodišče v roku treh dni po njegovi vročitvi.
Sodišče mora o pritožbi odločiti v roku 7 dni. Pritožba ne
zadrži izvršitve sklepa.

Vložitev prošnje za azil
(1) Prošnja za azil se vloži pri ministrstvu pristojnem za notranje
zadeve.

29. člen

(2) Tujec iz 8. člena tega zakona vloži prošnjo za azil pri
ministrstvu za notranje zadeve, azilnemu domu ali policiji.

Mladoletniki brez spremstva v azilnem postopku
Pristojni organ mora ob obravnavanju prošnje za azil mladoletnika
, brez spremstva upoštevati stopnjo njegovega duševnega razvoja.

(3) Tujci, ki niso v Republiki Sloveniji lahko vložijo prošnjo za azil
tudi na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike
Slovenije v tujini.

30. člen

(4) Tujca, ki želi ali izrazi namen vložiti prošnjo za azil pri drugem
državnem organu ali organu lokalne skupnosti se napoti na
pristojni organ.

Zaslišanje prosilca za azil
(1) Pristojni organ mora vsakega prosilca za azil osebno zaslišati
v najkrajšem možnem času. Prosilec za azil je lahko po potrebi
zaslišan večkrat.

(5) Državni organ ali organ lokalne skupnosti kateremu tujec
izrazi željo oz. namen, da vloži prošnjo za azil mora sprejeti
takšno izjavo brez odlaganja uradno na zapisnik. Zapisnik
mora podpisati prosilec za azil in uradna oseba državnega
organa.

(2) Pristojni organ mora z zaslišanjem ugotoviti zlasti:
istovetnost prosilca za azil ter družinskih članov, ki ga
spremljajo;

(6) Minister pristojen za notranje zadeve izda navodilo o
sprejemanju, vsebini in ravnanju z vloženimi prošnjami
oziroma izjavami sprejetimi na zapisnik iz prejšnjega odstavka.

razloge, na katerih temelji prošnjo za azil;
po kakšni poti in s katerimi postanki je prosilec prišel v
Slovenijo in ali je za azil zaprosil že v kakšni drugi državi;

27. člen
Dolžnost organov pristojnih za nadzor prehajanja čez
državno mejo

vsa druga dejstva in okoliščine, ki so lahko pomembne za
odločbo.

Organi pristojni za nadzor prehajanja čez državno mejo in drugi
državni organi ali organi lokalnih skupnosti, ki sprejmejo prošnjo
za azil morajo tujca takoj napotiti v azilni dom, vloženo prošnjo za
azil oziroma uradni zapisnik o izjavi oziroma namenu tujca, da
Naprosi v Republiki Sloveniji za zaščito na podlagi drugega ali
tretjega odstavka 1. člena tega zakona, pa skupaj z morebitnimi
drugimi podatki brez odlašanja posredovati pristojnemu organu

(3) Prosilec za azil mora sam navesti vsa dejstva in okoliščine,
ki utemeljujejo njegov strah pred preganjanjem in vsa dejstva
in okoliščine, ki nasprotujejo prisilni odstranitvi iz Republike
Slovenije ali vrnitvi v določeno državo. Prosilec za azil mora
predložiti pristojnemu organu vse razpoložljive dokaze s
katerimi utemeljuje svojo prošnjo oziroma podati verodostojno
in prepričljivo obrazložitev vseh razlogov s katerimi utemeljuje
svojo prošnjo če dokazov ni.

28. člen

(4) Prosilec za azil mora dati vse osebne podatke in podatke o
svojih preteklih doživetjih, ki so pomembni za ugotovitev
njegove istovetnosti ali so sicer pomembni za postopek.

Omejitev gibanja
1

( ) Prosilcu za azil se lahko začasno omeji gibanje, če je to
potrebno zaradi:

(5) Pristojni organ mora prosilcu za azil omogočiti dovolj časa za
pripravo na zaslišanje in dovolj časa, da si zagotovi pomoč in
podporo zakonitega zastopnika ali drugega svetovalca, za
katero meni, da mu je potrebna.

ugotavljanja istovetnosti prosilca, ali
Preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni.
(2) Gibanje se lahko omeji:

14
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s prepovedjo gibanja izven določenega območja, ali
s prepovedjo gibanja izven azilnega doma, ali
s prepovedjo gibanja izven mejnega prehoda, če tam obstajajo
možnosti za nastanitev.
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predložene dokaze in obrazložitve ter pridobi, če je to mogoče
tudi dokaze, ki jih prosilec za azil ni predlagal.

31. člen
Sodelovanje drugih oseb v postopku

(2) Pristojni organ mora, kadar je za ugotovitev ali presojo
kakšnega dejstva, ki je pomebno za rešitev prošnje potrebno
strokovno znanje s katerim pooblačena uradna oseba, ki
vodi postopek ne razpolaga, pridobiti ustrezno izvedeniško
mnenje.

(1) Pri zaslišanju prosilca za azil je javnost izključena.
(2) Zaslišanju prosilca za azil in drugim dejanjem v postopku
lahko prisostvujejo:
pooblaščenec prosilca za azil;

(3) Pristojni organ mora pridobiti izvedeniško mnenje tudi kadar
to zahteva prosilec za azil, njegov zakoniti zastopnik,
pooblaščenec ali predstavnik Visokega komisariata.

njegov zakoniti zastopnik;
predstavnik Visokega komisariata;

(4) Pooblaščena uradna oseba pristojnega organa samostojno,
nepristransko, po svojem prepričanju na podlagi vestne in
skrbne presoje vseh dejstev in okoliščin ter, na podlagi
vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter na
podlagi uspeha celotnega postopka presodi katera dejstva in
okoliščine je šteti za dokazane oziroma verodostojne in katere
bo upoštevala pri odločanju o prošnji za azil.

drugi svetovalci, ki si jih v pomoč in podporo izbere prosilec
za azil in zakoniti zastopnik oz. skrbnik mladoletnika brez
spremstva.
(3) Datum in kraj zaslišanja mora pristojni organ pravočasno
sporočiti vsem osebam, ki so upravičene prisostvovati
zaslišanju.
32. člen

35. člen
Odločba organa na prvi stopnji

*

(1) Organ prve stopnje z odločbo:

Obvestilo o uvedbi postopka in pravice Visokega
komisariata

prošnji za azil ugodi, če ugotovi, da prosilec za azil izpolnjuje
pogoje za pridobitev azila v Republiki Sloveniji po drugem ali
tretjem odstavku 1. člena tega zakona;

(1) Pristojni organ mora o uvedbi postopka brez odlaganja
obvestiti predstavnika Visokega komisariata.
(2) Predstavnik Visokega komisariata ima pravico zahtevati
podatke o vsakem posameznem postopku in pravico
vpogleda v gradivo, listine in dokumentacijo vsakega
posameznega postopka.

prošnjo za azil kot neutemeljeno zavrne in določi rok v katerem
mora prosilec zapustiti Republiko Slovenijo.
(2) Organ v odločbi, s katero prošnji za azil ugodi, prosilcu prizna
status begunca v skladu s tem zakonom.

(3) Predstavnik Visokega komisariata ima pravico ob vsakem
času vzpostaviti stik z vsakim prosilcem za azil.

36. člen

33. člen

Zavrnitev prošnje za azil

Vročanje

1) Pristojni organ prošnjo za azil kot neutemeljeno zavrne, če:
ugotovi, da prosilec za azil ne izpolnjuje pogojev za azil in
priznanje statusa begunca po drugem ali tretjem odstavku 1 ■
člena tega zakona;

(1) Prosilec za azil mora biti ves čas postopka dosegljiv pristojnim
organom; vsako spremembo svojega naslova mora sporočiti
pristojnemu organu brez odlaganja.
(2) Spisi (vabila, odločbe, sklepi, in drugi uradni spisi) v postopku
se obvezno vročajo prosilcu za azil osebno oziroma
njegovemu zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu. Spis se
šteje za vročen, ko ga sprejme ena od navedenih oseb.
(3) Spisi v postopku se vročajo v jeziku, ki ga prosilec za azil
razume.
34. člen

če prošnja temelji na zavajanju ali če se postopek zlorablja;

-

če obstoji kakšen izključitveni razlog iz 4. člena tega zakona;

-

če je prišel izključno iz ekonomskih razlogov;

-

če je bil prosilcu vstop v Republiko Slovenijo že zavrnjen pa
se razlogi za zavrnitev vstopa niso spremenili; ali
če je prosilec že prej v Republiki Sloveniji ali v kateri drugi
državi, katera upošteva in izvaja določila Ženevske
konvencije vložil prošnjo za azil in mu je bila ta zavrnjena pa
se okoliščine s katerimi utemeljuje svojo prošnjo niso
spremenile.

Ugotavljanje dejanskega stanja
(1) Pristojni organ mora po uradni dolžnosti ugotoviti resnično
stanje stvari in v ta namen priskrbeti in preveriti vsa dejstva,
ki so pomembna za zakonito in pravilno odločbo. Pristojni
organ, če je to potrebno za ugotovitev dejstev in okoliščin, ki
so ali bi lahko bile pomembne za razjasnitev stvari ali da se
prosilcu za azil omogoči uveljavitev in zavarovanje njegovih
pravic, opravi dodatna zaslišanja prosilca za azil; preveri
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-

(2) V primerih iz druge, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka
organ odloči o stvari takoj.
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37. člen

40. člen

Zavajanje ali zloraba postopka

Pravila postopka
(1) Upravno sodišče odloča na podlagi ugotovitev pridobljenih v
postopku na prvi stopnji.

Za zavajanje oziroma zlorabo postopka se šteje:
utemeljevanje na podlagi napačne istovetnosti ali na podlagi
ponarejenih dokumentov;

(2) Upravno sodišče tožbo kot nedovoljeno ali prepozno s
sklepom zavrže, tožbo s sodbo kot neutemeljeno zavrne,
odločbo v celoti ali deloma odpravi ali jo spremeni.

napačna predstavitev razlogov, na katere se sklicuje;
namerno uničenje potnega lista kakšnega drugega
dokumenta, listine ali vozovnice, ki bi bil pomemben za
odločanje o njegovi prošnji;

(3) Če upravno sodišče ugotovi, da so bila v postopku na prvi
stopnji nepopolno ali zmotno ugotovljena dejstva ali okoliščine
ali če se je medtem spremenilo dejansko stanje na podlagi
katerega je bila izdana odločba na prvi stopnji samo dopolni
postopek in odpravi omenjene pomanjkljivosti ter odpravi
odločbo prve stopnje s svojo sodbo in samo reši stvar.

prikritje, da je že pred tem vložil prošnjo za azil v drugi državi,
še posebej če pri tem uporablja napačno istovetnost;
vložitev prošnje z namenom, da bi odložil prisilno odstranitev.

(4) Upravno sodišče mora odločiti o tožbi v 30 dneh od vložitve
tožbe.

38. člen
Predhodni postopek glede tujcev, ki prihajajo iz varnih
tretjih držav

(5) Za vložitev tožbe in postopek pred upravnim sodiščem se
uporablja zakon o upravnih sporih, kolikor s tem zakonom ni
drugače določeno.

(1) Tujcu, ki prihaja iz varne tretje države v smislu 2. člena tega
zakona pristojni organ prošnjo za azil s sklepom zavrne.

41. člen
Prisilna odstranitev

(2) Zoper odločbo o zavrnitvi prošnje po prejšnjem odstavku se
tujec lahko pritoži v roku 3 dni na upravno sodišče. Upravno
sodišče odloči o pritožbi v roku 7 dni.

(1) Prosilca za azil kateremu je bila prošnja za azil pravnomočno
zavrnjena in ki ne zapusti ozemlja Republike Slovenije v roku,
ki mu je določen policija privede do državne meje in ga napoti
čez državno mejo ali izroči predstavnikom tuje države.

(3) Tujec, ki mu je bila prošnja zavrnjena po prvem odstavku
tega člena lahko spodbija domnevo, da je določena država
zanj varna v smislu tega zakona.

(2) Odstranitve po prejšnjem odstavku se ne sme izvršiti dokler
postopek ni pravnomočno končan. Postopek je pravnomočno
končan:

(4) Tujcu, čigar prošnja za azil je bila zavrnjena po prvem
odstavku tega člena pristojni organ izda potrdilo, v katerem
navede razloge, zaradi katerih prošnja za azil ni bila
obravnavana s strani pristojnih slovenskih organov ter da
zavrnitev prošnje temelji na dejstvu, da se prosilec lahko
vrne v varno tretjo državo.

ko preteče rok za vložitev tožbe zoper odločbo izdano na
prvi stopnji in tožba ni bila vložena, ali če je bila vložena tožba
po preteku določenega roka in ni bila dovoljena vrnitev v
prejšnje stanje;

(5) Dokler teče predhodni postopek se tujca ne sme prisilno
odstraniti iz Republike Slovenije.

od vročitve sodbe upravnega sodišča.
42. člen

39. člen
Ponovna prošnja za azil
Tožba zoper odločbo prve stopnje
Prosilec za azil, ki mu je bila prošnja za azil v Republiki Sloveniji
že zavrnjena lahko vloži novo prošnjo za azil samo če predloži
dokaze, da so se zanj okoliščine po izdaji prejšnje odločbe bistveno
spremenile. V nasprotnem primeru pristojni organ ne uvede
postopka in prošnjo s sklepom zavrže.

(1) Zoper odločbo izdano na prvi stopnji ima prosilec za azil
pravico vložiti tožbo na upravno sodišče.
(2) Tožba se vloži v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe.
Dokler teče rok za vložitev tožbe se odločba ne sme izvršiti.

43. člen

(3) Prosilcu za azil, ki je iz opravičenih razlogov zamudil rok za
vložitev tožbe se na njegov predlog dovoli vrnitev v prejšnje
stanje. Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se poda v 3 dneh
ko je prenehal vzrok, ki je povzročil zamudo, po treh mesecih
°d zamude se ne more več predlagati vrnitve v prejšnje stanje.
O predlogu za vrnitev v prejšnje stanje odloča pristojni organ
v
roku 3 dni s sklepom; v tem času se prosilca za azil ne sme
odstraniti iz Republike Slovenije.

l4
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Umik prošnje za azil
(1) Ne glede na to na kateri stopnji je postopek se prošnja za azil
šteje za umaknjeno in se postopek s sklepom ustavi:
če prosilec za azil prošnjo za azil umakne;
če se prosilec za azil brez predhodnega opravičila ne odzove
vabilu na zaslišanje ali ustno obravnavo;
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če prosilec za azil ne obvesti pristojni organ o spremembi
svojega naslova in mu vabila oziroma drugih pošiljk kljub
ponovnemu poskusu ni mogoče vročiti; ali

46. člen
Azilni dom in bivanje v domu
(1) Za nastanitev tujcev, ki so v postopku zaradi pridobitve azila
se organizira azilni dom. Azilni dom ustanovi in zanj skrbi
ministrstvo pristojno za notranje zadeve.

če prosilec za azil noče sodelovati pri ugotavljanju njegove
istovetnosti.
(2) V primerih iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka lahko
prosilec za azil, iz opravičenih razlogov zaprosi za vrnitev v
prejšnje stanje v roku treh dni ko je minil razlog zaradi katerega
se ni odzval vabilu na zaslišanje oziroma zaradi katerega ni
sporočil spremembe naslova.

(2) Prosilcem za azil, ki so nastanjeni v azilnem domu je
zagotovljena osnovna oskrba, ki obsega:
nastanitev;
prehrano;
obleko;

III. POGLAVJE
PRAVICE IN DOLŽNOSTI PROSILCEV ZA AZIL

žepnino.
(3) Prosilci za azil, ki imajo lastna sredstva za preživljanje ali jim
je preživljanje zagotovljeno kako drugače, prispevajo
sorazmeren del stroškov za oskrbo in niso upravičeni do
žepnine.

44. člen
Pravice prosilcev za azil
(1) Prosilci za azil imajo pravico do:
-

(4) Prosilec za azil se po sedmih dneh bivanja v azilnem domu
lahko nastani drugje če ima za to možnost. Prosilec za azil,
ki je nastanjen izven azilnega doma in nima sredstev za
preživljanje prejema denarno pomoč največ v višini 60 %
zajamčene plače v Republiki Sloveniji.

prebivanja v Republiki Sloveniji dokler postopek ni
pravnomočno končan;
osnovne oskrbe;

47. člen

osnovnega zdravstvenega varstva;

Obseg zdravstvenega varstva

denarne pomoči ali žepnine;

(1) Prosilci za azil imajo zagotovljeno zdravstveno varstvo.

brezplačne pravne pomoči pri uveljavljanju pravic po tem
zakonu;

(2) Obseg storitev zdravstvenega varstva določi minister
pristojen za zdravstvo in je enak obsegu določenem v zakonu,
ki ureja začasno zatočišče.

humanitarne pomoči.
(2) Minister pristojen za notranje zadeve predpiše v soglasju s
pristojnimi ministri za zdravstvo, delo, družino in socialne
zadeve podrobnejše pogoje in načine za zagotavljanje pravic
iz prejšnjega odstavka.

•
IV. POGLAVJE
PRAVICE IN DOLŽNOSTI BEGUNCEV

(3) Prosilcem za azil se lahko na njihovo prošnjo dovoli opravljanje
začasnega ali občasnega dela na način in pod pogoji, kot jih
določa zakon, ki ureja začasno zatočišče.

48. člen
Pravice beguncev

45. člen

(1 )Begunci, ki jim je bil priznan status begunca v skladu z drugim
in tretjim odstavkom 1. člena tega zakona imajo pravico do:

Dolžnosti prosilcev za azil
Prosilci za azil morajo:

-

spoštovati zakone in druge predpise Republike Slovenije ter
ukrepe državnih organov;

denarne pomoči;
najnujnejših stanovanjskih prostorov;

biti vedno dosegljivi pristojnim organom;

zdravstvenega varstva;

odzivati se na vabila pristojnih organov in sodelovati v vseh
fazah postopka za pridobitev azila;

šolanja in izobraževanja;

v treh dneh javiti vsako spremembo svojega naslova
pristojnemu organu;

pomoči pri vključevanju v okolje;
zaposlitve.

spoštovati odredbe pristojnih organov glede omejitve gibanja.
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stalnega prebivanja;
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53. člen

(2) Minister pristojen za notranje zadeve v soglasju z ministri
pristojnimi za zdravstvo, vzgojo in izobraževanje, delo, družino
in socialne zadeve izda predpise o načinih in pogojih za
zagotavljanje pravic iz prejšnjega odstavka.

Obseg zdravstvenega varstva
Begunci in njihovi ožji družinski člani po tem zakonu so upravičeni
do zdravstvenega varstva v skladu z zakonom o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

49. člen
Dolžnosti beguncev

54. člen

Begunci morajo:

Šolanje in izobraževanje

spoštovati ustavno ureditev, zakone, predpise in druge
splošne pravne akte Republike Slovenije in ukrepe državnih
organov;

Begunci in njihovi ožji družinski člani po tem zakonu imajo glede
osnovnošolskega, višješolskega, visokošolskega in
univerzitetnega izobraževanja enake pravice in dolžnosti kot
slovenski državljani.

prijaviti prebivališče in vsako spremembo prebivališča v roku
treh dni pri pristojni upravni enoti;

55. člen

obvestiti pristojni organ o zaposlitvi.

Zaposlovanje

50. člen

(1) Begunci in njihovi ožji družinski člani po tem zakonu imajo pri
zaposlovanju enake pravice kot slovenski državljani.

Dovoljenje za stalno prebivanje

(2) Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije mora na podlagi
pravnomočne odločbe o dodelitvi azila beguncu in njegovim
ožjim družinskim članom po tem zakonu izdati osebno delovno
dovoljenje.

Pravnomočna odločba s katero je bil prosilcu za azil priznan
status begunca velja kot dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki
Sloveniji.
51. člen

56. člen

Pravica do denarne pomoči

Dostopnost do sodišč in pravne pomoči

(1) Begunec brez dohodkov, brez premoženja in brez
zavezancev, ki so ga v skladu s predpisi Republike Slovenije
dolžni in sposobni preživljati, ima pravico do denarne pomoči
v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvo.

Begunec ima pravico dostopa do sodišč in pravico do pravne
pomoči enako kot slovenski državljani.
V. POGLAVJE
DOVOLJENJA IN LISTINE

(2) Pravica do prejemanja denarne pomoči iz prvega odstavka
tega člena traja dokler je begunec brez dohodkov, vendar
največ tri leta od pridobitve azila. Določbe tega odstavka ne
veljajo za dela nezmožne begunce v skladu z zakonom, ki
ureja socialno varstvo.

57. člen
Izdaja potrdil, listin in vizumov

(3) Begunec, ki odkloni ponujeno delo ali vključitev v druge oblike
aktivne politike zaposlovanja, izgubi pravico do denarne
pomoči.

(1) Prosilcem za azil se izdajajo naslednja potrdila, listine in
vizumi:

(4) O pravici do denarne pomoči odloča pristojni center za
socialno delo na območju prebivanja begunca.

potrdilo o vloženi prošnji za azil in oddanih dokumentih;
izkaznico prosilca za azil;

(5) Pravico do denarne pomoči imajo tudi ožji družinski člani, ki z
njim živijo v Sloveniji in nimajo lastnega premoženja in
dohodkov. Višina denarne pomoči za ožje družinske člane
znaša 60 % pomoči iz prvega odstavka tega člena.
Upravičenost in trajanje denarne pomoči ožjim družinskim
članom begunca je odvisna od upravičenosti in trajanja pravice
do denarne pomoči begunca.

dovoljenje za prehod državne meje.
(2) Beguncem se izdajajo naslednje listine in vizumi:
potni list za begunca;
osebno izkaznico begunca;

52. člen
-

Dodelitev najnujnejših stanovanjskih prostorov

vizum za prihod ali odhod in odhodno-prihodni vizum.

(3) Osebam, ki jim je dovoljeno zadrževanje v Republiki Sloveniji
se izda izkaznica o dovolitvi zadrževanja.

(1) Beguncu se dodelijo najnujnejši stanovanjski prostori za
prebivanje v eni od slovenskih občin.

(4) Potrdila in listine iz prvega odstavka tega člena izdaja v skladu
z določili tega zakona ministrstvo pristojno za notranje zadeve.
Listine in vizume iz drugega odstavka tega člena izdaja
ministrstvo pristojno za notranje zadeve, v skladu z določbami

(2) V primeru, če begunec odkloni dodeljene stanovanjske
Prostore izgubi pravico do dodelitve stanovanjskih prostorov
in
si lahko na lastne stroške izbere druge stanovanjske
prostore v katerikoli slovenski občini.
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(2) Dovoljenje za zadrževanje se izda na prošnjo prosilca za
azil, ki mu je bila prošnja za azil zavrnjena, njegovega
zakonitega zastopnika ali na predlog predstavnika Visokega
komisariata.

tega zakona in zakona o tujcih pa tudi pristojne upravne enote.
Vizum za prihod oziroma odhodno-prihodni vizum lahko izda
tudi diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike
Slovenije v tujini.
58. člen

(3) Zadrževanja v Republiki Sloveniji se dovoli:

Izkaznica prosilca za azil

če bi bila odstranitev iz države v nasprotju s 6. členom tega
zakona;

(1) Izkaznica prosilca za azil velja kot dokument o istovetnosti in
kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji.

če so podani pogoji za zadrževanje v Republiki Sloveniji na
podlagi drugega predpisa ali mednarodnega sporazuma.

(2) Izkaznica iz prejšnjega odstavka se izda tudi ožjim družinskim
članom prosilca za azil.

(4) Pristojni organ lahko prosilcu za azil, ki mu je bila prošnja za
azil zavrnjena dovoli zadrževanje v Republiki Sloveniji šest
mesecev; znova se dovolitev lahko podaljša dokler trajajo
razlogi iz tretjega odstavka tega člena.

(3) Izkaznica prosilca za azil velja do končanega azilnega
postopka.
59. člen
Dovoljenje za prestop državne meje

(5) Pristojni organ z odločbo s katero dovoli tujcu zadrževanje v
Republiki Sloveniji določi kraj prebivanja na določenem
naslovu ali ga nastani v azilnem domu.

(1) Prosilec za azil med postopkom ne sme zapustiti Republike
Slovenije.

(6) Tujcu, ki mu je v skladu s tem členom dovoljeno zadrževanje
v Republiki Sloveniji se izda posebna izkaznica.

(2) Pristojni organ lahko izjemoma izda prosilcu za azil posebno
dovoljenje za prehod državne meje in ponovno vrnitev v
Republiko Slovenijo.

63. člen
Pravice tujca, kr se začasno zadržuje

60. člen

Tujec, kateremu je dovoljeno začasno zadrževanje v Republiki
Sloveniji ima pravico do zdravstvenega varstva v skladu z
zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno
zavarovanje, do osnovne oskrbe in do pravne pomoči.

Potni list za begunca
(1) Potni list se izda beguncu na njegovo vlogo.

64. člen

(2) Potni list za begunca velja toliko časa kolikor časa ima
določena oseba status begunca.

Prenehanje dovolitve zadrževanja

(3) Potni list za begunca je potrebno podaljšati vsakih deset let.

(1) Dovolitev zadrževanja v Republiki Sloveniji preneha:

(4) Potni list za begunca dobi oseba, ki je dopolnila 18 let starosti.
Za osebo mlajšo od 18 let ali osebo, ki ji je delno ali popolno
odvzeta opravilna sposobnost zaprosi za izdajo potnega lista
njen zakoniti zastopnik.

ko poteče rok za katerega je bilo zadrževanje dovoljeno
oziroma ko prenehajo razlogi za zadrževanje;

(5) Mladoletna oseba dobi svoj potni list, lahko pa je do starosti
15 let vpisana tudi v potni list svojega zakonitega zastopnika.

če tujec pridobi dovoljenje za prebivanje na podlagi drugega
zakona ali mednarodnega sporazuma.

z odhodom tujca iz Republike Slovenije;

61. člen

(2) Tujcu, ki na podlagi dovoljenja za zadrževanje neprekinjeno
prebiva v Republiki Sloveniji dve leti se na njegovo prošnjo
lahko dodeli azil iz humanitarnih razlogov.

♦
Osebna izkaznica za begunca
(1) Osebna izkaznica za begunce je obvezna.

VII. POGLAVJE
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

(2) Osebna izkaznica za begunca velja toliko časa dokler ima
oseba status begunca.

65 člen

VI. POGLAVJE
DOVOLITEV ZADRŽEVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI

Zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov
(1) Organi pristojni za izvajanje tega zakona lahko zbirajo osebne
in druge splošne podatke od prosilcev za azil, beguncev in
oseb, ki jim je dovoljeno zadrževanje v Republiki Sloveniji, v
obsegu potrebnem za opravljanje svojih nalog določenih s
tem zakonom.

62. člen
Dovolitev zadrževanja
(1) Zadrževanje po tem zakonu pomeni dovoljenje prosilcu za
azil, ki mu je bila s pravnomočno odločbo zavrnjena prošnja
za azil in določen rok za zapustitev države, da začasno
ostane v Republiki Sloveniji.

(2) Državni in drugi organi in organizacije, ki razpolagajo s podatki,
ki se nanašajo na osebe iz prvega odstavka tega člena so

76

68. člen

dolžni te podatke posredovati pristojnim organom na njihovo
zahtevo.

Z dnem, ko začne veljati ta zakon prenehajo veljati členi 34. do 40
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91) in določbe 43. do 48.
člena Zakona o tujcih, ki se nanašajo na begunce.

(3) Zbiranje in posredovanje podatkov iz prvega in drugega
odstavka tega člena mora biti v skladu z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.

69. člen

66. člen
Posredovanje podatkov izvorni državi

Prošnje za priznanje statusa begunca, ki so bile vložene po
določbah Zakona o tujcih in o njih še ni bilo odločeno, se
obravnavajo po določbah tega zakona, kot prošnje za azil.

(1) Podatki, ki jih od oseb iz prvega odstavka 65. člena zberejo
organi pristojni za izvajanje tega zakona se ne smejo
posredovati izvorni državi.

70. člen
V šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona se ustanovi azilni
dom.

(2) Za odstranitev osebe, ki ji je bila prošnja za azil zavrnjena ali
zavržena in odrejena prisilna odstranitev v izvorno državo,
se tujim organom lahko posreduje le naslednje podatke:

71. člen
V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona minister pristojen za
pravosodje z odredbo imenuje svetovalce za begunce.

ime in priimek, rojstne podatke, spol, državljanstvo, podatke
o družinskih članih, podatke o dokumentih, ki jih je izdala
izvorna država in zadnji naslov v tej državi;

72. člen

po potrebi prstne odtise in fotografije.

Do izdaje ustreznih predpisov na podlagi tega zakona se še
naprej uporabljajo naslednji predpisi, kolikor niso v nasprotju s
tem zakonom:

VIII. POGLAVJE
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

uredba o uresničevanju pravic tujcev, ki jim je priznan status
begunca (Uradni list RS, št. 19/91),
pravilnik o načinu reševanja prošenj za priznanje statusa
begunca in njihovi osnovni oskrbi (Uradni list RS, št. 25/91).

67. člen
Minister pristojen za notranje zadeve izda v šestih mesecih po
sprejemu tega zakona predpise o načinu izvajanja tega zakona;
glede zadev, ki spadajo tudi v delovno področje ministrstva
pristojnega za delo, družino in socialne zadeve, ministrstva
pristojnega za zdravstvo, ministrstva pristojnega za vzgojo in
izobraževanje izda predpise v soglasju z ministrom pristojnim za
delo, družino in socialne zadeve, ministrom pristojnim za
zdravstvo oziroma ministrom pristojnim za vzgojo in
izobraževanje.

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

OBRAZLOŽITEV

Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji dne 24.3.1999
opravil
prvo obravnavo predloga Zakona o azilu. Sprejel je sklep,
d
a je predlog Zakona o azilu primerna podlaga za pripravo zakona
za drugo obravnavo ter sklep, da naj predlagatelj predlog zakona
*a drugo obravnavo pripravi v skladu z naslednjimi stališči:
•
prouči in ustrezno upošteva konkretne pripombe Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve;

Predlagatej je pri pripravi zakonskega predloga za drugo
obravnavo po temeljiti proučitvi sprejetih stališč ugotovil, da lahko
večino pripomb Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
Državnega zbora, komisije Državnega sveta za politični sistem
in Upravnega sodišča ustrezno upošteva in vgradi v predlog
zakona, ne da bi bistveno posegel in spremenil koncept zakona.
Tako je upošteval pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve in v 2. členu opredelil pojem varne tretje države, ki je bil
prej vsebovan v 18. členu. Prav tako je opredelil v 2. členu pojem
izvorne države. V skladu s pripombo Sekretariata je v zakonskem
besedilu, kjer je to vsebinsko mogoče uporabil pojem mednarodni
akti, namesto, da bi navajal konkretne mednarodne akte (14.
člen). Sklicevanje na mednarodne akte pa je ohranil v 1. členu ■ in
sicer Konvencijo o statutsu beguncev iz leta 1951 dopolnjeno s
Protokolom leta 1967 (poznana kot Ženevska konvencija) in
Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in temeljnih
svoboščinah. Pri Ženevski konvenciji gre za temeljni mednarodni

prouči in ustrezno upošteva pripombe komisije Državnega
sveta za politični sistem;
prouči in ustrezno upošteva pripombe Upravnega sodišča;
prouči naj primernost sedanjega naslova zakona in v tej smeri
razmisli o njegovi spremembi v zakon o beguncih oz. naj
skuša poiskati takšno ustrezno dikcijo, ki bo jasneje
razločevala različne kategorije tujcev.

14

- maj 1999
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dokument na področju azila in vsebuje opredelitev pojma begunca
in razlogov, zaradi katerih so ti opravičeni do zaščite, pri čemer te
opredelitve ne dopuščajo nobenih zadržkov ali sprememb glede
tega za države, ki so konvencijo sprejele. Pač pa je predlagatelj
upošteval pripombo Sekretariata v zvezi s t?m in besedilo teh
določb dopolnil z navedbo uradnih listov - Mednarodne pogodbe
v katerih so bili ti mednarodni akti objavljeni. Dalje je v skladu s
pripombo Sekretariata uporabil opisne pojme pri navajanju
posameznih ministrstev (npr. minister pristojen za notranje zadeve
v 7. členu; minister pristojen za pravosodje v 16. členu; minister
pristojen za zdravstvo v 47. členu). Predlagatelj je 26. in 27. člen
predloga zakona v skladu s pripombo Sekretariata preoblikoval
tako, da je jasneje opredelil vložitev prošnje za azil in dolžnosti
pristojnih organov v zvezi s tem. Prav tako je predlagatelj ustrezno
upošteval pripombe, ki jih je Sekretariat dal v zvezi s pripravo
izvršilnih predpisov.

Predlagatelj je temeljito proučil tudi stališče Državnega zbora po
katerem naj predlaqatelj razmisli o spremembi naslova zakona v
Zakon o beguncih. Čeprav je sugestija umestna, saj se tudi temeljni
mednarodni dokument, na tem področju - to je Ženevska
konvencija -imenuje Konvencija o statusu beguncev je predlagatelj
ocenil, da vendarle kaže zadržati sedanji naslov zakona - to je
zakon o azilu. Ne zgolj zato, ker ima v večini evropskih držav ta
zakon naslov Zakon o azilu, ampak predvsem zato ker je splošno
sprejeto stališče mednarodnih organizacij, v prvi vrsti Visokega
komisariata zdmženih narodov za begunce, da je določena oseba
begunec ne glede na to, ali mu katera država ta status prizna ali
ne. Glede na to je za posamezno državo in mednarodno skupnost
nasploh predvsem pomemben postopek v katerem se ugotavlja
izpolnjevanje zakonsko določenih pogojev za priznanje takšnega
statusa posamezni osebi. Šele, ko je to v postopku ugotovljeno,
se takšni osebi zagotovi zatočišče, to je azil in prizna status
begunca. Zakon o azilu zadeva samo tiste begunce, za katere se
ugotovi, da izpolnjujejo pogoje in razloge iz Ženevske konvencije,
oziroma iz Evropske konvencije, kadar gre za azil iz humanitarnih
razlogov, v obeh primerih pa gre za posameznike - za razliko od
beguncev, ki dobe zatočišče po Zakonu o začasnem zatočišču
iz razlogov in na način določen s tem zakonom.

Predlagatelj je v celoti upošteval vse pripombe komisije za politični
sistem in v skladu z njimi ustrezno spremenil 6. člen, 20 (sedaj 19.
čl.) in 41 (sedaj 40) člen zakona s tem, da je v 41 (sedaj 40) členu
skrajšal rok na drugi stopnji pred upravnim sodiščem iz 60 na 30
dni. Komisija je sicer predlagala skrajšanje na 15 dni, vendar pa
predlagatelj meni, da bi bil takšen rok za postopek pred upravnim
sodiščem vendarle prekratek, intenca pripombe Komisije
Državnega sveta, ki se zavzema za čim hitrejši postopek pa je
po mnenju predlagatelja uresničena tudi s 30-dnevnim rokom.

Predlagatelj ocenjuje, da je na ta način, v celoti upošteval stališča
sprejeta ob prvi obravnavi predloga zakona o azilu na seji
Državnega zbora Republike Slovenije.

Predlagatelj je v celoti upošteval tudi vse pripombe Upravnega
sodišča in spremenil oziroma dopolnil 9. čl., 20. čl.,31. čl.,40 in 41.
člen.

poročevalec, št. 30
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Predlog zakona o

DOLOČITVI

TITULARJEV

NENOMINIRANEGA

ZAVAROVALNICAH

KAPITALA

V

IN

POZAVAROVALNICAH

(ZDTNKZ)

- EPA 795 - II - prva obravnava

Poslanca Feri Horvat in Miro Kaplja sta dne 29. aprila
1999 predložila v obravnavo predlog zakona o določitvi
titularjev nenominiranega kapitala v zavarovalnicah
In pozavarovalnicah - prva obravnava - EPA 795 - II.
Dne 11. marca 1999 je Vlada Republike Slovenije
predložila Državnemu zboru v obravnavo predlog
zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic EPA 570 (druga obravnava je bila sprejeta na seji
Državnega zbora 23.11.1995), ki ureja enako, oziroma
podobno vsebino kot predloženi zakon.

3

Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga
je predložila Vlada Republike Slovenije $e ni končan,
je predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki sta ga predložila
poslanca Feri Horvat In Miro Kaplja.

Mubljana, 30.4.1999

V skladu s 176. členom poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije sporočata, da bosta predstavnika na sejah
Državnega zbora in njegovih delovnih teles Feri Horvat in Miro
Kaplja.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih ter 174. In 175. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije vlagata
Podpisana poslanca v zakonodajni postopek
■ PREDLOG ZAKONA O DOLOČITVI TITULARJEV
NENOMINIRANEGA KAPITALA V ZAVAROVALNICAH IN
POZAVAROVALNICAH - prva obravnava -

14

- maj 1999

Feri Horvar, l.r.
Miro Kaplja, l.r.
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oblikovana m so v njenih skladih, nominirana pa so na določene
zavarovance na podlagi samoupravnega sporazuma, se lahko
uporabljajo kot ustanoviteljske vloge v začetnem varnostnem
skladu s sklepom o ustanovitvi.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Sredstva varnostne rezerve skupnosti premoženjskega in
osebnega zavarovanja ter pozavarovalne skupnosti, ki so jih
ustanovitelji teh skupnosti vplačali v njune sklade na podlagi
samoupravnega sporazuma oziroma pogodbe o ustanovitvi, se
lahko uporabljajo kot ustanoviteljske vloge v začetnem varnostnem
skladu zavarovalne organizacije.

Na podlagi Zakona o temeljih sistema premoženjskega in
osebnega zavarovanja (UL SFRJ št. 24/1976) so zavarovalne in
pozavarovalne skupnosti opravljale do leta 1990 zavarovalno
dejavnost. Zavarovalne in pozavarovalne skupnosti, delujoče na
območju Republike Slovenije, so skladno z zgoraj navedenim
zveznim predpisom delovale po načelu vzajemnosti.
Načelo vzajemnosti pomeni izjemo od v praksi prevladujočega
odnosa v kapitalskih družbah, kjer ustanovitelj zagotovi za
poslovanje družbe potreben kapital in svojim strankam prodaja
storitev, sam pa fazporedi dobiček, ki nastane pri opravljanju
dejavnosti.

čl. 123a (dopolnjuje člen 123)
"Nenominirani družbeni kapital v skladih zavarovalnih organizacij
dobi titularja lastnine v skladu z zveznimi in republiškimi predpisi.
V postopku ugotavljanja titularja lastnine ni mogoče umakniti
sredstev iz zavarovalnih skladov"

Pri načelu vzajemnosti v zavarovalništvu je bistveno to, da se
sredstva, ki so potrebna za delovanje zavarovalne skupnosti
oblikujejo iz zavarovalnih premij. Že navedeni Zakon o temeljih
sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja je tako
vseboval pravila, ki so določala, kaj vse zavarovalna premija
obsega. Kot elemente zavarovalne premije je ta zakon navajal:

Skladno z navedenim zakonom in veljavnimi načeli civilnega prava
je tako potrebno, kot tudi določa čl.123a navedenega zakona,
sprejeti predpis, ki bo nenominirani kapital takratnih zavarovalnih
in pozavarovalnih organizacijah nominiral na zavarovance. Pri
tem se predlaga upoštevanje višine zavarovalnih premij in škodni
rezultat.

-

Vsled povedanega je potrebno posebej poudariti, da mora Zakon
o določitvi titularjev nenominiranega kapitala v zavarovalnicah in
pozavarovalnicah temeljiti na pretekli pozitivni ureditvi
zavarovalništva, kot je navedena v tem poglavju. Samo na teh
izhodiščih je namreč mogoče upoštevati vse že pridobljene pravice
takratnih zavarovancev zavarovalnih in pozavarovalnih skupnosti.
Zakon mora vse že nastale pravice upoštevati in v okviru že
pridobljenih pravic normirati sistem določitve titularjev kapitala
tako, da bodo dejansko dobili pravico do udeležbe na kapitalu
tisti, ki so ga ustvarili.

tehnično premijo (ki služi poplačilu škod in zavarovalnih vsot),
sredstva za preventivo,
sredstva za delovno skupnost,
sredstva za nakup delovnih sredstev.

Iz povedanega je jasno razvidno, da zavarovalna premija ni
obsegala le sredstev, s katerimi bi bili prevzeti zavarovalni riziki,
pač pa tudi sredstva, ki bi jih, v primeru da ne bi šlo za načelo
vzajemnosti, moral zagotavljati ustanovitelj iz lastnih sredstev
(npr. sredstva za delovno skupnost, sredstva za nakup delovnih
sredstev, ipd.).
V zavarovalništvu (in še nekaterih drugih gospodarskih panogah,
npr. hranilništvu,...) je delovanje organizacij po načelu vzajemnosti
običajno, legalno in legitimno. Sistem je uveljavljen tudi v drugih
državah (več o tem gl. v točki 4 tega poglavja), kjer je bil v času
ustanovitve in delovanja vzajemnih zavarovalniških družb
uveljavljen sistem zasebne lastnine na vseh ravneh (osebna
sredstva, delovna sredstva, ...). Ureja ga tudi obstoječi Zakon o
zavarovalnicah.

2. NAČELA ZAKONA

- Pravica do zasebne lastnine:
Pravico do zasebne lastnine določa v čl.33 Ustava Republike
Slovenije. Predlagani zakon v celoti spoštuje pravico vzajemnih
zavarovancev, ki so s svojimi sredstvi preko zavarovalnih oz.
pozavarovalnih premij dejansko ustvarjali nenominiran kapital v
zavarovalnih in pozavarovalnih organizacijah. Z zakonskim
predlogom se zagotavlja realizacija že pridobljenih pravic
zavarovancev.

Vsled zgoraj navedenega je jasno, da je potrebno pri
zavarovalnicah oz. zavarovalnih in pozavarovalnih skupnostih,
ki so poslovale po načelu vzajemnosti tudi v primeru transformacije
statusne oblike (npr. iz vzajemne družbe v delniško družbo, pri
prenehanju), upoštevati dejstvo, da imajo člani vzajemne
zavarovalnice na kapitalu zavarovalnice določena lastniška
upravičenja, ki jih je potrebno upoštevati.

- Skladnost z Zakonom o temeljih sistema premoženjskega
In osebenga zavarovanja
Zakon o temeljih sistema premoženjskega in osebnega
zavarovanja določa, da bo sprejet predpis, ki bo nominiral še
nenominirani kapital bivših zavarovalnih in pozavarovalni
skupnosti. Predlagani zakon v celoti upošteva pravico vzajemnih
zavarovancev.

Tako je že Zakon o temeljih sistema premoženjskega zavarovanja
(UL SFRJ št. 17/90 in UL SFRJ št. 82/90) določal, da bo
nenominirani kapital bivših zavarovalnih skupnosti nominiran na
zavarovance. Člena 123 in 123a sta tako določala:

- Skladnost z veljavnim Zakonom o zavarovalnicah
Obstoječi Zakon o zavarovalnicah določa tudi način preoblikovanja
vzajemne zavarovalnice v delniško družbo. Predlagane rešitve
vsebinsko ne odstopajo od rešitev v obstoječem Zakonu °
zavarovalnicah.

čl. 123
"Sredstva varnostne rezerve in drugih skladov skupnosti
premoženjskega in osebnega zavarovanja ter pozavarovalne
skupnosti, ki sta izpolnili pogoje iz 120. člena tega zakona, postanejo
sredstva varnostne rezerve oziroma ustrezni drugi skladi
zavarovalne organizacije.

- Primerljivost s postopki demutuallzaclje v Evropski unij1
Postopki demutualizacije v Evropski uniji dosledno in skladno z
veljavnimi načeli civilnega prava in pravico do zasebne lastnine

Sredstva varnostne rezerve skupnosti premoženjskega in
osebnega zavarovanja iz prvega odstavka tega člena, ki so
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na zavarovance, ta predpis še do danes ni bil sprejet. Tako
zavlačevanje v veliki meri ogroža nivo pravne varnosti vzajemnih
zavarovancev, ki sicer imajo pravice pri spremembi statusne
oblike zavarovalnice ali pozavarovalnice, vendar jo v konkretnem
primeru zaradi dejstva, da predpis ni sprejet, ne morejo uveljavljati.
Nepripravljenost države, da se ta predpis sprejme v več kot 8
letih po sprejetju navedenega zakona, pomeni resno ogrožanje
osnovnih pravic, ki jih določa naša ustava, v konkretnem primeru
predvsem lastninske pravice.

upoštevajo vse materialne in nematerialne pravice vzajemnih
zavarovancev pri preoblikovanju zavarovalnic in pozavarovalnic,
ki so delovale na podlagi vzajemnosti, v klasične kapitalske
gospodarske družbe.

3. CILJI IN NAMEN ZAKONA
Cilj zakona je določiti titularje na nenominiranem kapitalu nekdanjih
zavarovalnih in pozavarovalnih skupnosti, ki so se kasneje
preoblikovale v delniške družbe.

Zakon o zavarovalnicah (UL RS št. 13/94), ki sedaj velja v
Republiki Sloveniji omogoča, da se vzajemna zavarovalnica
preoblikuje v delniško družbo. Pri tem tudi izrecno ureja načelo,
da so člani vzajemne zavarovalnice udeleženi pri osnovnem
kapitalu, če sklep o preoblikovanju ne določa drugače. Pri tem pa
obstoječi zakon določa v členu 48 med drugim tudi merila za
določitev udeležbe vzajemnih zavarovancev v osnovnem kapitalu
(višina zavarovalne vsote, višina zavarovalne premije, višina
matematične rezervacije pri življenjskem zavarovanju, načela za
razdelitev letnega dobička, doba članstva).

Namen zakona je določitev kriterijev, ki bodo zavarovancem
omogočali, da uveljavljajo svoje že pridobljene obligacijske pravice
do zavarovalnih in pozavarovalnih skupnosti oz. do njihovih
pravnih naslednikov.

4. PRIMERJALNO PRAVNI POGLED

Predlog Zakona o določitvi titularjev nenominiranega kapitala v
zavarovalnicah in pozavarovalnicah je usklajen z ureditvijo
veljavnega slovenskega Zakona o zavarovalnicah. Nesporno
dejstvo je, da država ni nikoli pokrivala izgub v zavarovalnih in
pozavarovalnih organizacijah in zato iz tega naslova ni upravičena
do udeležbe v kapitalu, pač pa kot zavarovanec iz naslova
demutualizacije.

Zavarovalnice, ki delujejo po načelu vzajemnosti so v svetu zelo
številne, zlasti pa v Franciji, Švici, Japonski, ... Praktično v vsaki
evropski državi deluje več vzajemnih zavarovalnic.
V evropskih državah pa je še posebej v zadnjem času aktualen
tudi trend t.i. demutualizacije (razvzajemljanja). Seveda
demutualizacija v evropskih državah temelji na spremembi statusa
in je odgovor na poslovne izzive, ki jih prinaša sodobni čas.
Ne glede na dejstvo, da proces demutualizacije poteka v Evropi
iz drugih razlogov, pa so pravni temelji demutualizacije enaki.
Tako pri demutualizaciji v tujini, kot pri demutualizaciji v Sloveniji,
gre za ekonomsko in pravno izhodišče, da se zavarovancem ob
spremembi statusa prizna glede na opredeljene kriterije udeležba
v
kapitalu zavarovalne organizacije.

6. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Zakon bo imel pozitivne posledice tudi za državni proračun.
Pomembni zavarovanci bivših zavarovalnih skupnosti so bile
namreč tudi posamezne državne institucije ter pravne osebe, ki
pomemben vir prihodkov pridobivajo iz državnega proračuna.
Ker bodo vložki teh zavarovancev postali nominirani, bo kapitalski
delež, ki ga bo država na ta način pridobila, in iz kapitalskih
deležev pripadajoče dividende pomenile pomemben prispevek v
državni proračun.

5.TRENUTNA UREDITEV V SLOVENIJI
Čeprav Zakon o temeljih sistema premoženjskega in osebnega
zavarovanja (UL SFRJ št. 17/90 in UL SFRJ 21/90) določa, da bo
sprejet poseben predpis o nominiranju nenominiranega kapitala
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3. člen

II. BESEDILA ČLENOV

Pravico do deleža na nenominiranem kapitalu imajo zavarovanci
oziroma zavarovalnice v tistih zavarovalnih skupinah, ki so v
obdobju od 1986. do 1990. leta izkazovale pozitivni škodni rezultat.

PREDLOG ZAKONA O DOLOČITVITITULARJEV
NENOMINIRANEGA KAPITALA V ZAVAROVALNICAH
IN POZAVAROVALNICAH

Višina deleža posameznega zavarovanca oziroma posamezne
zavarovalnice se določi glede na višino zavarovalne oziroma
pozavarovalne premije v letu 1990.

1. člen

V skladu s 1. odstavkom tega člena uprava zavarovalnice oziroma
pozavarovalnice v soglasju z nadzornim svetom sprejme sklep o
višini deleža posameznega zavarovanca oziroma zavarovalnice.

Nenominirani kapital v zavarovalnicah in pozavarovalnicah so
sredstva poslovnega sklada, zmanjšana za izgubo, varnostna
rezerva vseh zavarovanj, razen življenjskih, in sredstva sklada
skupne porabe, zmanjšana za sredstva zaradi uveljavitve
Stanovanjskega zakona (Ur. list RS št. 18/91-1 - 21/94) in za
obveznosti do delavcev.

Za delež na nenominiranem kapitalu se zavarovancu oziroma
zavarovalnici izdajo delnice na ime brez pravice upravljanja.
4. člen

Nenominiran kapital se ugotavlja na podlagi zaključnih računov
zavarovalnih skupnosti in pozavarovalnih skupnosti na dan
31.12.1990.

Zavarovalnice oziroma pozavarovalnice morajo sklep o višini
deleža posameznega zavarovanca oziroma zavarovalnice objaviti
na način, kot imajo to določeno v svojem statutu.

2. člen

5. člen

Nenominirani kapital v zavarovalnicah in pozavarovalnicah, kot
je opredeljen v 1. členu tega zakona, se nominira na zavarovance
takratnih zavarovalnih skupnosti oziroma pozavarovalnih
skupnosti.

Zavarovanci oziroma zavarovalnice morajo najkasneje v 60. dneh
od objave sklepa o višini njihovega deleža prevzeti delnice.
6. člen

Zavarovanci zavarovalnih in pozavarovalnih skupnosti imajo
pravico do udeležbe na delu nenominiranega kapitala.

V primeru, da zavarovanci oziroma zavarovalnice ne bi prevzele
vseh delnic v navedenem roku, se preostala sredstva prenesejo
v zakonske rezerve zavarovalnic oziroma pozavarovalnic.

Zavarovanci uveljavljajo pravico do deleža na nenominiranem
kapitalu pri tisti zavarovalnici, ki je prevzela obveznosti iz
zavarovalnih razmerij.

7. člen
Zakon stopi v veljavo 8. dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Zavarovalnice uveljavljajo pravico do deleža na nenominiranem
kapitalu pri tisti pozavarovalnici, pri kateri so bile pozavarovane.

III. OBRAZLOŽITEV

Na podlagi Zakona o temeljih sistema premoženjskega in
osebnega zavarovanja (Ur. list SFRJ št. 24/76) so bile za
opravljanje zavarovalnih in pozavarovalnih poslov ustanovljene
zavarovalne in pozavarovalne skupnosti. Zavarovalne skupnosti
so se tinansirale in upravljale po načelih, ki veljajo za vzajemne
zavarovalnice. Vsa sredstva zavarovalnih skupnosti so se namreč
oblikovala iz zavarovalnih premij, ki so jih plačevali zavarovanci.
Tako je zavarovalna premija vsebovala tehnično premijo, ki je
služila za plačevanje škod in zavarovalnih vsot, sredstva za
preventivo, sredstva za delovanje delovne skupnosti ter sredstva
za nakup delovnih sredstev (3. in 27. člen cit. zakona). Po vsebinsko
enakih načelih so poslovale in bile upravljane tudi pozavarovalne
skupnosti. Ker je pozavarovanje v osnovi zavarovanje
zavarovalnic, so zato zavarovalnice upravičene do udeležbe na
osnovnem kapitalu pozavarovalnic.

pozavarovalne skupnosti preoblikovale v delniške družbe. V 123
členu tega zakona, ki je bil dopolnjen s 123 a. členom je bilo med
drugim določeno, da bo sprejet zvezni in republiški predpis, ki bo
nenominirani kapital zavarovalnih skupnosti nominiral na njihove
zavarovance. Zvezni predpis ni bil sprejet, ker je v kratkem prišlo
do razpada bivše SFRJ. Do danes pa tudi ni bil sprejet republiški
predpis o nominaciji kapitala na zavarovance takratnih
zavarovalnih skupnosti, čeprav je od uveljavitve navedenih določb
zakona preteklo že več kot 8 let. Namen predlaganega zakona
je, da omogoči nominiranje kapitala takratnih zavarovalnih
skupnosti in pozavarovalnih skupnosti na njihove zavarovance
oziroma zavarovalne skupnosti.
Nenominirani kapital v zavarovalnih in pozavarovalnih skupnosti
so bila sredstva poslovnega sklada, zmanjšana za izgubo,
varnostna rezerva neživljenjskih zavarovanj, sredstva sklada
skupne porabe, zmanjšana za sredstva, ki so bila posledica
uveljavitve Stanovanjskega zakona in analogno za obveznosti
do delavcev. Zavarovalne organizacije so bile po takrat veljavi1'1
predpisih obvezne zagotoviti in izpolniti obveznosti do delavcev

Zavarovalne in pozavarovalne skupnosti so prenehale s koncem
leta 1990, ko je bil sprejet novi Zakon o temeljih sistema
premoženjskega in osebnega zavarovanja (Ur. list SFRJ št. 17 in
21/90). V skladu s tem zakonom so se dotakratne zavarovalne in
poročevalec, št. 30
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kot npr. regresi za letne dopuste, jubilejne nagrade, odpravnine
ob odhodu v pokoj, itd.

petih let, ker ta lahko v enem letu niha in je zato krajše obdobje
neobjektivno.
'

Višino nenominiranega kapitala je potrebno ugotavljati na dan, ko
so prejšnje zavarovalne organizacije prenehale obstojati, t.j. na
podlagi njihovih zaključnih računov za leto 1990. Zaključni računi
zavarovalnih organizacij so bili izdelani v skladu s takrat veljavnimi
zakoni in drugimi predpisi ter predloženi pristojnim službam
družbene kontrole. Zato so podatki v njih realni in transparentni.
Zavarovalne organizacije pa razpolagajo tudi s podatki o višini
zavarovalnih in pozavarovalnih premij kakor tudi o škodnih
rezultatih.

Na podlagi navedenih kriterijev bi se določila višina deleža
posameznega zavarovanca na kapitalu v zavarovalni skupnosti
oz. višina deleža zavarovalne skupnosti v kapitalu pozavarovalne
skupnosti. Posamezni upravičenci, to so pravne in fizične osebe
bi prejeli za svoj delež delnice na ime brez pravice upravljanja.
Pravico do delnic bi upravičenci uveljavljali v tisti zavarovalnici, ki
je prevzela obveznosti iz njihovega zavarovalnega razmerja.
Zavarovalnice pa bi uveljavljale svojo pravico do deleža na
kapitalu pri pozavarovalnici, pri kateri so imele sklenjena
pozavarovanja. Po zaključenem postopku izdaje in prevzema
delnic bo potrebno vpisati spremembe v osnovnem kapitalu
zavarovalnih delniških družb in pozavarovalnih delniških družb
tudi v sodnem registru. V primeru, da bi se nekateri upravičenci
odpovedali delnicam, pa bi morale zavarovalnice in
pozavarovalnice preostala sredstva prenesti v svoje zakonske
rezerve.

Glede na način financiranja zavarovalnih in pozavarovalnih
organizacij - vsa njihova sredstva so se oblikovala iz zavarovalnih
premij, je najbolj objektivno merilo za določitev deleža
posameznega upravičenca zavarovalna premija oziroma
pozavarovalna premija, ki jo je ie-ta plačeval, in škodni rezultat.
Škodni rezultat je potrebno upoštevati za daljše obdobje, obdobje
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SPREMEMBO

IZHODIŠČIH

VARNOSTI

RESOLUCIJE

ZASNOVE

REPUBLIKE

0

NACIONALNE

SLOVENIJE

(RelZNV-A)
- EPA 798 - II -

Vlada Republike Slovenije je na 107. seji dne 29/4-1999 določila
besedilo:

operacijah, ki ga je zahteval Odbor Državnega zbora
Republike Slovenije za obrambo.

- PREDLOGA ZA SPREMEMBO RESOLUCIJE O
IZHODIŠČIH ZASNOVE NACIONALNE VARNOSTI
REPUBLIKE SLOVENIJE,

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 njegovih delovnih teles sodelovala:

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 170. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.

- Franci DEMŠAR, minister za obrambo,
- Miran BOGATAJ, državni podsekretar v Ministrstvu za
obrambo.

Hkrati pošilja pojasnilo Vlade Republike Slovenije o pristojnosti
odločanja o sodelovanju Republike Slovenije v mirovnih

1

4. maj iggg

85

poročevalec, št. 30

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

PREDLOG
29/4-1999

Na podlagi 166. člena in v zvezi s 170. členom poslovnika Državnega zbora (Uradni
list RS, št. 40/93 in 80/94) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
sprejel

SPREMEMBO RESOLUCIJE
o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije

I.

V resoluciji o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 71/93 in 2/94-popr.) se v poglavju I. NACIONALNA VARNOST IN
TEMELJNA IZHODIŠČA v prvem stavku 12. točke za besedilom »... Republika
Slovenija prevzema hkrati pravice in odgovornosti, ki jih te povezave terjajo na
obrambnem področju« postavi pika, nadaljevanje stavka pa se črta.
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Obrazložitev.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu
zboru, da Sprejme spremembo
Resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije. Pobudo za
spremembo navedene resolucije je Vladi Republike Slovenije dal Odbor za obrambo
Državnega zbora na 32. seji, dne 11. 03. 1999.

Besedilo resolucije je nastalo v letu 1993, ko so bile vojaške in varnostne razmere v
Republiki Hrvaški in Bosni in Hercegovini bistveno drugačne, kot so danes. S
podpisom Daytonskih sporazumov v letu 1996, so se razmere bistveno spremenile.
Mandat mednarodnih sil, ki so izvajale operacijo IFOR je bil vzpostavitev miru v Bosni
in Hercegovini. Ta mandat je bil z Daytonskimi mirovnimi sporazumi izpolnjen.
Vlada Republike Slovenije zato predlaga Državnemu zboru navedeno spremembo
12. točke I. poglavja resolucije z namenom, da bi se izognili morebitnemu napačnemu
razumevanju tega dela resolucije v prihodnje. Črtanje zadnjega dela prvega stavka 12.
točke resolucije namreč pomeni črtanje dela besedila resolucije, ki je po vsebini
preseženo.
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Besedilo Resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur.
1. RS št. 71/93, popravek 2/94), ki se spreminja:

»12. V procesu vključevanja v evropske in druge mednarodne gospodarske in
politične povezave, Republika Slovenija prevzema hkrati pravice in
odgovornosti, ki jih te povezave terjajo na obrambnem področju, razen
zagotavljanja mirovnih sil v prostoru bivše Jugoslavije do končanja sedanje
krize. To še toliko bolj, ker je življenjsko zainteresirana za vzpostavitev
učinkovitega sistema kolektivne varnosti v svoji soseščini, Evropi in svetu. Kot
pomemben cilj si pri tem postavlja vključitev v NATO oziroma
Zahodnoevropsko unijo kot evropski steber NATO. Odločanje za te pomembne
povezave na obrambnem področju mora potekati na osnovi široke strokovne in
javne izmenjave mnenj. 0 teh vprašanjih lahko Državni zbor razpiše
referendum«.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, dne 29/4-1999
POJASNILO VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ODBORU ZA OBRAMBO
DRAŽVNEGA ZBORA O PRISTOJNOSTI ODLOČANJA O SODELOVANJU
REPUBLIKE SLOVENIJE V MIROVNIH OPERACIJAH
Odbor za obrambo Državnega zbora je na 32. seji dne 11. 03. 1999 med drugimi
sprejel naslednji sklep:
»Odbor za obrambo naproša Vlado Republike Slovenije, da pojasni odboru kateri
državni organ (vlada ali državni zbor) je pristojen odločati o sodelovanju Republike
Slovenije v mirovnih operacijah.«
Vlada Republike Slovenija v zvezi s tem Odboru za obrambo Državnega zbora daje
naslednje pojasnilo:
V 37. členu zakona o obrambi (Ur. 1. RS, št. 82/94, 44/97 in 87/97) je določeno, da
Slovenska vojska izvršuje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih
organizacijah, v tretjem odstavku 84. člena zakona o obrambi pa je navedeno, da
»Vlada odloča o sodelovanju Slovenske vojske pri izvrševanju obveznosti, prevzetih v
mednarodnih organizacijah«. V zvezi s tem se sicer res lahko izjemoma postavi
vprašanje odnosa takšne rešitve do drugega odstavka 92. člena Ustave Republike
Slovenije, po katerem Državni zbor odloči o uporabi obrambnih sil. Vendar je to
ustavno določbo nujno potrebno obravnavati le v kontekstu celotnega 92. člena ustave,
ki pa govori o vojnem in izrednem stanju. Le kolikor bi Državni zbor razglasil takšno
stanje, bi bil v okviru nujnih ukrepov za njihovo odpravo, pristojen odločiti tudi o
uporabi obrambnih sil.
Na podlagi omenjenih členov zakona o obrambi je Vlada Republike Slovenije aprila
leta 1997 odobrila sodelovanje Republike Slovenije v mednarodnih zaščitnih silah v
Republiki Albaniji »ALBA« (sklep Vlade RS št. 800-06/97-(N) z dne 25.04.1997).
Vlada Republike Slovenije je junija 1998 sprejela predlog za sodelovanje enote
Vojaške policije Slovenske vojske v mirovni operaciji »Joint Forge« (Kovačnica miru)
in jo poslala v potrditev Državnemu zboru Republike Slovenije. Predlog je obravnaval
Odbor Državnega zbora za mednarodne odnose dne 22.07.1998 in menil, da ni pravne
podlage, da se Državni zbor opredeljuje do zgoraj navedenega sklepa vlade (kopija
sklepa št. 200-10/94-3/94, EPA 0513-11 je priložena). Mnenje Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve št. 200-10/94-3/94 z dne, 23.07.1998 (kopija je
priložena) potijuje odločitev Odbora za mednarodne odnose pri čemer se sklicuje na
zakon o obrambi in citira določbo tretjega odstavka 84. člena zakona o obrambi.
Vlada je tudi februaija 1999 sprejela odločitev o sodelovanju Republike Slovenije v
Nato-vodeni operaciji na Kosovu (KFOR) (sklep št. 803-05/98-3(N) z dne,
19.02.1999) pri čemer seje odločitev zopet sprejela na podlagi tretjega odstavka 84.
člena zakona o obrambi.
Prilogi:
- 2 x (kot v tekstu)
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Številka.! 200-10/94-3/49
Ljubljana,. 23.7.1998

EFA

513_rI

Gospod
JANEZ PODOBNIK, dr.med.
predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije

Sklep o sodelovanju enote \nojaSke policije Slovenske
vojske v mirovni operaciji ^Joint Forge" (Kovačnica miru)

Z dopisom Z dne 9.6-199S ste nam na podlagi sedme alinee drugega
odstavka 110 * člena poslovnika. Driivnaga zbora v dodelitev poslali
sklep o sodelovanju enote VojaSke policije slovenske vojske v
mirovni operaciji "Joint Forge*
(Kovačnica tairu) , 'ki ga je
Državnemu zboru v potrditev predložila Vlada. Kot matično delovno
telo ste z istim dopisom določili Odbor za mednarodne odnose.

1.
Na podlagi drugega odstavka 333. člena poslovnika ima Državni zbor
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve za pravno obdelavo
predlogov zakonov in drugih, predpisov ter za dajanje mnenj o
njihovi skladnosti z ustavo in pravnim sistemom. To pomeni, daSekretariat daje mnenje le k aktom DrSamoga zbora, torej bi k
navedeni zadevi Državni zbor ob smiselni uporabi labko podal le akt
o potrditvi oziroma po dosedanji večinski praksi, ki upoSteva tudi
poslovniške določbe o aktih DrZavnega zbora/ odlok o soglasju.
Ob upoštevanju, da prediozana zadeva ni formulirana v obliki akta
c soglasju ter dejstva, da ni pravne podlage, po kateri bi *
prednetni
zadevi
Sekretariat
dal
s-^oje
mnenje
v
skladu
«
poslovniškimi določbami, vam posredujemo pričujoči dopis.
II.
Xe glede na navedeno Sekretariat opotarja tudi na določbo 12. t°c*f
I. poglavja resolucije c izhodiščih zasnovB nacionalne vamosc~
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. "71/93 in 2/94 - poprave^ •
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2
Po tej
določbi Republika Slovenija v procesu vključevanj« v
evropske in druge povezave prevzema hkrati pravice in odgovornosti,
• "e
povezave
terjajo
na
obrambneia področju,
a^mraaaaanga Tnfrnvnrh wil ^ proston: bWS* Jugosla-tri-ig Hn
gggaralfi
Prav tako pa 2- točka V, poglavja določa naloge
ki
jih. sjob. Državni zbor v zvezi z vodenjem in nadzorom in sicer določa
izhodišča in temeljne opredelitve sisteaa nacionalne varnosti ter
nacionalne varnostne politike, odloča o politiki, razvoju in dragih
temeljnih
vprašanjih
obrambnega
in varnostnega
sistema
t«r
nadzoruje priprave in izvajanje obrambe. V skladu z odločitvami
Državnega zbora pa Vlada skrbi za priprave in izvajanje obrambe#
varnostnega sistema ter zaščite in reševanje in v ta namen imenuje
Svet za nacionalno varnost kot posvetovalni in usklajevalni organ.
Še bolj precizna pa je določba tretjega odstavka 64. člena zakona
o obrambi fUradni list RS, št. B2/S4, 44/S7 in B7/97), ki pravi, da
3£l.ad& odloča o sodelovanju Slovenske vojske pri izvrševani u.
obveznosti, prevzetih, v mednarodnih, organizačijaEu
*

4.

♦

Na tej osnovi Sekretariat meni, da je vprašljivo, ali sploh. obstoji
pravna podlaga,
po kateri bi Dr Savni zbor potrjeval ori roma
soglašal z odločitvijo Vlade o sodelovanju Slovenske vojske v
mirovnih operacijah na ozemlju bivše Jugoslavije,

Namestnica sekretarja

V vednost:
- g«neralni sekreatarki £>z,
ga. Jožici VeliŠČek
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Številka: 200-1 Q/94-aM9, EPA 0513-41
L/ubljarta. 22. juli] 1998

Državni zbor Republike Slovenije
Predsednik
Janez Podobnik dr. med.

Zadeva:

Sklep Vlade Republike Slovenije o sodelovanju enote vojaške policije
Slovenske vojsko v mirovni operaciji "Jofnt Forge" (Kovačnies mira)

Odbor Državnega zboca za mednarodne odnose je na nadaljevanju svoje 55. seje, ki ie
bih 14. julija 1998 obravnaval sklep Vlade Republike Slovenije o sodelovanju enote
voJa2ke poltaje Slovenske,vedske v mirovni operaciji "Jolnt Forge" (Kcvačnlca miru), ki mu
je bil poslan v obravnavo 9. junija 1998.
Odbor se je seznani/ z omenjenim sklepom Vlade Republike Slovenje ter z mnenjem
Komisije Državnesa sveta za politični štetem, s katerim se nI strinjal.
2arad? bo(f jasne formulacije sklepa, ki ga je sprejel Odbor za mednarodne odnose na
nadaljevanju svoje 55. seje, je oabor na sveti 56, seji, ki Je bita 22. lullia 199S ponovno
obravnaval omenjeni sklep Vlade RepubBke Slovenije in sprejel naslednji dodam/ sklep;
Odbor je menil, da ni pravne podfage, da se Državni zbar Republike Slovenije oziroma
njegov Odbor za mednarodne odnose opredeljuje do omenjenega sklepe Vlade Republike
Slovenije. Odbor zato predlaga, da Državni zbor navedenega sklepa ne obravnava.
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Popravek k

PREDLOGU

IN

ZAKONA

DOPOLNITVAH

VOJNEGA

0

SPREMEMBAH

ZAKONA

O

ŽRTVAH

NASILJA

- EPA 252 - II - tretja obravnava

Miran POTRČ,
poslanec - predlagatelj zakona

1. V 1. členu se na koncu sedmega odstavka pika črta in
doda besedilo "in otroci, katerih starši so bili ubiti kot talci".

Ljubljana, 4. maj 1999

l4

- POPRAVEK K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA,
EPA 252-II, tretja obravnava

Obrazložitev:
Pri ponovnem pregledu amandmajev je podpisani poslanec
ugotovil, da v predloženo besedilo zakona ni vključen
amandma poslanske skupine DeSUS, vložen neposredno
na seji državnega zbora, ki ga je državni zbor sprejel.

Pri ponovnem pregledu vloženega besedila zakona predlaga
podpisani poslanec naslednji popravek vloženega besedila
predloga zakona za tretjo obravnavo:

Predlagatelj zakona:
Miran POTRČ, l.r.

- maj 1S99
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Popravek k

PREDLOGU

SPREMEMB

DOPOLNITEV

IN

POSLOVNIKA

DRŽAVNEGA

ZBORA
- EPA 139 ■ II - druga obravnava

Miran POTRČ,
poslanec - predlagatelj sprememb Poslovnika

zadeve predlaga podpisani poslanec naslednji popravek
vloženega besedila predloga sprememb in dopolnitev
Poslovnika:

Ljubljana, 7. maj 1999

Besedilo dveh odstavkov vloženega 8. člena se združi v en
odstavek.

• POPRAVEK K PREDLOGU SPREMEMB IN DOPOLNITEV
POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA
EPA 139 -II, druga obravnava

Obrazložitev:
Popravek je dan na podlagi mnenja Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve.

Na podlagi mnenja Sekretariata za zakonodajo in pravne

Miran POTRČ, l.r.
i

U
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Obvestilo o

REDNEM

POSTOPKU

PREDLOGA

UMETNE

ZAKONA

OPLODITVE

ČLOVEŠKIMI

OBRAVNAVE

0

POSTOPKIH

IN

ZARODKI

RAVNANJU

S

(ZPUOCZ)

- EPA 681 - II - prva obravnava

Poslanci:

DRŽAVNI ZBOR RS
skupina poslancev

Dr. FRANC ZAGOŽEN I
JANEZ KRAMBERGER I
ALEKSANDER MERLO I
ANDREJ FABJAN I
RICHARD BAUERMAN I
MARIO GASPARINI I
BRANKO TOMAŽIČ I
JANEZ PER I
EDA OKRETIČ SALMIČ I
DARJA LAVTIŽAR BEBLER I
VLADIMIR ČELIGOJ I
JANEZ PODOBNIK I
JANKO VEBER I
JOŽE ZIMŠEK I
DARINKA MRAVLJAK I
RUDI MOGLE I
ZORAN LEŠNIK I
HELENA HREN VENCELJ I
MIROSLAV LUCI I

Datum: 4.maj,1999
- OBVESTILO O REDNEM POSTOPKU OBRAVNAVE
PREDLOGA ZAKONA O POSTOPKIH UMETNE OPLODITVE
IN RAVNANJU S ČLOVEŠKIMI ZARODKI (ZPUOCZ) - EPA
681 - II
Podpisani poslanci so 14.1.1999 v postopek državnemu zboru
vložili predlog zakona o postopkih umetne oploditve in ravnanju
s človeškimi zarodki po hitrem postopku.
Predlagatelji ugotavljajo, da predlagan zakon ne ustreza 201.
členu Poslovnika državnega zbora, ki govori o razlogih za
obravnavo zakona po hitrem postopku. Zato navedni predlog
zakona vlagajo po rednem postopku:
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naročilnica
Ime in priimek: .
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje
Davčna številka:
naročam

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
P°dpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
SUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173
Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.
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Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61 -222
- Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni
zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka taksa: (061) 12-58-173. ISSN3
1318-0169. Po mnenju Ministrstva za kulturo št. 415-124/99 z dne 25.01.1999, se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se plačuje 5 % davek od prorne'
proizvodov po 13. točki tarifne št. 3 zakona o prometnem davku (Ur.list RS, št. 4/92 z dne 25. januarja 1992).

