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Predlog zakona o 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA 

0 INVESTICIJSKIH SKLADIH IN 

DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-B) 

- EPA 308 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 37. seji dne 20. novembra 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA 
UPRAVLJANJE, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da sprejme navedeni zakon po hitrem postopku zaradi 
izrednih potreb države po takojšnji uveljavitvi, z namenom 

zaščite pravic in položaja delničarjev pooblaščenih investicijskih 
družb. 

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: 

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj, 
- dr. Edo PIRKMAJER, državni sekretar v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj. 

UVOD 

1. OCENA STANJA 

Trenutno (po stanju ob polletju 1997) v Sloveniji deluje 23 družb 
za upravljanje in pooblaščenih družb za upravljanje, ki upravljajo 
71 pooblaščenih investicijskih družb, katerih skupna vrednost 
sredstev znaša 491 milijard tolarjev, njihov osnovni kapital pa 326 
milijard tolarjev. 

Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni 
list Republike Slovenije, 6/94, 25/97 in 32/97-pop.; v nadaljevanju 
ZISDU) v 143. členu ureja uskladitev pooblaščenih investicijskih 
družb z določbami o investicijskih družbah. V prvem odstavku 
143. člen določa, da mora pooblaščena investicijska družba pričeti 
z usklajevanjem v roku petih let od uveljavitve zakona (torej 

13.3.1999) in se uskladiti v roku nadaljnjih petih let. V skladu s 
tretjim odstavkom navedenega člena pa se pooblaščena 
investicijska družba, ki se v prej navedenih rokih ne uskladi, 
lahko preoblikuje v redno delniško družbo. ZISDU izrecne 
prepovedi, da se bi pooblaščena investicijska družba preoblikovala 
v redno delniško družbo pred iztekom navedenih rokov ne določa. 
Do sedaj so se v redne delniške družbe preoblikovale štiri 
pooblaščene investicijske družbe, katerih osnovni kapital je znašal 
4,5 milijarde tolarjev. 

Sprejem sklepa o preoblikovanju je na skupščinah teh 
pooblaščenih investicijskih družb dejansko izglasovala družba 
za upravljanje z uresničevanjem glasovalnih pravic iz delnic, 
katerih imetnik je. Takšno preoblikovanje pa ima pomembne 
posledice za delničarje pooblaščene investicijske družbe, saj s 
tem prenehajo pristojnosti Agencije za nadzor nad poslovanjem 
pooblaščene investicijske družbe, prav tako pa ni več obveznosti 
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uvrstitve delnic takšne družbe na organiziran trg. 

2. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA IN CILJ ZAKONA 

Preoblikovanje pooblaščene investicijske družbe v redno delniško 
družbo pomembno vpliva na položaj delničarjev takšne družbe. 
Zato bi bilo zaradi zaščite teh delničarjev potrebno dopolniti ZISDU 
tako, da se uredijo pogoji in postopek takšnega preoblikovanja. 
Temeljni cilj predlaganega zakona je zato določitev pogojev in 
postopka takšnega preoblikovanja. 

3. OCENA FINANČNIH SREDSTEV 

Predlagane spremembe in dopolnitve nimajo finančnih posledic 
za državni proračun. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni 
list RS, št. 6/94, 25/97 in 32/97-pop) se za 143. členom doda nov 
143.a člen, ki se glasi: 

"143.a člen 

(1) Ne glede na 143. člen tega zakona se pooblaščena investicijska 
družba pred 13.3.1999 ne more preoblikovati v redno delniško 
družbo, po navedenem datumu pa se lahko preoblikuje v redno 
delniško družbo, ki opravlja dejavnost holdingov, na podlagi sklepa 
skupščine o spremembi dejavnosti, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji: 

1.največ 2% vseh naložb so naložbe v tržne vrednostne papirje 
In likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev; 
2.sestava naložb pooblaščene investicijske družbe iz prve točke 
tega odstavka je v skladu z investicijsko politiko, določeno v 
statutu pooblaščene investicijske družbe najmanj šest mesecev 
pred zasedanjem skupščine, ki odloča o preoblikovanju; 
3.delnice pooblaščene investicijske družbe so bile uvrščene na 
organiziran trg najmanj šest mesecev pred zasedanjem 
skupščine, ki odloča o preoblikovanju; 
4.sklep o spremembi dejavnosti sprejme skupščina pooblaščene 
investicijske družbe s tričetrtinsko večino oddanih glasov. 
(2) Družba za upravljanje, ki upravlja pooblaščeno investicijsko 
družbo, nima pravice glasovati o sklepu iz 4. točke prvega 
odstavka tega člena. 
(3) Pred vpisom spremembe dejavnosti na podlagi sklepa iz 
prvega odstavka tega člena mora pooblaščena investicijska 
družba pridobiti dovoljenje Agencije za preoblikovanje. 
(4) Agencija izda dovoljenje za preoblikovanje, če so izpolnjeni 
pogoji iz prvega odstavka tega člena. 
(5) Delniška družba izgubi položaj pooblaščene investicijske 
družbe po tem zakonu z dnem vpisa spremembe dejavnosti, na 
podlagi sklepa iz prvega odstavka tega člena, in s to spremembo 
povezanim vpisom spremembe firme in statuta v sodni register. 
(6) Zahtevo za vpis sprememb iz petega odstavka tega člena v 
sodni register mora vložiti predsednik nadzornega sveta v roku 
osmih dni po prejemu dovoljenja Agencije za preoblikovanje. 
Zahtevi mora poleg listin, ki jih je potrebno predložiti po predpisih, 
ki urejajo vpis v sodni register, priložiti tudi dovoljenje Agencije za 
preoblikovanje." 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Preoblikovanje pooblaščene investicijske družbe v redno delniško 
družbo ne pomeni spremembe pravno organizacijske oblike. Tudi 
pooblaščena investicijska družba je namreč delniška družba, ki 
pa kot edino dejavnost opravlja dejavnost investiranja zbranih 
denarnih sredstev (oziroma certifikatov) v prenosljive vrednostne 
papirje in druge oblike dopustnih finančnih naložb po načelu 
omejevanja in razpršitve tveganj (prvi odstavek 4. člena ZISDU). 
Pooblaščena investicijska družba se zato preoblikuje v redno 
delniško družbo s spremembo dejavnosti. 

Predlog zakona v prvem odstavku novega 143. a člena določa 
pogoje za takšno preoblikovanje. Ker na podlagi prvega odstavka 
143. člena ZISDU pooblaščena investicijska družba prične z 
usklajevanjem v roku petih let od uveljavitve ZISDU, se do izteka 
petih let od uveljavitve ZISDU (13.3.1999) ne more preoblikovati 
v redno delniško družbo. Nujna objektivna predpostavka za 
spremembo dejavnosti pooblaščene investicijske družbe je 
sprememba investicijske politike. Ker je investicijska politika 
določena v statutu pooblaščene investicijske družbe (63. člen v 
zvezi z 2. odst. 125. člena ZISDU), mora pred preoblikovanjem 
pooblaščena investicijska družba spremeniti investicijsko politiko 
(2. točka prvega odstavka 143.a člena) in pričeti z izvajanjem te 
investicijske politike tako, da ob preoblikovanju struktura naložb 

že ustreza strukturi naložb primerni za opravljanje dejavnosti 
holdingov (1. točka prvega odstavka 143. a člena). Ker morajo 
imeti delničarji pooblaščene investicijske družbe, ki se s takšno 
spremembo investicijske politike ne strinjajo, možnost svoje 
delnice odprodati pred preoblikovanjem, je pomemben pogoj za 
preoblikovanje, da se z delnicami pooblaščene investicijske 
družbe trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev najmanj 
šest mesecev pred preoblikovanjem (3. točka prvega odstavka 
143. a člena). 

Družba za upravljanje ne sme pridobiti delnic redne investicijske 
družbe, razen delnic, ki jih mora vpisati ob ustanovitvi (2. odst. 13. 
člena ZISDU). Poleg prej navedenih delnic pa lahko pooblaščena 
družba za upravljanje pridobi delnice pooblaščene investicijske 
družbe na naslednje načine: 
- namesto stroškov ustanovitve (2. odst. 136. člena ZISDU); 
- namesto dela provizije (3. odst. 139. člena ZISDU). 
Z uresničevanjem glasovalne pravice iz delnic pooblaščene 
investicijske družbe družba za upravljanje neposredno oziroma 
posredno odloča o vsebini svojega pravnega razmerja s 
pooblaščeno investicijsko družbo na podlagi pogodbe o 
upravljanju. S preoblikovanjem pooblaščene investicijske družbe 
v redno delniško družbo namreč pogodba o upravljanju preneha. 

poročevalec, št. 56 4 28. november 1997 



Že po splošni ureditvi je delničarjeva glasovalna pravica izključena 
pri odločanju, da se oprosti določene obveznosti ali o uveljavljanju 
zahtevka družbe proti njemu (1. odst. 299. člena ZGD). Zato 
določba drugega odstavka 143.a člena, na podlagi katere je 
glasovalna pravica družbe za upravljanje iz delnic pooblaščene 
investicijske družbe izključena glede vprašanj, ki se nanašajo na 
razmerja med družbo za upravljanje in investicijsko družbo (torej 
glede odločitve o preoblikovanju v redno delniško družbo) 
predstavljala zgolj uporabo splošne določbe 1. odst. 299. člena 
ZGD na posebno razmerje družbe za upravljanje kot delničarja 
pooblaščene investicijske družbe. 

Pred vpisom spremembe dejavnosti mora pooblaščena 
investicijska družba pridobiti dovoljenje Agencije (tretji odstavek 
143. a člena). Namen postopka odločanja o izdaji dovoljenja je 
preveriti, ali so za preoblikovanje izpolnjeni pogoji za takšno 
preoblikovanje (četrti odstavek 143.a člena). 

Peti in šesti odstavek 143. a člena urejata nastop in vsebino 
pravnih posledic preoblikovanja in dodatne zahteve pri vpisu v 
sodni register. 

28. november 1997 5 poročevalec, št. 56 



. 

, . ,T 

  
C 

'   —.——   
28. november 1997 

, 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 KAZENSKEM POSTOPKU 

(ZKP-A) 

- EPA 1054 - druga obravnava 

) 

Vlada Republike Slovenije je na 36. seji dne 13. novembra 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O KAZENSKEM POSTOPKU, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov 4. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije, z dne 13/5-1997 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o kazenskem postopku - druga obravnava. 

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

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje, 
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za 
pravosodje, 
- Boštjan PENKO, državni podsekretar v Ministrstvu za 
pravosodje. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in 25/ 
96 - Odločba US) se v 35. členu doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 

»(3) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena ni pritožbe.«. 

2. člen 

V 4. točki 39. člena se črta besedilo: »ali če je kot sodnik za 
mladoletnike vodil pripravljalni postopek«. 

3. člen 

Prvi odstavek 40. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Brž ko sodnik ali sodnik porotnik zve za kakšen razlog svoje 
izločitve iz 1. do 5. točke prejšnjega člena, mora prenehati z 
vsakim delom v tej zadevi in to sporočiti predsedniku sodišča, ki 
odredi, da se zadeva po pravilih sodnega reda dodeli drugemu 
sodniku. Če gre za izločitev predsednika sodišča, v tej zadevi kot 
predsednik odloča podpredsednik sodišča, če pa mora biti izločen 
tudi ta, si predsednik sodišča določi namestnika izmed sodnikov 
tega sodišča, če to ni mogoče, pa zahteva od predsednika 
neposredno višjega sodišča, naj mu določi namestnika.«. 
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4. člen 11. člen 

Na koncu drugega odstavka 41. člena se pika nadomesti z vejico 
in doda besedilo: »v primeru iz šeste točke 39. člena pa samo do 
začetka glavne obravnave.«. 

5. člen 

Na začetku petega odstavka 42. člena se doda besedilo: »če je 
bila zahteva za izločitev iz 6. točke 39. člena tega zakona vložena 
po začetku glavne obravnave ali«. 

6. člen 

V 65. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) V kazenskem postopku, ki teče zaradi kaznivih dejanj zoper 
spolno nedotakljivost iz XIX. poglavja Kazenskega zakonika, razen 
dejanj po členih 185 do 187 in kaznivega dejanja zanemarjanja 
mladoletne osebe in surovega ravnanja po 201. členu Kazenskega 
zakonika, mora imeti oškodovanec ves čas od uvedbe 
kazenskega postopka dalje pooblaščenca, ki skrbi za njegove 
pravice, še posebej v zvezi z zaščito njegove integritete med 
zaslišanjem pred sodiščem in uveljavljanjem premoženjsko- 
pravnega zahtevka. Sodišče postavi oškodovancu pooblaščenca 
po uradni dolžnosti.«. 

7. člen 

V prvem odstavku 70. člena se za besedo »zapora,« vstavi 
besedilo: »ali če je po pridržanju po 157. členu tega zakona 
priveden k preiskovalnemu sodniku,«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Obdolženec mora imeti zagovornika pri postopku po 204,a 
členu tega zakona in ves čas, dokler traja zoper njega odrejeni 
pripor.«. 

V tretjem odstavku se besedilo: »oziroma zasebne tožbe, če gre 
za kaznivo dejanje iz pristojnosti okrožnega sodišča« nadomesti 
z besedilom »,če gre za kaznivo dejanje, za katerega je v zakonu 
predpisana kazen osmih let zapora ali hujša kazen«. 

V četrtem odstavku se za besedo »let » doda besedilo : »ali če je 
nem, gluh ali sicer nezmožen, da se sam uspešno brani«. 

8. člen 

V 71. členu se za besedo »sodnik« dodajo besede: »oziroma 
predsednik senata«. 

9. člen 

Prvi odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) V primerih, ko prenehajo razlogi obvezne obrambe iz 70. 
člena, kot tudi če si obdolženec namesto postavljenega 
zagovornika vzame drugega zagovornika, se postavljeni 
zagovornik razreši.«. 

10. člen 

V prvem odstavku 78. člena se besedilo »čiste plače v 
gospodarstvu v Republiki Sloveniji« nadomesti z besedilom »neto 
plače v Republiki Sloveniji na zaposleno osebo«. 

85. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Za zapisnik o glavni obravnavi se uporabljajo določbe členov 
314 do 317 tega zakona, ostale določbe o zapisniku pa le kolikor 
niso v nasprotju s temi določbami.«. 

12. člen 

Prvi odstavek 89. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Obdolžencu, ki iz opravičenih razlogov zamudi rok za 
napoved pritožbe ali rok za pritožbo zoper sodbo ali zoper sklep 
o varnostnem ali vzgojnem ukrepu ali o odvzemu premoženjske 
koristi, dovoli sodišče vrnitev v prejšnje stanje, da napove pritožbo 
oziroma da vloži pritožbo, če v osmih dneh po prenehanju vzroka, 
zaradi katerega je zamudil rok, vloži prošnjo za vrnitev v prejšnje 
stanje in obenem z njo tudi napove pritožbo oziroma odda tudi 
pritožbo.«. 

13. člen 

V prvem odstavku 90. člena se za besedo »je« vstavi besedilo: 
»razglasil sodbo, zoper katero se napoveduje pritožba oziroma« 

V tretjem odstavku se za besedo »skupaj« vstavi besedilo: »z 
napovedjo pritožbe zoper sodbo oziroma«. 

14. člen 

Prvi odstavek 92. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Stroški kazenskega postopka so izdatki, ki nastanejo v 
kazenskem postopku ali zaradi njega.« 

V tretjem odstavku se besedilo »čiste plače v gospodarstvu v 
Republiki Sloveniji« nadomesti z besedilom »neto plače v Republiki 
Sloveniji na zaposleno osebo«. 

V četrtem odstavku se za besedo »izdatki« vstavita besedi »in 
nagrada«. Za besedo »oškodovanca« se vstavita besedi »ter 
oškodovanca«. 

15. člen 

V prvem odstavku 94. člena se za besedo »stroške« v četrti 
vrstici vstavi vejica in beseda »nastale«, za besedo »obravnave« 
pa se vstavi besedilo: »ali nevložitvijo napovedane pritožbe«. 

16. člen 

V tretjem odstavku 96. člena se besede: »Zasebni tožilec mora« 
nadomestijo z besedilom: »Zasebni tožilec in oškodovanec kot 
tožilec morata«. Za besedo »tožilcu« na koncu prvega stavka se 
črta pika in vstavi besedilo: »ali oškodovancu kot tožilcu, kot tudi 
v primeru iz drugega odstavka 63. člena.« V drugem stavku se 
besedilo »in njegovega pooblaščenca« nadomesti z besedilom: 
», oškodovanca kot tožilca in njunih pooblaščencev«. V tretjem 
stavku se za besedo »tožilec« vstavi besedilo: »ali oškodovanec 
kot tožilec«. Za besedo »tožilcev« v četrtem stavku se vstavi 
besedilo »oziroma oškodovancev kot tožilcev«. 

17. člen 

97. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
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»(3) Če plačilo stroškov kazenskega postopka ni naloženo 
obdolžencu, bremenijo stroški pooblaščenca oškodovanca iz 
tretjega odstavka 65. člena proračun.«. 

18. člen 

Za 98. členom se doda nov 98.a člen, ki se glasi: 

»98.a člen 

Glede plačila stroškov, ki nastanejo v postopku z izrednimi 
pravnimi sredstvi, se smiselno uporabljajo določbe členov 92 do 
98 tega zakona.«. 

19. člen 

V prvem odstavku 150. člena se točke 1 do 6 nadomestijo z 
novimi točkami 1 do 10, ki se glasijo: ^ 

»1) prisluškovanje in snemanje telefona in drugih telekomunikacij; 

2) kontrola pisem in drugih poštnih pošiljk; 

3) navidezni odkup; 

4) navidezno podkupovanje; 

5) prisluškovanje in zvočno snemanje v zaprtih in na odprtih 
prostorih s tajno namestitvijo naprav; 

6) dostop do računalniškega sistema banke ali druge pravne 
osebe, ki opravlja finančno ali drugo gospodarsko dejavnost; 

7) tajno opazovanje in slikovno snemanje; 

8) tajno policijsko delovanje; 

9) tajno policijsko sodelovanje; 

10) uporaba prirejenih uradnih listin in identifikacijskih oznak.«. 

20. člen 

V prvem odstavku 151. člena se besedilo »in 5. točke« nadomesti 
z besedilom »3., 5., 7., 8., 9. in 10. točke«. 

V 2. točki prvega odstavka se za besedama »310. členu« vstavi 
besedilo: », povzročitve nevarnosti z jedrskimi snovmi po tretjem 
odstavku 319. člena«. 

Drugi odstavek se črta. 

21. člen 

Zadnji stavek drugega odstavka 154. člena se nadomesti z 
besedilom: »O uporabi ukrepov po 150. členu sestavi preiskovalni 
sodnik kratko obvestilo za osumljenca; obvestilo mora obsegati 
navedbe o tem, kateri ukrepi so bili uporabljeni, razloge in podlago 
za njihovo uporabo, ugotovitev, da pridobljeno gradivo ne daje 
podlage za začetek kazenskega pregona in da je bilo gradivo 
uničeno.«. 

22. člen 

V prvem odstavku 157. člena se črtata besedi »in drugega«. Za 
besedo »člena« se vstavi besedilo: »ali prvega odstavka 432. 
člena«. 

V drugem odstavku se za besedama »3. točke« besedilo 

»drugega odstavka 201. člena tega zakona« nadomesti z 
besedilom »prvega odstavka 201. člena tega zakona in 1. in 2. 
točke prvega odstavka 432. člena tega zakona«; za besedama 
»2. točke« se beseda »drugega« nadomesti z besedo »prvega«. 

23. člen 

Za 161. členom se doda nov 161.a člen, ki se glasi: 

»161.a člen 

(1) Državni tožilec sme ovadbo za kaznivo dejanje, za katero je 
predpisana denarna kazen ali zapor do treh tet, odstopiti v postopek 
poravnavanja. Pri tem upošteva vrsto in naravo dejanja, okoliščine, 
v katerih je bilo storjeno, osebnost storilca, njegovo predkazno- 
vanost za istovrstna ali druga kazniva dejanja, kot tudi stopnjo 
njegove kazenske odgovornosti. 

(2) Poravnavanje vodi poravnalec, ki je zadevo dolžan prevzeti v 
postopek. Poravnavanje se sme izvajati le s pristankom 
osumljenca in oškodovanca. Poravnalec je pri svoiem delu 
neodvisen. Poravnalec si mora prizadevati, da je vsebina 
sporazuma v sorazmerju s težo in posledicami dejanj. 

(3) Ko prejme obvestilo o izpolnitvi sporazuma, državni tožilec 
ovadbo zavrže. Poravnalec je državnega tožilca dolžan obvestiti 
tudi o neuspelem poravnavanju ter razlogih za to. Rok za izpolnitev 
sporazuma ne sme biti daljši od treh mesecev. 

(4) V primeru zavrženja ovadbe iz prejšnjega odstavka 
oškodovancu ne gredo pravice iz drugega in četrtega odstavka 
60. člena tega zakona, o čemer ga mora poravnavalec poučiti 
pred podpisom sporazuma. 

(5) S splošnimi navodili, ki jih izda generalni državni tožilec, se 
podrobneje opredelijo pogoji in okoliščine iz prvega odstavka tega 
člena, ki vplivajo na odstop ovadbe v postopek poravnavanja. ». 

24. člen 

V prvem odstavku 162. člena se za besedo »sme« vstavi besedilo: 
»s soglasjem oškodovanca«. Besedi »enega leta« se nadomestita 
z besedama »treh let«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

>•(3) V primeru zavrženja ovadbe iz prejšnjega odstavka 
oškodovancu ne gredo pravice iz drugega in četrtega odstavka 
60. člena tega zakona. O izgubi teh pravic mora državni tožilec 
poučiti oškodovanca, preden da ta soglasje po prvem odstavku 
tega člena.«. 

25. člen 

V četrtem odstavku 169. člena se črta tretji stavek. 

V devetem odstavku se besede »sedmega in osmega« 
nadomestijo z besedami »šestega in sedmega«. 

26. člen 

Prvi odstavek 178. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Pri zaslišanju obdolženca sta lahko navzoča državni tožilec 
in zagovornik. Če preiskovalni sodnik oceni, daje njuna navzočnost 
v posameznem primeru potrebna, lahko odredi, da se zaslišanje 
opravi v njuni obvezni navzočnosti. Navzočnost državnega tožilca 
in zagovornika je obvezna vselej, ko gre za prvo zaslišanje po 
privedbi obdolženca na podlagi 157.člena.«. 
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V četrtem odstavku se za prvim stavkom doda besedilo, ki se 
glasi: »Preiskovalni sodnik lahko odredi, da se obdolženec odstrani 
z zaslišanja, če priča v njegovi navzočnosti ne želi izpovedati ali 
če okoliščine kažejo, da v njegovi navzočnosti ne bo govorila 
resnice ali v primeru, če bo po zaslišanju priče potrebno opraviti 
sodno prepoznavo. Obdolženec ne sme biti navzoč pri zaslišanju 
priče, mlajše od 15 let, ki je žrtev katerega izmed kaznivih dejanj 
iz tretjega odstavka 65. člena tega zakona.«. 

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi; 

•>(6) Če tisti, ki mu je bilo poslano obvestilo o preiskovalnem 
dejanju, ne pride, se dejanje lahko opravi tudi v njegovi 
nenavzočnosti. Če preiskovalni sodnik odredi obvezno 
navzočnost, pa na zaslišanje obdolženca ne prideta državni tožilec 
ali zagovornik, se zaslišanje praviloma preloži, razen če bi potekel 
rok iz drugega odstavka 203. člena tega zakona oziroma če 
preiskovalni sodnik glede na spremenjene okoliščine oceni, da 
obvezna navzočnost ni več potrebna. O preložitvi oziroma 
izostanku z zaslišanja preiskovalni sodnik obvesti višjega 
državnega tožilca oziroma odvetniško zbornico.«. 

V sedmem odstavku se črta drugi stavek. 

27. člen 

Na koncu prvega odstavka 180. člena se doda nov stavek, ki se 
glasi: »Če oškodovancu obvestila ni bilo mogoče vročiti, ker 
sodišču ni prijavil spremembe naslova ali prebivališča, se šteje, 
da ne namerava nadaljevati pregona.«. 

28. člen 

V prvem odstavku 184. člena se vejica za besedo »razjasnjeno« 
nadomesti s piko; ostalo besedilo do konca odstavka se črta. 

29. člen 

Naslov XVII. poglavja se spremeni tako, da se glasi: 

»UKREPI ZA ZAGOTOVITEV OBDOLŽENČEVE NAVZOČ- 
NOSTI, ZA ODPRAVO PONOVITVENE NEVARNOSTI IN ZA 
USPEŠNO IZVEDBO KAZENSKEGA POSTOPKA« 

Prvi in drugi odstavek 192. člena se spremenita tako, da se 
glasita: 

»(1) Ukrepi, ki se lahko uporabijo za zagotovitev obdolženčeve 
navzočnosti, za odpravo ponovitvene nevarnosti in za uspešno 
izvedbo kazenskega postopka, so: vabilo, privedba, obljuba 
obdolženca, da ne bo zapustil prebivališča, prepoved približanja 
določenemu kraju ali osebi, javljanje na policijski postaji, varščina, 
hišni pripor in pripor. 

(2) Pri odločanju o tem, kateri od ukrepov iz prejšnjega odstavka 
naj se uporabi, mora sodišče upoštevati pogoje, ki so določeni za 
posamezne ukrepe. Pri izbiri ukrepa mora tudi upoštevati, da ne 
uporabi strožjega ukrepa, če se da isti namen doseči z milejšim.«. 

30. člen 

Za 195. členom se dodata nova naslova in nova člena 195.a in 
195,b, ki se glasita: 

»4.a Prepoved približanja določenemu kraju ali osebi 
195.a člen 

(1) če so podane okoliščine iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 
201. člena, vendar je nevarnost, da bo obdolženec uničil sledove 

kaznivega dejanja, vplival na priče, udeležence ali prikrivalce ali 
ponovil kaznivo dejanje, dokončal poskušeno kaznivo dejanje ali 
storil kaznivo dejanje, s katerim grozi, moč odvrniti s prepovedjo 
približanja obdolženca določenemu kraju ali osebi, uporabi sodišče 
ta ukrep. 

(2) Sodišče določi primerno razdaljo - oddaljenost od določenega 
kraja ali osebe, ki jo mora obdolženec spoštovati in je namerno 
ne sme prekoračiti; v nasprotnem primeru lahko sodišče zoper 
njega odredi pripor. O tej posledici je obdolženca predhodno vselej 
treba obvestiti. 

(3) Če razdaljo - oddaljenost, ki jo mora spoštovati obdolženec, 
namerno krši z ukrepom varovana oseba, jo lahko sodišče 
vsakokrat kaznuje z denarno kaznijo iz 78. člena tega zakona. 

(4) O ukrepu iz tega člena odloči sodišče z obrazloženim sklepom; 
obrazložitev mora vsebovati utemeljitev suma, da je obdolženec 
storil kaznivo dejanje, okoliščin iz prvega odstavka tega člena in 
uporabe tega ukrepa. 

4.b Javljanje na policijski postaji 
195.b člen 

(1) Če obstaja bojazen, da se bo obdolženec med postopkom 
skril ali odšel neznano kam ali v tujino, lahko sodišče odloči, da se 
mora vsakodnevno ali občasno, ob določenih urah javljati na 
policijski postaji, na katerem področju stalno ali začasno prebiva 
ali se nahaja v trenutku odločanja o uporabi ukrepov za zagotovitev 
njegove navzočnosti. Sklep se vroči obdolžencu in pošlje pristojni 
policijski postaji. 

(2.) Če se obdolženec ne javlja na policijski postaji, tako kot je 
določeno v sklepu, morajo organi za notranje zadeve to nemudoma 
sporočiti sodišču; sodišče lahko zoper obdolženca v primeru 
namerne prekršitve obveznosti odredi pripor. O tej posledici je 
obdolženca predhodno vselej potrebno opozoriti. 

(3) O ukrepu iz tega člena odloči sodišče z obrazloženim sklepom; 
obrazložitev mora vsebovati utemeljitev suma, da je obdolženec 
storil kaznivo dejanje, okoliščin iz prvega odstavka tega člena in 
uporabe tega ukrepa. 

(4) Če v tem členu ni drugače določeno, se glede odreditve, 
časa trajanja, podaljšanja in odprave ukrepov iz prejšnjega in 
tega člena smiselno uporabljajo določbe tega zakona o priporu. 

(5) O podaljšanju ukrepov iz prejšnjega in tega člena pred vložitvijo 
obtožnice odloča po uradni dolžnosti ali na predlog državnega 
tožilca vselej preiskovalni sodnik.«. 

31. člen 

Besedilo 196. člena postane prvi odstavek tega člena. Doda se 
nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Ob izpolnjenih pogojih za odreditev pripora samo iz razloga 
ponovitvene nevarnosti (tretja točka prvega odstavka 201. člena 
Zakona o kazenskem postopku) se , razen v primeru, ko gre za 
kazniva dejanja iz petnajstega, devetnajstega, dvajsetega, 
enaindvajsetega, sedemindvajsetega, osemindvajsetega, 
devetindvajsetega, tridesetega, triintridesetega, štiriintridesetega 
in petintridesetega poglavja Kazenskega zakonika Republike 
Slovenije, za katera je predpisana kazen pet ali več let zapora, 
obdolženca ob dani varščini in obljubi, da kaznivih dejanj ne bo 
ponavljal, da poskušanega kaznivega dejanja ne bo dokončal 
oziroma da ne bo storil kaznivega dejanja, s katerim je grozil, 
lahko pusti na prostosti oziroma izpusti, če je že v priporu.«. 
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32. člen 

V 197. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4) Če obdolženec ponovi kaznivo dejanje, dokonča poskušeno 
kaznivo dejanje ali stori kaznivo dejanje, s katerim je grozil, se 
lahko pripre. Z dano varščino se ravna po prejšnjem odstavku.«. 

33. člen 

V prvem odstavku 198. člena se za besedo »obdolženec« vstavi 
beseda »lahko«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) V primeru, ko je bila varščina dana na podlagi drugega 
odstavka 196. člena, preneha, ko je kazenski postopek 
pravnomočno končan. Z varščino se ravna enako kot v prejšnjem 
odstavku.«. 

Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

34. člen 

Za 199. členom se doda nov naslov in člen 199.a, ki se glasi: 

»5.a Hišni pripor 
199.a člen 

(1) Če obstajajo razlogi iz 1. do 3. točke prvega odstavka 201. 
člena, vendar odreditev pripora ni neogibno potrebna za varnost 
ljudi ali potek kazenskega postopka, lahko sodišče zoper 
obdolženca odredi hišni pripor. Sklep o odreditvi, podaljšanju ali 
odpravi hišnega pripora se vselej pošlje tudi policijski postaji, na 
območju katere se izvaja ukrep. 

(2) S sklepom o odreditvi hišnega pripora sodišče določi, da se 
obdolženec ne sme oddaljiti iz poslopja, v katerem stalno ali 
začasno prebiva, oziroma javne ustanove za zdravljenje ali oskrbo. 
Obdolžencu, zoper katerega je odrejen hišni pripor, lahko sodišče 
omeji ali prepove stike z osebami, ki z njim ne prebivajo oziroma 
ga ne oskrbujejo. 

(3) Obdolžencu, zoper katerega je odrejen hišni pripor, sme 
sodišče izjemoma dovoliti, da se za določen čas oddalji iz 
prostorov, kjer se izvaja hišni pripor, kadar je to neizogibno 
potrebno, da si zagotovi najnujnejše življenjske potrebščine, ali 
za opravljanje dela. O tem sodišče obvesti policijsko postajo, na 
območju katere se izvaja ukrep. 

(4) V primeru, da se obdolženec brez dovoljenja sodišča oddalji iz 
poslopja, v katerem stalno ali začasno prebiva, oziroma javne 
ustanove za zdravljenje ali oskrbo ali pa to stori izven dovoljenega 
časa, lahko sodišče zoper njega odredi pripor. O tej posledici je 
potrebno obdolženca vselej predhodno opozoriti. 

(5) Sodišče nadzoruje izvajanje ukrepa hišnega pripora samo ali 
preko organov za notranje zadeve. Organi za notranje zadeve 
smejo vsak čas, tudi brez zahteve sodišča preverjati Izvajanje 
ukrepa hišnega pripora, o morebitnih kršitvah ukrepa pa brez 
odlašanja obvestiti sodišče. 

(6) Če v tem členu ni drugače določeno, se glede odreditve, časa 
trajanja, podaljšanja In odprave hišnega pripora, kot tudi glede 
vštevanja hišnega pripora v izrečeno kazen smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona o priporu. 

(7) O podaljšanju hišnega pripora pred vložitvijo obtožnice odloča 
na obrazložen predlog preiskovalnega sodnika ali državnega 

tožilca vselej senat (šesti odstavek 25. člena). S predlogom mora 
biti seznanjen obdolženec, če ima zagovornika, pa tudi ta, v roku 
iz drugega odstavka 205. člena tega zakona.«. 

35. člen 

Drugi in tretji odstavek 201. člena postaneta prvi in drugi odstavek. 
V drugi točki novega prvega odstavka se beseda »preiskavo« 
nadomesti z besedami »potek kazenskega postopka«. Tretja 
točka se spremeni tako, da se glasi: 

»3) če teža, način storitve ali okoliščine, v katerih je bilo kaznivo 
dejanje storjeno, in njene osebne lastnosti, prejšnje življenje, okolje 
in razmere, v katerih živi, ali kakšne druge posebne okoliščine 
kažejo na nevarnost, da bo ponovila kaznivo dejanje, dokončala 
poskušeno kaznivo dejanje ali storila kaznivo dejanje, s katerim 
grozi.«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Kot posebne okoliščine iz prve do tretje točke prvega 
odstavka tega člena se štejejo zlasti obdolženčeve kršitve 
ukrepov iz 195., 195.a, 195.b, 196. in 199.a člena.«. 

36. člen 

Na koncu prvega odstavka 202. člena se pika črta in doda 
besedilo: »na predlog državnega tožilca.«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Pripor se odredi s pisnim sklepom, ki obsega: ime in priimek 
tistega, ki mu je odvzeta prostost; kaznivo dejanje, ki ga je 
obdolžen; zakonski razlog za pripor; pouk o pravici do pritožbe; 
obrazložitev vseh odločilnih dejstev, ki so narekovala odreditev 
pripora, pri čemer mora preiskovalni sodnik določno navesti 
razloge, iz katerih izhaja utemeljen sum, da je oseba storila kaznivo 
dejanje, obrazložiti odločilna dejstva iz 1. do 3. točke prvega 
odstavka prejšnjega člena in povedati, zakaj je odreditev pripora 
v konkretnem primeru neogibno potrebna za varnost ljudi oziroma 
potek postopka.«. 

V tretjem odstavku se beseda »štiriindvajsetih« nadomesti z 
besedo »oseminštlridesetih«. 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(5) Če se preiskovalni sodnik ne strinja s predlogom državnega 
tožilca za odreditev pripora, predlog zavrne. Sklep o zavrnitvi 
predloga mora biti obrazložen; državni tožilec se lahko zoper ta 
skiep pritoži v štiriindvajsetih urah na senat (šesti odstavek 25. 
člena).«. 

Sedmi odstavek se črta. 

37. člen 

V prvem odstavku 203. člena se črta zadnji stavek. 

Drugi, tretji in četrti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo: 

»(2) Preiskovalni sodnik mora tistega, ki mu je bila vzeta prostost, 
brez odlašanja, najkasneje pa v oseminštiridesetih urah, odkar 
mu je bila oseba pripeljana, zaslišati. 

(3) Če si tisti, ki mu je vzeta prostost, ne vzame zagovornika v 
štiriindvajsetih urah od ure, ko je bil poučen o tej pravici, ali izjavi, 
da si zagovornika ne bo vzel, mu ga postavi sodišče po uradni 
dolžnosti. 
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(4) Preiskovalni sodnik v primerih iz prejšnjih odstavkov tega 
člena s sklepom odredi pridržanje za potreben čas, vendar najdalj 
za oseminštirideset ur od ure, ko mu je bila pripeljana oseba, ki ji 
je bila vzeta prostost. Za pritožbo zoper ta sklep se smiselno 
uporablja določba sedmega odstavka 157. člena.«. 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

••(5) Pridržanje po prejšnjem odstavku se izvršuje v prostorih za 
pripor.«. 

38. člen 

Za 204. členom se doda nov 204.a člen, ki se glasi: 

»204.a člen 

(1) Takoj po zaslišanju mora državni tožilec izjaviti, ali bo zahteval 
uvedbo kazenskega postopka ter predlagal pripor ali katerega 
od nadomestnih ukrepov iz tega poglavja. 

(2) Če državni tožilec napove postopanje v smislu prejšnjega 
odstavka tega člena, mora obrazložiti okoliščine, ki lahko vplivajo 
na odločitev o posameznih ukrepih. Obdolženec in njegov 
zagovornik lahko pri odgovoru na izvajanje državnega tožilca 
podajata svoje predloge in stališča. 

(3) Ko se stranke izjavijo o vseh vprašanjih, ki lahko vplivajo na 
odločitev o uporabi ukrepov iz tega poglavja, preiskovalni sodnik 
odloči o predlogih strank. 

(4) Če je bil zoper obdolženca odrejen pripor in če državni tožilec 
v oseminštiridesetih urah od ure, ko je bil obveščen o priporu, ne 
vloži pisne zahteve za uvedbo kazenskega postopka, preiskovalni 
sodnik pripor odpravi in priprtega izpusti.«. 

39. člen 

Na koncu drugega odstavka 205. člena se doda besedilo: »Predlog 
mora biti podan najkasneje tri delovne dni pred iztekom rokov iz 
tega odstavka. S predlogom morata biti seznanjena obdolženec 
in njegov zagovornik, ki se lahko pred odločitvijo sodišča izjavita 
o navedbah v predlogu.«. 

40. člen 

Naslov 7. točke XVII. poglavja ter členi 209. do 213. se nadomestijo 
z novim naslovom in členi 209. do 213.d, ki se glasijo: 

»7. Izvrševanje pripora 
209. člen 

(1) Med prestajanjem pripora se ne smeta žaliti osebnost in 
dostojanstvo pripornika. S pripornikom je treba ravnati humano 
ter varovati njegovo telesno in duševno zdravje. 

(2) Zoper pripornika se smejo uporabiti samo tiste omejitve, ki so 
potrebne, da se prepreči beg ali dogovarjanje, ki bi lahko škodovalo 
uspešni izvedbi postopka. 

210. člen 

(1) Pripornik se sprejme v zavod, v katerem se prestaja pripor (v 
nadaljnjem besedilu: zavod), na podlagi pisnega sklepa o priporu. 

(2) Zavod lahko sprejme pripornika tudi brez pisnega sklepa, 
vendar mora pristojno sodišče najpozneje v štiriindvajsetih urah, 
odkar je pripornik v zavodu, poslati zavodu pisni sklep o priporu. 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora odgovorni delavec 
zavoda napraviti uradni zaznamek, v katerem navede pristojno 
sodišče, ki je zahtevalo sprejem, ter datum in uro sprejema 
pripornika v zavod. 

(4) če zavod v roku iz prejšnjega odstavka ne prejme pisnega 
sklepa o priporu, izpusti pripornika in o tem obvesti pristojno 
sodišče. 

211. člen 

(1) Zaradi zakonitega in pravilnega izvrševanja pripora zavod 
zbira, obdeluje, shranjuje in vodi zbirko podatkov o pripornikih. 

(2) Zbirka podatkov iz tega člena obsega: 
1. podatke o identiteti pripornika in o njegovem osebnem stanju, 
2. podatke o sklepu o priporu, 
3. podatke o delu, ki ga opravlja med priporom, 
4. podatke o sprejemu v pripor, trajanju, podaljšanju oziroma 
odpravi pripora, 
5. podatke o obnašanju pripornika in o disciplinskih ukrepih. 

(3) Podatki iz zbirke podatkov se shranjujejo in uporabljajo, dokler 
traja pripor; po odpravi pripora se podatki arhivirajo in se hranijo 
trajno. 

(4) Podatke iz drugega odstavka tega člena zavod posreduje 
centralni evidenci pripornikov, drugim uporabnikom pa samo, če 
so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom oziroma na podlagi 
pismene privolitve ali zahteve posameznika, na katerega se 
podatki nanašajo. 

(5) Minister, pristojen za pravosodje izda predpis, s katerim 
podrobneje opredeli podatke iz drugega odstavka tega člena. 

212. člen 

(1) Pripornik prestaja pripor v posebnih prostorih za pripor oziroma 
v ločenem zaprtem delu zavoda za prestajanje kazni zapora ali 
njegovega oddelka. 

(2) V istem prostoru ne smejo biti zaprte osebe, ki niso istega 
spola. Praviloma tudi ne smejo biti v istem prostoru osebe, ki so 
sodelovale pri istem kaznivem dejanju, in ne osebe, ki prestajajo 
kazen, s tistimi, ki so v priporu. Če je mogoče, ne smejo biti 
osebe, ki so obdolžene za kaznivo dejanje v povratku, priprte v 
istem prostoru z drugimi priporniki, na katere bi lahko škodljivo 
vplivale. 

(3) Zaradi varnosti, reda in discipline ali uspešne in racionalne 
izvedbe kazenskega postopka, lahko pristojno sodišče premesti 
pripornika iz enega v drug zavod na predlog upravnika zavoda, v 
katerem je pripornik. 

213. člen 

Pripornik sme med prestajanjem pripora imeti pri sebi in uporabljati 
stvari za osebno rabo, za vzdrževanje higiene, sredstva za 
spremljanje javnih medijev, tiskovine, strokovno in drugo literaturo, 
denar in druge predmete, ki glede na velikost in količino omogočajo 
funkcionalno bivanje v bivalnem prostoru in ne motijo 
sopripornikov. Ostali predmeti se ob osebnem pregledu pripornika 
ali med prestajanjem pripora odvzamejo in shranijo. 

213. a člen 

(1) Pripornik ima pravico do osemurnega nepretrganega počitka 
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v štiriindvajsetih urah. Poleg tega mu je potrebno zagotoviti vsak 
dan najmanj dve uri gibanja na prostem. 

(2) Pripornik se sme uporabiti za dela, ki so potrebna za 
vzdrževanje reda in čistoče v njegovem prostoru. Priporniku je 
treba v skladu z možnostmi zavoda in pod pogojem, da to ni 
škodljivo za kazenski postopek, omogočiti delo, ki ustreza 
njegovim duševnim in telesnim sposobnostim. O tem odloči 
preiskovalni sodnik oziroma predsednik senata v sporazumu z 
upravo zavoda. 

(3) Pripornik ima pravico do plačila za opravljeno delo. Minister, 
pristojen za pravosodje, podrobneje predpiše način in višino plačila. 

213. b člen 

(1) Z dovoljenjem preiskovalnega sodnika, ki opravlja preiskavo, 
in pod njegovim nadzorstvom ali pod nadzorstvom nekoga, ki ga 
on določi, lahko obiskujejo pripornika v mejah hišnega reda zavoda 
bližnji sorodniki, na njegovo zahtevo pa tudi zdravnik in drugi. 
Posamezni obiski se smejo prepovedati, če bi zaradi tega lahko 
nastala škoda za postopek. 

(2) Diplomatski in konzularni predstavniki tuje države imajo 
pravico, da z vednostjo preiskovalnega sodnika, ki opravlja 
preiskavo, obiskujejo in brez nadzora govorijo s pripornikom, ki 
je državljan njihove države. 

(3) Varuh človekovih pravic oziroma njegov namestnik lahko 
pripornika obiskuje in si z njim dopisuje brez predhodnega 
obveščanja in nadzorstva preiskovalnega sodnika ali nadzorstva 
nekoga, ki ga ta določi. Pisanj, ki jih pripornik pošilja Uradu varuha 
človekovih pravic, ni dopustno pregledovati. 

(4) Pripornik si lahko dopisuje ali ima druge stike z osebami zunaj 
- zavoda z vednostjo in pod nadzorom preiskovalnega sodnika, ki 

opravlja preiskavo. Ta lahko priporniku prepove pošiljanje in 
sprejemanje pisem in drugih pošiljk ali vzpostavljanje stikov, ki so 
škodljivi za postopek, ne sme pa mu prepovedati, da bi poslal 
prošnjo ali pritožbo. 

(5) Po vložitvi obtožnice do pravnomočnosti sodbe ima pravice iz 
prvega do tretjega odstavka tega člena predsednik senata. 

213. c člen 

(1) Pripornik se lahko disciplinsko kaznuje za disciplinski 
prestopek. Disciplinsko kazen sme izreči preiskovalni sodnik 
oziroma predsednik senata. 

(2) Disciplinski prestopki so: 
-fizični napad na sopripornika, delavca zavoda ali drugo uradno 
osebo, 
-izdelovanje, sprejemanje ali vnašanje predmetov za napad ali 
pobeg, 
-vnašanje in izdelovanje alkoholnih pijač in narkotikov ter njihovo 
razpečevanje, 
-kršitev predpisov o varstvu pri delu, varstvu pred požarom, 
eksplozijo in drugimi naravnimi nesrečami, 
-ponavljajoče kršitve hišnega reda zavoda, 
-povzročitev večje materialne škode namenoma ali iz hude 
malomarnosti, 
-žaljivo in nedostojno obnašanje. 

(3) Za disciplinske prestopke se lahko izrečejo disciplinske kazni 
prepovedi ali omejevanja obiskov in dopisovanja. Omejitev ali 
prepoved obiskov ,ne velja za obiske zagovornika, zdravnika, 
varuha človekovih pravic ter za diplomatske in konzularne 
predstavnike države, katere državljan je pripornik. 

(4) Zoper sklep o kazni, izrečeni po prvem odstavku tega člena, 
je v štiriindvajsetih urah od njegovega prejema dovoljena pritožba 
na senat (šesti odstavek 25. člena). Pritožba ne zadrži izvršitve 
sklepa. 

213. č člen 

(1) Če s tem zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi ni 
drugače določeno, se glede spremljanja, zasledovanja, nadziranja, 
vzdrževanja reda in discipline, uporabe prisilnih sredstev, osebne 
preiskave in preiskave bivalnih prostorov za pripornike smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja izvrševanje kazenskih 
sankcij, in na njegovi podlagi izdanih predpisov. 

(2) Pri opravljanju uradne naloge sme pooblaščena uradna oseba 
zavoda zoper pripornika uporabiti strelno orožje samo, če ne 
more drugače zavarovati življenja ljudi, odvrniti od sebe 
neposrednega napada, s katerim je ogroženo njeno življenje, ali 
odvrniti napada na osebo ali objekt, ki ga varuje. 

213. d člen 

(1) Nadzorstvo nad ravnanjem s priporniki izvršuje predsednik 
okrožnega sodišča. 

(2) Predsednik sodišča ali sodnik, ki ga on določi, mora vsaj 
enkrat na teden obiskati pripornike in jih, če misli, daje to potrebno, 
tudi brez navzočnosti paznikov vprašati, kako se z njimi ravna. 
Dolžan je ukreniti, kar je potrebno, da se odpravijo nepravilnosti, 
ki jih je zapazil pri obisku zavoda. Določeni sodnik rie sme biti 
preiskovalni sodnik. 

(3) Predsednik sodišča in preiskovalni sodnik smeta ob vsakem 
času obiskati pripornika, z njim govoriti in sprejemati pritožbe.«. 

41. člen 

V šestem odstavku 227. člena se črta besedilo: »Obdolžencu 
postavlja vprašanja praviloma najprej državni tožilec, nato 
zagovornik, na koncu pa še preiskovalni sodnik«. 

42. člen 

V 240. členu se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se 
glasijo: 

»(5) Če bi zaradi razkritja identitete priče nastala utemeljena 
nevarnost za njeno življenje ali življenje njenega bližnjega sorodnika 
(1. do 3. točka prvega odstavka 236. člena) oziroma, če je priča 
neposredni izvajalec ukrepov po 150. členu tega zakona, ki ga 
pristojni organ odveže dolžnosti varovanja uradne tajnosti, 
razkritje njene identitete ni dopustno. V tem primeru se podatki, 
pridobljeni v postopku po tretjem odstavku tega člena, takoj po 
identifikaciji in pred zaslišanjem priče izločijo iz spisa in hranijo kot 
uradna tajnost. Njihov pregled in uporaba je dopustna samo v 
postopku odločanja o pritožbi zoper sklep iz zadnjega odstavka 
tega člena. Od neposrednega izvajalca ukrepov po 150. členu 
tega zakona se praviloma ne zahteva osebnih podatkov, ampak 
zadostuje, če se identificira s službenim delovnim imenom in 
uradnim dokumentom, ki potrjuje njegovo svojstvo. 

(6) Zaslišanje priče iz prejšnjega odstavka se opravi s pomočjo 
tehničnih sredstev (zaščitna stena, naprava za popačenje glasu, 
prenos zvoka iz posebnega prostora in druga zaščitna sredstva). 

Preiskovalni sodnik prepove vsa vprašanja, pri katerih bi lahko 
odgovori nanje razkrili identiteto priče. 

(7) Preiskovalni sodnik izda poseben sklep, s katerim zagotovi 

28. november 1997 13 



anonimnost določeni priči. Odločitev o tem sprejme na predlog 
državnega tožilca, priče ali po uradni dolžnosti. Sklep ne sme 
vsebovati podatkov, ki bi lahko privedli do razkritja identitete priče.« 

43. člen 

Četrti odstavek 249. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(4) Če so za kakšno vrsto izvedenskega dela imenovani sodni 
izvedenci, sme sodišče postaviti druge izvedence samo, če bi 
bilo nevarno odlašati, če so sodni izvedenci zadržani ali če to 
zahtevajo druge okoliščine.«. 

44. člen 

Na koncu drugega odstavka 288. člena se pika nadomesti z 
vejico in doda besedilo: »kot tudi o tem, da se bo štelo, da se je 
odpovedal pravici do pritožbe, če najkasneje v osmih dneh od 
dneva razglasitve sodbe pritožbe ne bo napovedal.«. 

45. člen 

Na koncu prvega odstavka 293. člena se doda nov stavek, ki se 
glasi: »Če oškodovancu obvestila ni bilo mogoče vročiti, ker 
sodišču ni prijavil spremembe naslova ali prebivališča, se šteje, 
da ne namerava nadaljevati pregona.«. 

46. člen 

314. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»(1) Zapisnik o glavni obravnavi sestavljata prepis zvočnega 
zapisa glavne obravnave in zapisnik o poteku glavne obravnave, 
njenih bistvenih sestavinah in sprejetih odločitvah, kot je 
opredeljeno v 316. in 317. členu tega zakona. 

(2) Zvočni zapis glavne obravnave se v treh dneh po končani 
glavni obravnavi v celoti prepiše. Prepis pregleda in potrdi 
predsednik senata ter ga vloži v spis kot sestavni del zapisnika o 
glavni obravnavi. 

(3) Predsednik senata lahko odredi, da se ves potek glavne 
obravnave ali posamezni njeni deli stenografirajo. Stenografski 
zapisniki se v 48 urah prepišejo, pregledajo in priložijo zapisniku.«. 

47. člen 

V prvem odstavku 315. člena se za besedo »Zapisnik« doda 
besedilo »o poteku glavne obravnave«. 

48. člen 

Tretji odstavek 316. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) V zapisnik o poteku glavne obravnave se po presoji 
predsednika senata vpišejo pomembne izjave strank, po potrebi 
pa tudi bistveni elementi izpovedb obtoženca, prič in izvedencev.«. 

Četrti odstavek se črta. 

49. člen 

V 317. členu se besedi »glavni obravnavi« povsod nadomestita z 
besedami: »poteku glavne obravnave«. 

50. člen 

V 331. členu se dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se 
glasijo: 

»(5) Neposredno zaslišanje oseb, mlajših od 15 let, ki so bile 
žrtve kaznivih dejanj iz tretjega odstavka 65. člena tega zakona, 
na glavni obravnavi ni dopustno. Sodišče mora v teh primerih 
odločiti, da se prebere zapisnik o prejšnjem zaslišanju teh oseb. 

(6) Stranke lahko v primerih iz prejšnjega odstavka postavijo 
posredna vprašanja. Če senat spozna, da so vprašanja 
utemeljena in potrebna za razjasnitev dejanskega stanja, postopa 
po določbi 338. člena tega zakona. 

(7) Če je na glavni obravnavi potrebno zaslišati pričo, katere 
identitete ni dopustno razkriti (peti odstavek 240. člena), se njeno 
zaslišanje opravi s pomočjo tehničnih sredstev (zaščitna stena, 
naprava za popačenje glasu, prenos zvoka iz posebnega prostora 
in druga zaščitna sredstva). Predsednik senata prepove vsa 
vprašanja, pri katerih bi lahko odgovori nanje razkrili identiteto 
priče.«. 

51. člen 

V 1. točki prvega odstavka 340. člena se za besedo »sodišču« 
doda besedilo: »ali če prebivajo v tujini in na glavno obravnavo ne 
pridejo, kljub temu, da so bile nanjo pravilno povabljene«. 

52. člen 

V 347. členu se besedilo: »ne sme podati določenega predloga o 
višini kazni, pač pa« nadomesti z besedilom: »lahko poda predlog 
o vrsti in višini kazni, varnostnih ukrepih ter«. 

53. člen 

Drugi odstavek v 361. členu postane prvi odstavek in se spremeni 
tako, da se glasi: 

»(1) Ob izreku sodbe, s katero senat obsodi obtoženca na kazen 
zapora, odredi pripor, če je podan kakšen razlog iz 1. ali 3. točke 
prvega odstavka 201. člena tega zakona.«. 

V četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »drugi« 
nadomesti z besedo »prvi«. 

V petem odstavku, ki postane četrti odstavek se beseda 
»drugega« nadomesti z besedo »prvega«. Pika na koncu 
odstavka se črta in se doda besedilo: »ter obdolženca in njegovega 
zagovornika« 

V šestem odstavku, ki postane peti odstavek se v tretji vrsti 
črtata besedi » ali drugega ». Za besedo »podaljša« v četrti vrsti 
se pika nadomesti s podpičjem in doda besedilo:« pripor pa odpravi, 
če spozna, da niso več podani razlogi, zaradi katerih je bil 
odrejen.«. 

Sedmi in osmi odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek. 

54. člen 

V prvem odstavku 362. člena se za besedo »pritožbe« doda 
besedilo: »in dolžnosti predhodne napovedi pritožbe. Pouk se 
vnese v zapisnik o poteku glavne obravnave«. 

55. člen 

V prvem odstavku 363. člena se besedilo »v osmih dneh po 
razglasitvi, v zapletenih primerih pa izjemoma v petnajstih dneh« 
nadomesti z besedilom: »v petnajstih dneh po razglasitvi, če je 
obtoženec v priporu, v ostalih primerih pa v tridesetih dneh«. 

V tretjem odstavku se beseda »rokih« nadomesti z besedo 
»roku«. 
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56. člen 

368. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Upravičenci do pritožbe (367. člen) morajo pritožbo 
napovedati. Pritožbo lahko napovejo takoj po razglasitvi sodbe 
oziroma po pouku o pravici do pritožbe (prvi odstavek 362. člena), 
najkasneje pa v osmih dneh od dneva razglasitve sodbe. 

(2) Če upravičenec do pritožbe v zakonskem roku pritožbe ne 
napove, se, razen v primeru iz četrtega odstavka tega člena, 
šteje, da se je odpovedal pravici do pritožbe. 

(3) Če nihče od upravičencev do pritožbe (367. člen) pritožbe ne 
napove, ni potrebno, da bi pisno izdelana sodba vsebovala 
obrazložitev. 

(4) Če je bila obdolžencu izrečena zaporna kazen, napoved 
pritožbe ni potrebna. V tem primeru mora biti pisno izdelana sodba 
vselej obrazložena. 

(5) Dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, lahko pritožniki 
že podano pritožbo umaknejo. Umik pritožbe se ne more 
preklicati.«. 

57. člen 

Na koncu prvega odstavka 378. člena se za besedo »tožilec« 
doda besedilo: »pa le, če to v pritožbi oziroma odgovoru na pritožbo 
kdorkoli od njih zahteva.«. 

58. člen 

392. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se 
glasi: 

»(5) V primeru, ko je edini razlog za razveljavitev sodbe sodišča 
prve stopnje zmotno ugotovljeno dejansko stanje in je za pravilno 
ugotovitev potrebna samo drugačna presoja že ugotovljenih 
dejstev, ne pa tudi izvedba novih dokazov ali ponovitev že 
izvedenih dokazov, sodišče druge stopnje sodbe sodišča prve 
stopnje ne razveljavi, ampak ravna po prvem odstavku 394. 
člena.«. 

Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi 
odstavek. 

59. člen 

V prvem odstavku 420. člena se za besedo »sme« vstavi besedilo: 
»po pravnomočno končanem kazenskem postopku«. 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»(2) Med kazenskim postopkom, ki ni pravnomočno končan, se 
sme vložiti zahteva za varstvo zakonitosti samo zoper 
pravnomočno odločbo o odreditvi in podaljšanju pripora.«. 

60. člen 

V 421. in 424. členu se izraz »obsojenec« na vseh mestih 
nadomesti z izrazom »obdolženec« v ustreznem sklonu. Beseda 
»soobtoženca« v drugem odstavku 424. člena se nadomesti z 
besedo »soobdolženca«. 

61. člen 

V prvem odstavku 432. člena se besedilo prvega stavka do 
podpičja spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Pripor se sme izjemoma odrediti zoper tistega, za katerega 
je utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje, ki se preganja po 
uradni dolžnosti ali na predlog:«. 

V 2. točki prvega odstavka se besedilo od besede »let« do konca 
točke nadomesti z besedilom: »ali za druga kazniva dejanja, za 
katera se lahko izreče kazen zapora treh let, kadar je podan 
razlog za pripor iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 201. člena tega 
zakona.«. 

V drugem odstavku se beseda »osem« nadomesti z besedo 
»petnajst«. 

62. člen 

Na koncu drugega stavka drugega odstavka 439. člena se pika 
nadomesti z vejico in doda besedilo: »kot tudi o tem, da se bo 
štelo, da se je odpovedal pravici do pritožbe, če najkasneje v 
osmih dneh od dneva razglasitve sodbe pritožbe ne bo 
napovedal.«. 

63. člen 4 
V drugem odstavku 443. člena se beseda »osmih« nadomesti z 
besedo »petnajstih«. 

Četrti odstavek se črta. 

64. člen 

Za prvim odstavkom 466. člena se doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi: 

»(2) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka sme državni tožilec odloč.iti, 
da bo ovadbo zoper mladoletnika odstopil v postopek 
poravnavanja. V tem postopku se smiselno uporabljajo določila 
161.a člena tega zakona, v njem pa lahko sodelujejo tudi starši 
mladoletnika.«. 

Sedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

V novem četrtem odstavku se številka »drugega« nadomesti s 
številko »tretjega«. 

65. člen 

V drugem odstavku 469. člena se črtata besedi »po potrebi«. 

66. člen 

V prvem odstavku 471. člena se besede »vzgojni ali kakšen 
podoben zavod« nadomestijo z besedama »diagnostični center«. 

67. člen 

Prvi in drugi odstavek 473. člena se spremenita tako, da se glasita: 

»(1) Mladoletnik mora biti priprt ločeno od polnoletnih. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek sme sodnik za mladoletnike 
izjemoma odrediti, naj bo mladoletnik priprt skupaj s polnoletnimi, 
kadar je to glede na mladoletnikovo osebnost in druge okoliščine 
v konkretnem primeru v njegovem interesu in v njegovo korist.«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Mladoletniku, ki mu je odvzeta prostost, je treba zagotoviti nego, 
varstvo in vso potrebno individualno pomoč, ki jo utegne 
potrebovati glede na svojo starost, spol in osebnost.«. 
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Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

68. člen 

Četrtemu odstavku 490. člena se doda besedilo: »Pri odločanju 
mora upoštevati tudi uspešnost oziroma neuspešnost izvajanja 
vzgojnega ukrepa in mladoletnikovo sodelovanje v njem.«. 

69. člen 

502. členu se doda nov drugi odstavek , ki se glasi: 

>■(2) Takšno zavarovanje lahko odredi sodišče tudi v predkazen- 
skem postopku.«. 

70. člen 

Drugi odstavek 515. člena se spremeni tako da se glasi: 

»(2) V nujnih primerih in ob pogoju vzajemnosti se lahko prošnje 
za pravno pomoč pošiljajo po ministrstvu za notranje zadeve, 
kadar pa gre za kaznivo dejanje pranja denarja ali za kazniva 
dejanja v zvezi s kaznivim dejanjem pranja denarja pa tudi po 
organu, ki je pristojen za preprečevanje pranja denarja.«. 

71. člen 

Na koncu 518. člena se doda stavek: »Kadar gre za kaznivo 
dejanje pranja denarja ali za kaznivo dejanje v zvezi s pranjem 
denarja, se podatki brez odlašanja pošljejo organu, ki je pristojen 
za preprečevanje pranja denarja.«. 

72. člen 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

73. člen 

Členi 11 in 46 do 49 tega zakona se začnejo uporabljati v šestih 
mesecih po njegovi uveljavitvi, do začetka uporabe novih se 
uporabljajo sedanje določbe. V tem roku izda minister, pristojen 
za pravosodje, podrobnejša navodila o zapisniku o glavni 
obravnavi. 

74. člen 

Pravila o poravnavanju predpiše minister, pristojen za pravosodje 
v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, družino in socialne 
zadeve, v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

75. člen 

(1) Minister, pristojen za pravosodje, v roku treh mesecev po 
uveljavitvi tega zakona izda podrobnejše predpise o izvrševanju 
pripora. 

(2) Do izdaje predpisov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo 
določbe Pravilnika o izvrševanju pripora (Uradni list SRS, št. 22/ 
81), kolikor niso v nasprotju s tem zakonom. 

76. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe Zakona 
o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78 in 8/ 
90 ter Uradni list RS, št. 12/92 in 58/93), ki se nanašajo na 
izvrševanje pripora. 

77. člen 
V 559. členu se beseda »dveh« nadomesti z besedo »štirih«. 

Postopek v zahtevah za varstvo zakonitosti, vloženih pred 
uveljavitvijo tega zakona, se izvede in dokonča po dosedanjih 
določbah Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS št. 63/ 
94). 

78. člen 

Ta zakon začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. ( 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji dne 13.5.1997sprejel 
sklep, da je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kazenskem postopku - prva obravnava, primerna podlaga za 
pripravo zakona za drugo obravnavo. Vladi Republike Slovenije 
je naložil, da predlog zakona pripravi za drugo obravnavo v skladu 
s stališči, sprejetimi na seji Državnega zbora. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo 
sledil sprejetim sklepom Državnega zbora. Člene predloga zakona 
je bilo potrebno preštevilčiti, saj so stališča Državnega zbora 
zahtevala vnos nekaterih novih, dodatnih sprememb in dopolnitev. 
Stališča so upoštevana na naslednji način (obravnavana so v 
enakem vrstnem redu, kot so navedena v gradivu Državnega 
zbora): 

1. Predlagatelj ocenjuje, da je pri pripravi predloga zakona za 
drugo obravnavo v celoti upošteval merila in standarde s področja 
varovanja človekovih pravic, kot izhajajo iz Ustave Republike 
Slovenije, Evropske Konvencije o človekovih pravicah, judikature 
Evropskega sodišča za človekove pravice in drugih mednarodnih 
pravnih aktov s tega področja. Nobena predlagana sprememba 
po mnenju predlagatelja teh standardov ne ogroža, temveč se 
giblje v prostoru dopustnega iskanja ravnotežja med učinkovitostjo 
kazenskega postopka in procesnimi garancijami (človekovimi 
pravicami). Nekatere spremembe (npr. obvezna obramba z 
zagovornikom že v postopku odločanja o priporu ali pravica varuha 
človekovih pravic, da neovirano in nenadzorovano komunicira s 
priprtim) pa nedvomno povečujejo stopnjo varovanja človekovih 
pravic. 

2. Problematika pripora je v predlogu zakona rešena na celovit 
način, upoštevaje pri tem stališče Državnega zbora, po katerem 
je potrebno ponovno preučiti in ustrezno spremeniti vse določbe 
Zakona o kazenskem postopku, ki se nanašajo na odvzem 
prostosti, pridržanje, pripor in priporne razloge. Podlaga za takšno 
stališče je nedvomno odločba Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije opr. št. U-l-18/93 z dne 11.4.1996, ki je ob razveljavitvi 
nekaterih določb o priporu ugotovila neskladnost 3. točke drugega 
odstavka 201. člena ZKP in 2. točke prvega odstavka 432. ZKP z 
Ustavo Republike Slovenije, prav tako pa neskladnost Zakona o 
kazenskem postopku kolikor ne določa milejših ukrepov za 
preprečevanje ponovitvene nevarnosti. Tudi določbe ZKP, ki urejajo 
postopek odločanja o odreditvi, podaljšanju in odpravi pripora, 
niso v skladu z Ustavo Republike Slovenije. 

Očitno je, da stališče Ustavnega sodišča postavlja pod vprašaj 
koncepcijo pripora v našem kazenskem postopku. Rešitve, ki jih 
je kot odgovor pripravil predlagatelj zakona, predstavljajo sicer 
obsežne spremembe določb o priporu, dokončna rešitev pa bo 
po oceni predlagatelja mogoča šele, ko bo v celotnem 
predkazenskem in kazenskem postopku namesto sedanjega, 
pretežno inkvizitornega uveljavljeno akuzatorno načelo. Zahteva 
po kontradiktornosti narokov pri odločanju o odreditvi, podaljšanju 
in odpravi pripora je sicer izpolnjena, vendar le do takšne mere, 
da ne predstavlja tujka v sedanjem sistemu. Med drugim se 
predlaga, da se pripor lahko odredi samo na predlog državnega 
tožilca (in ne več tudi po uradni dolžnosti, kot dosedaj), da mora 
podlaga za odločitev o priporu (in ostalih ukrepih iz tega poglavja) 
temeljiti na naroku, na katerem se lahko stranke izjavijo o vseh 
vprašanjih, ki lahko na odločitev vplivajo (204.a člen). 
Kontradiktornost se uvaja tudi v kasnejše odločanje o podaljšanju 
in odpravi pripora, saj se drugi odstavek 205. člena spreminja na 
način, da mora biti predlog o teh postopkih posredovan v 
primernem času pred odločitvijo tudi obdolžencu oziroma 
zagovorniku, ki se lahko o njem izjavita. V teh primerih tudi ni 
potrebno, da bi bil izključni predlagatelj državni tožilec, ampak je 

to lahko tudi preiskovalni sodnik, ki v tej fazi ne odloča več o 
priporu, ampak je ta odločitev v rokah senata okrožnega oziroma 
Vrhovnega sodišča. 

Pomembna sprememba v smeri kontradiktornosti je postopek pri 
nestrinjanju preiskovalnega sodnika v zvezi s predlogom 
državnega tožilca za odreditev pripora (peti odstavek 202. člena). 
V tem primeru naj ne bo senat (šesti odstavek 25. člena) tisti, ki 
samostojno, izven obravnave in na prvi stopnji odloča o priporu; 
predlaga se, da preiskovalni sodnik v tem primeru izda obrazložen 
sklep, s katerim predlog za odreditev pripora zavrne. Tako v tem 
primeru kot tudi v primeru, ko je pripor odrejen, je senat pritožbeni 
organ. 

Predlagatelj ocenjuje, da je kljub podaljšanju roka od privedbe 
obdolženca k preiskovalnemu sodniku do roka, v katerem mora 
preiskovalni sodnik obdolženca zaslišali in v katerem mora biti 
obdolžencu izročen sklep o priporu (iz štiriindvajsetih na 
oseminštirideset ur, kar je namenjeno temu, da se obdolžencu 
zagotovi zagovornika, ustrezno preuči obremenilno gradivo in 
pripravi na zaslišanje in kar je tudi v skladu z judikaturo Evropskega 
sodišča za človekove pravice), procesni položaj obdolženca 
močno izboljšan. Jasen je njegov status v času od privedbe do 
odločitve o priporu ■ gre za sodno pridržanje, zoper katero je 
možno uporabiti pravno sredstvo, poleg tega pa je v njegovo 
korist spremenjena tudi kvaliteta pravice do obrambe z 
zagovornikom. Predlaga se, da je obramba z zagovornikom 
obvezna tudi vselej, ko je obdolženec po pridržanju po 157. členu 
priveden k preiskovalnemu sodniku in vselej, ko se izvaja narok 
iz 204.a člena, ki je podlaga za odločitev o priporu (v veljavni 
ureditvi je obramba z zagovornikom obvezna šele, ko je zoper 
odbolženca že odrejen pripor). Tudi v tem segmentu gre za bistven 
prispevek v smeri povečanja kontradiktornosti odločanja o priporu. 
V smer korektnega zagotavljanja (varovanja) človekovih pravic 
obdolženca gre tudi sprememba 213.b člena, ki na podlagi 
ustavnih določb in določb Zakona o varuhu človekovih pravic 
omogoča nemotene in nenadzorovane stike pripornika z varuhom 
človekovih pravic, vselej ko je iz ene ali druge strani za to izkazana 
potreba ali iniciativa. 

Ker je lahko podlaga za odreditev pripora le kontradiktorni narok, 
opravljen v navzočnosti obdolženca, izgubi smisel določba 
četrtega odstavka 169. člena, ki govori o vročitvi drugopisa 
zahteve za preiskavo skupaj s sklepom o priporu, zato se predlaga 
njeno črtanje. 

Sledeč zahtevi po določitvi milejših ukrepov kot alternativi priporu 
je predlagatelj spremenil že sam naslov XVII. poglavja ZKP. 
Varščina kot ukrep za preprečevanje ponovitvene nevarnosti je 
bila predlagana že v prvi obravnavi, sedaj pa se ji pridružujejo trije 
novi ukrepi ■ prepoved približanja določenemu kraju ali osebi kot 
ukrep za preprečevanje koluzijske in ponovitvene nevarnosti 
(195.a člen), javljanje na policijski postaji kot ukrep za 
preprečevanje begosumnosti (195.b člen) in hišni pripor (199.a 
člen) kot ukrep, ki zajema vse priporne razloge. Predlagatelj 
ocenjuje, da je ob že obstoječih ukrepih na ta način dosežena 
zadovoljiva alternacija priporu. Vsebina predlaganih ukrepov je 
podobna vsebini ukrepov, uzakonjenih v številnih državah različnih 
pravnih sistemov, njihovo izvrševanje pa tudi organizacijsko ne 
bo povzročalo težav in zahtevalo nove, spremenjene infrastrukture 
obstoječih institucij. V predlogu zakona je zelo jasno poudarjeno, 
da se alternativni ukrepi uporabijo vselej, ko je sicer podan kateri 
izmed pripornih razlogov, vendar odreditev pripora v konkretnem 
primeru ni neogibno potrebna za varnost ljudi oziroma potek 
kazenskega postopka. Ukrepi, katerih trajanje je omejeno na 
čas trajanja pripora, se odredijo z obrazloženim sklepom 
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preiskovalnega sodnika. Prekršilev uporabljenih ukrepov pomeni 
izpolnitev tistih posebnih okoliščin, ki predstavlja enega izmed 
vsebinskih pogojev za odreditev pripora. 

3. Po ponovni strokovni proučitvi spremenjenih določb o posebnih 
metodah in sredstvih predlagatelj vztraja pri rešitvah, ki jih je 
ponudil v prvi obravnavi, s tem, da je bilo potrebno v manjšem 
obsegu na podlagi novih strokovnih spoznanj in potreb za drugo 
obravnavo spremeniti besedilo 1. in 3. točke prvega odstavka 
150. člena in prvega odstavka 151. člena. V zvezi s prvotno 
spremembo 150. člena ZKP pa je potrebno ponovno poudariti, da 
ne gre za širitev ali dodajanje nekaterih novih osebnih metod in 
sredstev, ki se lahko uporabijo v predkazenskem oziroma 
preiskovalnem postopku, ampak za vsebinsko razčlenitev že 
obstoječih metod in sredstev, njihovo podrobnejše in ustreznejše 
definiranje in nenazadnje, njihovo popolno uskladitev s predlogom 
novega slovenskega Zakona o policiji. Predlagatelj je po 
posvetovanju s pristojnimi strokovnimi službami, ki te metode 
izvajajo in uporabljajo posebna sredstva pri odkrivanju in 
preganjanju storilcev nekaterih najbolj nevarnih kaznivih dejanj, 
prišel do rešitev, kot so predlagane tudi v drugi obravnavi novele 
Zakona o kazenskem postopku. Predlagatelj pri tem ocenjuje, 
da, upoštevaje načela neogibne potrebnosti in sorazmernosti 
splošno priznani standardi varovanja človekovih pravic niso 
ogroženi preko dopustne mere. Ne gre prezreti, da se posebne 
metode in sredstva lahko uporabijo le na podlagi odredbe sodišča, 
v primerih organizirane storitve najhujših in najnevarnejših kaznivih 
dejanj, ki jih pozna in določa Kazenski zakonik Republike Slovenije. 

Zgoraj opisani ideji sledi tudi sprememba 151. člena, ki omogoča 
uporabo posebnih metod in sredstev tudi, ko gre za storitev 
kaznivega dejanja »Povzročitve nevarnosti z jedrskimi snovmi« 
po tretjem odstavku 319. člena Kazenskega zakonika. Gre namreč 
za eno izmed trenutno najnevarnejših, mednarodno organiziranih 
kriminalnih dejavnosti, katere teža je tako velika, da nedvomno 
dopušča izvedbo katerega izmed posegov po 150. členu Zakona 
o kazenskem postopku. Načelo sorazmernosti je ob upoštevanju 
ostalih kriterijev v tem primeru v celoti upoštevano. 

Predlagatelj vztraja tudi pri spremembi 154. člena. Meni, da ne z 
vidika ustavnih določb in ne določb mednarodnega prava s 
področja človekovih pravic te niso ogrožene, če se postopa po 
predlagani spremembi. Nobeden izmed naštetih pravnih aktov ne 
predpisuje, da je potrebno osumljenca, zoper katerega so bile 
uporabljene posebne metode in sredstva, seznaniti z vsem 
gradivom (pogosto tudi tristo in več ur telefonskih pogovorov, 
vključno z intimnimi pogovori drugih družinskih članov in oseb); 
dovolj je, da se ukrepi izvajajajo v okviru kriterijev nujnosti, 
sorazmernosti, zakonitosti in sodnega nadzora in, da se 
prizadetega na primeren način in ob primernem času seznani s 
posegom v njegove pravice. 

4. Predlagatelj je v celoti sledil stališču Državnega zbora, naj 
temeljno načelo iskanja materialne resnice v sodnem postopku 
ostane neokrnjeno. S tem v zvezi so iz predloga zakona izpuščene 
določbe, ki se nanašajo na priznanje kaznivega dejanja, povezano 
z neizvedbo ostalih dokazov, črtanje 330. člena Zakona o 
kazenskem postopku in redukcijo pritožbenih razlogov glede 
zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. 

Ob tem je predlagatelj prav tako v skladu s stališčem Državnega 
zbora v predlog zakona vgradil rešitev, ki omogoča drugovrstno, 
ekonomičnejšo, dostikrat pa tudi pravičnejšo rešitev kazenske 
zadeve. Institut poravnavanja je, podobno kot že uveljavljeni institut 
odvračanja kazenskega pregona, alternativa klasičnemu 
reševanju kazenskih zadev. Rešitev je predlagana v novem 161. a 
členu in posledično, v postopku proti mladoletnikom, v novem 
drugem odstavku 466. člena (napotilna norma glede podrobnejših 
pravil postopka poravnavanja pa je umeščena med prehodne 

določbe).Praktično vse razvite evropske države poznajo v 
sistemih kazenskega prava tudi institut poravnavanja, ki temelji 
na enakih načelih, kot je predlagano v tej noveli. Ta načela (v 
kratkem) so: 

- reševanje konflikta med osebami in v okolju, kjer je nastal; 
■ krepitev aktivne vloge oškodovanca v postopku; 
- hitrejše reševanje in predvsem reševanje v zadovoljstvo vseh 
strank predvsem bagatelnih kazenskih zadev; 
- razbremenitev sodišč in tako prispevek k hitrejšemu in 
učinkovitejšemu reševanju zahtevnejših zadev; 
■ prostovoljni pristanek obdolženca in oškodovanca v postopek 
poravnavanja; 
■ neodvisnost poravnalca pri poravnavanju; 
- kontrola dela poravnalca na podlagi poročila državnemu tožilcu, 
v katerem mora biti navedena tudi vsebina sporazuma; 
• ureditev pravil postopka poravnavanja; 
- zagotovljena možnost udeležbe staršev pri mladoletnih 
osumljencih; 
- obveznost zavrženja ovadbe, ko je sporazum dosežen (in 
izpolnjen). 

V izvedbo postopka poravnavanja v širšem smislu bo potrebno 
vključiti tudi druge institucije; temu je namenjena prehodna določba, 
ki pooblašča ministra, pristojnega za pravosodje, da v soglasju z 
ministrom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve pripravi 
ustrezne predpise. Potrebno bo določiti temeljna pravila, po katerih 
se morajo ravnati poravnalci, usposobiti zadostno število 
poravnalcev - psihologov, socialnih delavcev in sorodnih profilov 
in nenazadnje urediti financiranje poravnavanja. V noveli Zakona 
o kazenskem postopku so torej vsebovane le temeljne določbe, 
ki uzakonjajo možnost tovrstnega reševanja zadev pri lažjih 
kaznivih dejanjih iz pristojnosti okrajnega sodišča. 

Stališče Državnega zbora je omogočilo predlagatelju tudi širjenje 
polja kaznivih dejanj, pri katerih je moč uporabiti institut odložitve 
kazenskega pregona po 162. členu. Kriminalnopolitično je povsem 
primerno, da se lahko državni tožilci za uporabo tega instituta 
odločajo pri vseh lažjih kaznivih dejanjih, pri katerih je kot zgornja 
meja predpisana kazen zapora do treh let. 

5. Predlagatelj je ponovno proučil institut napovedi pritožbe. Pri 
tem je ugotovil, da je rešitev (z manjšo dopolnitvijo, kar bo 
pojasnjeno kasneje), kot je bila predlagana v prvi obravnavi, 
ustrezna, primerna, ekonomična, da se pri tem utrjuje načelo 
kontradiktirnosti in da se ne ogroža temeljnih pravic strank v 
postopku. Utemeljena je le pripomba, da mora biti sodba vprimeru 
izrečene zaporne kazni vselej obrazložena; možno je, da bo kljub 
temu, da pritožba ni bila napovedana (in ne vložena), kasneje 
sprožen postopek v zvezi z izrednimi pravnimi sredstvi po Zakonu 
o kazenskem postopku ter drugimi pravnimi sredstvi, ki se vežejo 
na pravnomočno kazensko sodbo (npr. med prestajanjem 
zaporne kazni). Da bo sodba obdolžencu, ki mu je bila izrečena 
zaporna kazen, vselej tudi vročena, zagotavljajo dosedanja pravila 
o osebnem vročanju tovrstnih pisanj; predlog sprememb 
kazenskega postopka te situacije ne spreminja. 

6. Sprememba procesnega položaja oškodovancev oziroma žrtev 
kaznivih dejanj, ki v postopku kasneje nastopijo kot priče, je 
občutljivo področje iskanja krhkega ravnotežja med psihofizično 
zaščito teh oseb na eni strani ter pravicami obdolženca, še 
posebej pravico do neposrednega in ustnega obravnavanja 
kazenske zadeve, na drugi. Stališču Državnega zbora je bilo tudi 
v tem delu ugodeno; pri tem pa so odgovori na posamezna 
vprašanja in zahteve zahtevali dokaj natančno proučitev judikature 
Evropskega sodišča za človekove pravice in mednarodnih pravnih 
aktov s tega področja. Predlagatelj je v posledici te proučitve v 
predlogu zakona oblikoval dve osnovni rešitvi: 
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a) prepoved neposrednega zaslišanja otrok, žrtev kaznivih dejanj 
zoper spolno nedotakljivost in zanemarjanja ter surovega 
ravnavanja s strani roditelja, posvojitelja ali osebe, ki za otroka 
skrbi, v navzočnosti teh oseb na glavni obravnavi. Na takšno 
rešitev zelo jasno napotujejo tri temeljna priporočila Sveta Evrope 
s tega področja: Priporočilo št. (85) 4 o nasilju v družini, Priporočilo 
št. (87)21 o pomoči žrtvam in preprečevanju nadaljnje viktimizacije 
in Priporočilo št. (85) 11 o položaju žrtve v kazenskem postopku. 
Psihotizična integriteta otroka - žrtve je v primerih teh kaznivih 
dejanj v smislu preprečitve nadaljnje viktimizacije vsaj na enakem 
nivoju zaščite kot procesne pravice obdolženca. Načelo 
kontradiktornosti je varovano z novo določbo o posrednih 
vprašanjih (šesti odstavek 331. člena) in z navzočnostjo 
zagovornika pri preiskovalnih dejanjih (tudi v tem delu postopka 
obdolženec ne sme biti navzoč pri zaslišanju otroka ■■ njegove 
žrtve); 

b) zagotavljanje anonimnosti tistim pričam, pri katerih bi (zaradi 
njihovega pričanja in istočasnega razkritja identitete) lahko nastala 
utemeljena nevarnost za njihovo življenje ali življenje njihovih 
sorodnikov. Očitno je (tega po mnenju predlagatelja ni potrebno v 
zakonu še posebej opredeljevati), da lahko utemeljena nevarnost 
za življenje priče izhaja le iz primerov, ko gre za pričanje v zvezi 
s storitvijo najhujših in najtežjih kaznivih dejanj, zlasti pa dejanj v 
okviru organiziranega kriminala. Ko bo sodišče presojalo kriterij 
utemeljenosti, bo vselej potrebno dceniti, ali je lahko življenje priče 
zaradi razkritja njene identitete dejansko ogroženo. V tem primeru 
se njeni identifikacijski podatki ne smejo razkriti. V treh novih 
odstavkih 240. člena so opisani vsebinski in formalni pogoji in 
postopek zagotavljanja anonimnosti določeni priči. Predlagani 
koncept sledi osnutku najnovejšega Priporočila Sveta Evrope o 
preprečevanju zastraševanja prič in pravici do obrambe. Ta 
osnutek pa je že rezultat prakse in zakonskih rešitev v nekaterih 

^ razvitih evropskih državah, svoj izvor pa ima tudi v dokaj obsežni 
judikaturi evropskega sodišča za človekove pravice. In, kar je v 
tem trenutku morda najpomembnejše, Svet Evropske Unije je 23. 
novembra 1995 sprejel Resolucijo št. 95/C 327/04 o zaščiti prič v 
borbi proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu. Resolucija 
od držav članic zelo jasno zahteva, da zagotovijo ustrezno zaščito 
tovrstnim pričam; eden izmed najpomembnejših ukrepov je tudi 
zagotavljanje anonimnosti (ob morebitni kasnejši spremembi 
identitete, preselitvi in podobnih ukrepih). V obravnavanem primeru 
je potrebno tehtati med temeljno pravico do nedotakljivosti življenja 
ogrožene priče na eni strani in zmanjšanimi možnostmi obdolženca 
do kontradikcije tovrstnih dokazov. V predlogu zakona zato ni 
vzpostavljena brezprizivna anonimnost, ampak je zoper sklep 
preiskovalnega sodnika, s katerim se priči zagotovi anonimnost, 
dovoljena posebna pritožba. 

Anonimno pričo se lahko neposredno zasliši tudi na glavni 
obravnavi; seveda pa je pri tem za diskretnost potrebno poskrbeti 
s tehničnimi sredstvi in prepovedjo določenih vprašanj na enak 
način, kot pri zaslišanju pred preiskovalnim sodnikom. 

Zagotavljanje pravnega zastopanja otrokom in ženskam, žrtvam 
nekaterih najbolj brutalnih kaznivih dejanj, kot je predlagano v 
tretjem odstavku 65. člena, verjetno ni v ničemer sporno. 
Oškodovanci imajo že po veljavni ureditvi pravico do pooblaš- 
čenca, v določenih primerih (tako kot v primerih obvezne obrambe 
z zagovornikom) pa mora biti ta pravica absolutna - zagotavlja 

naj predvsem zaščito žrtev pred nadaljnjo nepotrebno viktimizacijo 
in pomoč pri uveljavljanju premoženjskopravnega zahtevka. Kot 
pooblaščenci naj se tem žrtvam po uradni dolžnosti postavljajo 
odvetniki. 

7. Ob proučevanju vsebine stališča, vsebovanega pod zaporedno 
številko sedem je predlagatelj trčil ob sam koncept našega 
kazenskega postopka oziroma njegovo temeljno, še zmeraj 
pretežno inkvizitorno naravo. Še posebej to velja za predkazenski 
in preiskovalni postopek in odnose, ki vladajo v njem. Predlagatelj 
ocenjuje, da se teh odnosov parcialno, brez spremembe celotne 
zasnove predkazenskega in preiskovalnega postopka ne da 
spreminjati, ne da bi pri tem nastopila inkoherenca celotne 
kodifikacije pravil postopka. V nasprotju z nekaterimi tujimi 
kazenskimi postopki, še posebej tistimi akuzatornega, 
anglosaškega tipa, kjer predkazenski preiskovalni postopek vodi 
tožilec skupaj s policijo, je pri nas »dominus litis« tega postopka 
preiskovalni sodnik. Preiskovalni sodnik ponovi praktično celoten 
predkazenski postopek zato, da dejstva, ugotovljena v njem, 
pridobijo dokazno vrednost. Eno izmed procesnih dejanj, ki jih 
opravi preiskovalni sodnik, je vselej tudi zaslišanje obdolženca. 
Dokler velja v naši zakonodaji tovrstna konceptualna ureditev, ni 
nobenega razloga, da bi tudi izjava, ki jo osumljeni da organom za 
notranje zadeve, pridobila na dokazni vrednosti. Nenazadnje 
veljavna ureditev minimizira možnost zlorabe policijskih pooblastil 
v tem pogledu, kar lahko štejemo za veliko pridobitev v smeri 
procesnih garancij, utrditve domneve nedolžnosti in varstva 
temeljnih pravic osumljenca. Nedvomno bo kazenski postopek v 
perspektivi tudi v tem delu potrebno spremeniti, vendar 
predlagatelj tovrstne konceptualne spremembe v tem trenutku 
ocenjuje kot izvensistemske in preuranjene, obstoj še enega, 
dodatnega dokaza, ki bi ga bilo potrebno presojati in ocenjevati v 
razmerju do ostalih, istovrstnih dokazov (izpovedi obdolženca 
pred preiskovalnim sodnikom in na glavni obravnavi) pa bi pomenil 
celo diametralno nasprotje zahtevi po učinkovitosti kazenskega 
postopka, ki je eno izmed osnovnih vodil te novele. 

Tudi v zvezi z zahtevo predsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani 
za oceno ustavnosti nekaterih določb kazenskega postopka 
predlagatelj ocenjuje, da je postopek v zvezi z izločanjem 
dokaznega gradiva iz spisa, dokazno vrednostjo tega gradiva, 
dovoljenimi in nedovoljenimi dokazi ustrezen, zakonit in ustaven. 
Ob morebitnem srečanju sodnika z nedovoljenim dokazom je 
vselej treba upoštevati temeljno ustavno načelo, izpeljano tudi v 
kazenskem postopku, da so sodniki dolžni soditi vestno, pošteno, 
neodvisno in nepristransko. Sprememb obstoječe ureditve iz 
navedenih razlogov ni potrebno predlagati. 

8., 9. in 10. Stališča, vsebovana pod zaporednimi številkami osem, 
devet in deset so v celoti upoštevana na ustreznih mestih v 
zakonskem besedilu. 

11. Kot je razvidno iz besedila zakona, pripravljenega za drugo 
obravnavo, in tudi gornje obrazložitve, je predlagatelj pri pripravi 
zakona v celoti upošteval tudi mnenje Sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve. Stališča in napotila iz mnenja sekretariata so 
vsebovana v stališčih Državnega zbora, ki jim je predlagatelj 
sledil. Predlagatelj je proučil tudi vse pripombe Vrhovnega sodišča 
in Državnega tožilstva Republike Slovenije in jih v pretežni meri 
povzel v besedilo zakona. 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

K 1. členu 

Pred prvim členom se doda nov člen , ki se glasi: 

»... člen 

5. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»(4) Če gre za kaznivo dejanje Hudodelskega združevanja po 
297. členu Kazenskega zakonika, je obdolžencu potrebno povedati 
tudi, v katerih primerih se mu mora kazen odpustiti (tretji odstavek 
297. člena Kazenskega zakonika).«« 

Obrazložitev: 

Ta sprememba in spremembi, vsebovani v amandmajih k 18. in 
52. členu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kazenskem postopku, so na eni strani posledica in postopkovna 
izpeljava spremenjene materialne zakonodaje - tretjega odstavka 
297. člena Kazenskega zakonika, na drugi pa tudi izpolnitev zahtev, 
izhajajočih iz Resolucije Evropske unije o posameznikih, ki 
sodelujejo s pravosodnimi organi v borbi proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu, sprejeti dne 19.12.1996. Konkretna 
sprememba - dodatek novega odstavka 5. členu Zakona o 
kazenskem postopku pomeni, da mora biti obdolžencu - skesancu 
že pri prvem zaslišanju dan pouk, da lahko sodeluje s 
pravosodnimi organi. Potrebno ga je seznaniti z možnostjo, da 
mu bo kazen odpuščena »ex lege«, če do konca glavne obravnave 
prepreči kazniva dejanja, za katerih izvršitev je bila ustanovljena 
Hudodelska združba, jih pravočasno naznani oziroma razkrije 
organizacijo in vodilne člane združbe. Glede na umestitev določbe 
o tovrstnem pravnem pouku na sam začetek postopka zoper 
obdolženca (prvo zaslišanje - običajno predkazenski postopek) 
je tudi očitno, da lahko obdolženec, ki želi biti udeležen pravne 
dobrote - odpustitve kazni, sodeluje s pravosodnimi organi, v 
vseh fazah postopka na prvi stopnji. 

K 18. členu 

Za 18. členom se dodata nova 18.a in 18.b člena, ki se glasita: 

»18.a člen 

Za 141. členom se doda nov 141.a člen, ki se glasi: 

»141 .a člen 

Obdolžencu, ki se mu mora kazen odpustiti (tretji odstavek 297. 
člena Kazenskega zakonika) in njegovim bližnjim sorodnikom (1. 
do 3. točka prvega odstavka 236. člena tega zakona) se mora v 
primerih, ko obstaja utemeljena nevarnost za njihovo življenje, v 
največji možni meri zagotoviti osebna varnost v predkazenskem 
postopku, med in po končanem kazenskem postopku. 
Ukrepi za zagotavljanje osebne varnosti se izvajajo na predlog 
državnega tožilca po navodilih, ki jih za posamezni primer izdata 
skupaj minister, pristojen za pravosodje, in minister, pristojen za 
notranje zadeve. Če mora obdolženec prestajati zaporno kazen 
po obsodbi za druga kazniva dejanja, izda ustrezna navodila 
minister, pristojen za pravosodje, po predhodnem mnenju 
upravnika zavoda za prestajanje kazni.«« 

»18.b člen 

V drugem odstavku 149. člena se beseda »in« črta. Črta se pika 
na koncu prvega stavka in doda besedilo »in bris ustne sluznice.«. 

Obrazložitev: 

Sprememba v 18.a členu daje osnovno podlago za ukrepe, ki naj 
v največji možni meri zagotovijo zaščito in varnost obdolženca, ki 
je sodeloval s pravosodnimi organi (glej tudi obrazložitev 
amandmaja k 1. členu) in njegovih bližnjih sorodnikov. Zakonska 
določba ostaja dokaj abstraktna, saj za posamezne primere ni 
moč predvideti vseh potrebnih ukrepov. Zato bodo podrobnejša 
navodila izdana glede na konkretne okoliščine za vsak posamezen 
primer v obliki posamičnega podzakonskega akta, katerega 
soizdajatelja bosta minister, pristojen za pravosodje in minister, 
pristojen za notranje zadeve v primerih, ko bo obdolženec na 
prostosti oziroma minister, pristojen za pravosodje po predhodnem 
mnenju upravnika zavoda za prestajanje kazni v primeru, ko bo 
obdolženec zaradi drugih kaznivih dejanj napoten na prestajanje 
zaporne kazni. Najprimernejši predlagatelj ukrepov za 
zagotavljane osebne varnosti je, glede na procesnopravni položaj 
in pregled preko celotnega predkazenskega in kazenskega 
postopka, državni tožilec. 

Sprememba v 18.b členu je namenjena uzakonjanju sodobne 
metode identifikacije osumljencev, ki jo dejansko organi za notranje 
zadeve že izvajajo, v Zakonu o kazenskem postopku pa še nima 
ustrezne pravne podlage. Analiza ustne sluznice je pomembna 
zaradi preizkusa in določitve genetskega zapisa - DNK, ki 
omogoča praktično nezmotljivo identifikacijo posameznega 
osebka. 

K 52. členu * 

Za 52. členom se doda nov 52.a člen, ki se glasi: 

»52.a člen 

členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

»(5) Določbo tretjega odstavka 297. člena Kazenskega zakonika 
o odpustitvi kazni je mogoče uporabiti le v primerih, ko je 
obdolženec preprečil izvršitev kaznivih dejanj iz prvega odstavka 
navedenega člena, jih pravočasno naznanil oziroma razkril 
organizacijo in vodilne člane združbe, do konca glavne obravnave, 
na kateri se obdolžencu sodi za kaznivo dejanje Hudodelskega 
združevanja.«« 

Obrazložitev: 

Zaradi določnosti in jasnosti je potrebno določiti trenutek v 
kazenskem postopku, do katerega je obdolžencu - ustanovitelju 
ali članu hudodelske združbe dana možnost, da je zaradi svojega 
aktivnega ravnanja - »sodelovanja s pravico« deležen pravne 
dobrote - odpustitve kazni. Obdolženčevo sodelovanje je seveda 
možno tudi kasneje, vendar na njegov materialnopravni položaj v 
zvezi z kaznivim dejanjem Hudodelskega združevanja, za katero 
je bila glavna obravnava že končana, ne more vplivati. Tako se 
ščiti tudi integriteta kazenskega procesa, njegovih zaključkov in 
dela sodišča pri izbiri in odmeri kazni. 

K 68. členu 

Za 68. členom se dodata nova 68.a in 68.b člen, ki se glasita: 
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»68.a člen 

V naslovu XXVIII. poglavja se za besedo »KORISTI« vstavi 
besedilo », PODKUPNIN TER UMAZANEGA DENARJA«. 

Obrazložitev 

Dopolnitev naslova je potrebna zaradi vpeljave novega posebnega 
postopka o odvzemu umazanega denarja in podkupnin v primeru, 
kadar se kazenski postopek ne konča s sodbo, s katero se 
obdolženec spozna za krivega, ki ga zaradi nekaterih posebnosti 
ni mogoče uvrstiti med že obstoječe postopke za uporabo 
varnostnega ukrepa odvzema predmetov ali odvzema 
premoženjske koristi. Med navedenimi posebnostmi velja omeniti 
predvsem naslednje: 

Pranje denarja in korupcija predstavljata »hard core« 
organiziranega kriminala in zato zahtevata posebno obravnavo. 
Da je temu tako je razvidno tudi iz dejstva, da sta obe področji 
posebej urejeni v nekaterih novejših mednarodnih aktih, med 
katerimi posebej opozarjamo predvsem na konvencijo Sveta 
Evrope št.141 o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi 
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, (ki jo je v 
mesecu juniju 1.1997 ratificiral tudi Državni zbor Republike 
Slovenije), na program dela ekspertne skupine Sveta Evrope za 
korupcijo (Programme of Action GMC, ki ga je novembra 1.1996 
sprejel Komite ministrov Sveta Evrope) in na osnutek okvirne 
konvencije Sveta Evrope proti korupciji (Framevvork Convention 
on Corruption, ki naj bi ga še letos sprejel Komite ministrov Sveta 
Evrope). 

Pri kaznivih dejanjih pranja denarja in korupcijskih kaznivih dejanjih 
predstavljata umazani denar ali premoženje in prejeta ali dana 
podkupnina predmet kaznivega dejanja, hkrati pa tudi protipravno 
premoženjsko korist. Na to, da gre umazani denar ali podkunino 
obravnavati kot predmet kaznivega dejanja, so kazala predvsem 
določila o obveznem odvzemu umazanega denarja in premoženja 
oziroma podkupnin iz 3. odstavka 252. člena , 2. odstavka 168. 
člena, 4. odstavka 247. člena, 3. odstavka 248. člena, 4. odstavka 
267. člena, 4. odstavka 268. člena in 4. odstavka 269. člena 
kazenskega zakonika Republike Slovenije (v nadaljevanju KZ 
RS) v povezavi z določilom 69. člena KZ RS. Na drugi strani pa pri 
kaznivem dejanju pranja denarja denar in premoženje mora izvirati 
iz drugih-predhodno storjenih kaznivih dejanj in zato po vsebini 
predstavlja tudi pridobljeno premoženjsko korist iz teh dejanj. 
Podobno pa velja tudi za omenjena korupcijska kazniva dejanja, 
kjer je že iz besedila posameznih členov (na primer 3. odstavek 
248. člena KZ RS) razvidno, da dana ali sprejeta nagrada ali 
darilo predstavljata premoženjsko korist. Pri tem pa prav zaradi 
omenjenega dvojnega statusa in zaradi različno urejenega 
postopka v obstoječem XXVIII. poglavju v primeru uporabe 
varnostnega ukrepa odvzema predmetov in posebnega ukrepa 
odvzema premoženjske koristi doslej ni bilo jasno, po katerem 
postopku in pod kakšnimi pogoji je mogoče uporabiti omenjene 
ukrepe. 

V veljavnem 498. členu ZKP je urejen postopek odvzema 
predmetov v primerih, ko se kazenski postopek ne konča s 
sodbo, s katero se obdolženec spozna za krivega. Odvzem 
predmetov je v takem primeru možen le, če je nevarno, da bi bili 
predmeti uporabljeni za kaznivo dejanje ali če to zahtevajo koristi 
splošne varnosti ali razlogi morale in gre pri tem omenjenem 
ukrepu za varnostni ukrep, opredeljen v 62. in 69. členu KZ RS. 
Prav dejstvo, da umazanega denarja ali premoženja oziroma 
nagrade ali darila ne moremo samoumevno opredeliti kot nekaj, 
kar je v nasprotju z moralo ali koristmi splošne varnosti, in da tudi 
Po vsebini pri tem ne gre za varnostni ukrep, kot tudi razlog, da 
nihče ne more obdržati premoženjske koristi, pridobljene s 
kaznivim dejanjem (1. odstavek 95. člena KZ RS) so poleg že 

navedenega narekovali, da se ta materija v primeru, kadar se 
kazenski postopek ne konča s sodbo, s katero se obdolženec 
spozna za krivega, uredi s posebnim postopkom. 

»68.b člen 

Za 498. členom se doda nov 498.a člen, ki se glasi: 

»498.a člen 

(1) Denar ali premoženje iz 252. člena in podkupnina iz 168. 
člena, 247. člena, 248. člena, 267. člena, 268. člena in 269. člena 
kazenskega zakonika Republike Slovenije, ki se po kazenskem 
zakoniku morajo vzeti, se vzamejo tudi tedaj, kadar se kazenski 
postopek ne konča s sodbo, s katero se obdolženec spozna za 
krivega. 

(2) Poseben sklep o tem izda na obrazložen predlog državnega 
tožilca v predkazenskem postopku in med preiskavo preiskovalni 
sodnik, do začetka glavne obravnave pa senat (šesti odstavek 
25. člena), tudi za zadeve iz pristojnosti okrajnega sodišča. 

(3) Pred izdajo sklepa iz drugega odstavka tega člena mora 
preiskovalni sodnik oziroma sodišče zbrati podatke in raziskati 
okoliščine, ki so pomembne za ugotovitev nezakonitega izvora 
denarja ali premoženja oziroma protipravnosti dane ali sprejete 
podkupnine. 

(4) Overjen prepis sklepa iz drugega odstavka tega člena se 
vroči lastniku odvzetega denarja ali premoženja oziroma 
podkupnine, če je ta znan. 

(5) Zoper sklep iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega 
člena ima lastnik odvzetega denarja ali premoženja oziroma 
podkupnine pravico do pritožbe, če meni, da za odvzem ni 
zakonske podlage.« 

Obrazložitev: 

Zaradi razlogov, navedenih v obrazložitvi k prejšnjemu 
amandmaju je potrebno predvideti poseben postopek za odvzem 
umazanega denarja in podkupnin, pri tem pa kljub temu ostati 
znotraj že doslej uveljavljenih načel pri posebnih postopkih iz 
XXVIII. poglavja. 

Tako je v prvem odstavku poseben postopek predviden samo za 
kaznivo dejanje pranja denarja in za točno navedena korupcijska 
kazniva dejanja. Obvezen odvzem bo - podobno kot pri obveznem 
odvzemu predmetov iz 498. člena ZKP - prišel v poštev v vseh 
primerih, ko se kazenski postopek ne konča s sodbo, s katero 
se obdolženec spozna za krivega, le da v tem odstavku niso 
posebej navedeni vsebinski razlogi za tak odvzem, saj so po 
mnenju predlagatelja že vsebovani v samem besedilu tega 
odstavka, posredno pa tudi v predlaganem tretjem odstavku tega 
člena. Sodišče bo torej pri presoji o uporabi navedenega ukrepa 
moralo ugotoviti, da odvzeti denar ali premoženje pri kaznivem 
dejanju pranja denarja v resnici izvira iz predhodno storjenih 
kaznivih dejanj, pri korupcijskih kaznivih dejanjih pa, da dana ali 
prejeta nagrada ali darilo v resnici predstavljata podkupnino, 
pridobljeno na protipraven način. 

V drugem odstavku je izrecno navedeno, da o navedenem ukrepu 
lahko odloča samo sodišče na obrazložen predlog državnega 
tožilca. Na ta način je v primerjavi s podobnim določilom v 498. 
členu ZKP nivo odločanja o tem ukrepu dvignjen na višjo raven in 
je s tem vseskozi zagotovljeno sodno odločanje. Ker bo navedeni 
ukrep lahko prišel v poštev tudi v primerih, ko bo postopek ustavljen 
(na primer zaradi zastaranja ali zaradi smrti osumljenca) že v 
predhodnem kazenskem postopku, ko bo torej celotna zadeva 
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šele v rokah organov za notranje zadeve ali državnega tožilstva, 
gre pa za občutljiv poseg v zasebno premoženje, je sodno 
obravnavanje tovrstnih ukrepov še posebej pomembno. 

Navedena možnost obravnavanja tovrstnih zadev že v fazi 
predkazenskega postopka je tudi razlog, da je pred izdajo sklepa 
o odvzemu potrebno sodišču dati možnost, da v primeru ko že 
zbrani dokazi in podatki ne dajejo dovolj osnove za sprejem 
odločitve, pridobi vse potrebne podatke. V besedilu tega odstavka 
je zbiranje vseh potrebnih dokazov in podatkov predvideno kot 
obveznost sodišča. Navedeno pooblastilo bo tako omogočilo 
sodišču, da tudi v primeru, ko osumljenec ali obdolženec v 
predkazenskem ali kazenskem postopku umre, pridobi vse 
dokaze, potrebne za sprejem odločitve. Na ta način bo sodišče 
lahko pridobilo ali posredovalo potrebne podatke tudi v okviru 
mednarodne pravne pomoči in bo s tem lahko v celoti uresničilo 
tudi določila že zgoraj omenjene konvencije Sveta Evrope št. 141. 
Glede na določilo 507. člena ZKP bo sodišče lahko pri zbiranju 
podatkov in izvajanju dokazov zaslišalo tudi morebitne lastnike in 
oškodovance, ki bodo tako že v fazi pred izdajo sklepa o odvzemu 
imeli možnost dokazovati legalen izvor denarja ali premoženja 
oziroma kako drugače sodelovati v postopku. 

V četrtem in petem odstavku je posebej predvideno vračanje 
sklepa o odvzemu in možnost pritožbe lastnika odvzetega denarja 
ali premoženja oziroma podkupnine. S predvidenim postopkom v 
3., 4. in 5. odstavku tega člena je predlagatelj izrecno sledil tudi 
zahtevi iz 5. člena konvencije Sveta Evrope št.141, ki določa, da 
se strankam, prizadetim z ukrepi za zaplembo ter s preiskovalnimi 
in začasnimi ukrepi zagotovi učinkovita pravna sredstva za 
ohranitev njihovih pravic. 

K 69. členu 

Za 69. členom se dodata 69.a in 69.b člen, ki se glasita: 

»69.a člen 

Za 506. členom se doda nov 506.a člen, ki se glasi: 

506.a člen 

Sodišče, ki je odredilo hrambo zaseženih predmetov ali začasno 
zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi oziroma 
premoženja v vrednosti premoženjske koristi, mora v teh primerih 
postopati posebej hitro in z zaseženimi predmeti in premoženjem, 
ki služi za začasno zavarovanje zahtevka, ravnati ekonomično, 
racionalno in kot dober gospodar. 

Postopek upravljanja s predmeti in premoženjem iz prvega 
odstavka tega člena predpiše Vlada Republike Slovenije.« 

Obrazložitev: 

Predlog besedila novega 506.a člena je narekovalo dejstvo, da 
dosedanja določila o ravnanju z začasno zaseženimi predmeti in 
začasno zaseženo premoženjsko koristjo niso v zadostni meri 
zagotavljala ekonomsko smotrnega in racionalnega gospodarjenja 
s predmeti oziroma premoženjem v času pred dokončno odločitvijo 
sodišča. Tega ni v celoti zagotavljalo niti sklicevanje na določbe, 
ki veljajo za izvršilni postopek (502. člen ZKP), saj se slednje 
nanašajo le na odreditev začasnega zavarovanja zahtevka za 
odvzem premoženjske koristi in ne tudi na hrambo zaseženih 
predmetov. Navedena problematika je nadalje tesno povezana 
tudi z dejstvom, da začasno upravljanje s premoženjem presega 
zgolj področje delovanja sodišč in Ministrstva za pravosodje, 
marveč neposredno sega tudi v področje delovanja Ministrstva 
za finance, ki v okviru svoje proračunske in zakladniške organiza- 

cijske enote skrbi za likvidnost državnega proračuna in upravlja 
z večjim delom državnega premoženja. 
Iz navedenih razlogov je potrebno celovito urediti navedeno 
problematiko po postopku in na način, ki ga bo v treh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona podrobneje predpisala Vlada Republike 
Slovenije. 

69.b člen 

507. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Če ni v tem poglavju določeno drugače, se glede postopka 
za uporabo varnostnih ukrepov, za odvzem premoženjske koristi, 
podkupnin in umazanega denarja ter za postopek za preklic 
pogojne obsodbe uporabljajo smiselno druge določbe tega zakona. 

(2) Določila členov 498.a do vključno 506.a tega zakona, ki se 
nanašajo na odvzem umazanega denarja ali premoženja, 
podkupnin in druge premoženjske koristi se smiselno uporabljajo 
tudi za odvzem premoženja v vrednosti, ki ustreza premoženjski 
koristi (96. in 98. člen Kazenskega zakonika Republike Slovenije).« 

Obrazložitev 

Določilo prvega odstavka predstavlja logično dopolnitev 
dosedanjega 507. člena, ki je potrebna zaradi uvedbe novega 
posebnega postopka odvzema umazanega denarja in podkupnin 
v to poglavje. 

Povsem novo določilo pa je vsebovano v drugem odstavku in 
predstavlja na eni strani terminološko uskladitev besedila zaradi 
predlaganih sprememb 96. člena in 98. člena KZ RS, ki se nanašajo 
na razširitev odvzema premoženjske koristi tudi na odvzem 
premoženja v vrednosti premoženjske koristi, na drugi strani pa 
napotuje na uporabo določil o odvzemu premoženja v vrednosti 
premoženjske koristi tudi v primerih, ko gre za umazani denar in 
podkupnine. Zaradi že opisanega dvojnega »statusa« umazanega 
denarja in podkupnin, bi namreč v praksi lahko prihajalo do tega, 
da bi umazan denar in podkupnine bile izzvzete iz spremenjenih 
določil 96. in 98. člena KZ RS o odvzemu premoženja v vrednosti 
premoženjske koristi, kar zagotovo ni bil namen predlagatelja. 

K 70. členu 

Členu se doda besedilo, ki se glasi: 

»Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Če velja vzajemnost, ali če tako določa mednarodna pogodba, 
se lahko mednarodna kazenskopravna pomoč daje tudi 
neposredno med domačimi in tujimi organi, ki sodelujejo v 
predkazenskem in kazenskem postopku. Pri tem se lahko 
uporabljajo sodobna tehnična sredstva, zlasti računalniško 
omrežje, pripomočki za prenos slike, glasu in elektronskih 
impulzov.««. 

Obrazložitev: 

Učinkovita mednarodna pravna pomoč v kazenskopravnih 
zadevah, zlasti v primerih, ko gre za organizirani mednarodni 
kriminal, je eden izmed osnovnih pogojev, ki jih Evropska unija 
postavlja državam, ki se želijo vključiti v njeno polnopravno 
članstvo. Države članice si mednarodnopravno pomoč že dajejo 
neposredno, na podlagi medsebojnih dogovorov in pravnih 
instrumentov, ki veljajo v Uniji. Tudi od pridruženih članic se 
pričakuje, da bodo v najkrajšem roku izpolnile zahteve iz »acquisa« 
Evropske unije in omogočile hitro in učinkovito neposredno 
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sodelovanje pravosodnih organov, ki sedaj (vsaj kar se tiče 
Slovenije) poteka po diplomatski poti oziroma preko pravosodnega 
ministrstva. S predlaganim amandmajem se tudi v naši državi 
odpira možnost neposrednega sodelovanja, ki bo seveda 
pogojeno z določbami mednarodnega pravnega reda oziroma 
načelom vzajemnosti (naša država bo izgubila le toliko 
suverenosti, kolikor jo bo v prenesenem pomenu istočasno tudi 
pridobila). Iz osnutka najnovejše Konvencije Evropske Unije o 
pravni pomoči med državami izhaja tudi zahteva, da se v postopkih 
pravne pomoči uporabljajo sodobna tehnična sredstva za prenos 
informacij (le tako bo v določenih primerih lahko pravna pomoč 
dovolj hitra in učinkovita). 

K 71. členu 

Za 71. členom se doda nov 71.b člen, ki se glasi: 

»71 .b člen 

V prvem odstavku 546. člena se za besedo »zavarovanja« vstavi 
besedilo »ali ji je bila onemogočena oziroma odložena zaposlitev, 
do katere bi sicer prišlo«. 

Obrazložitev 
Sprememba prvega odstavka 546. člena pomeni izpolnitev 

zahteve, ki jo je v svoji odločbi opr. št. U-l-33/95 z dne 11.7.1996 
postavilo Ustavno sodišče Republike Slovenije (ugotovljena je 
bila neskladnost 546. člena ZKP v obsegu, kot je razvidno iz 
predlagane spremembe). 

K 77. členu 

Za 77. členom se doda 77.a člen, ki se glasi: 

»77.a člen 

Vlada Republike Slovenije sprejme predpis iz drugega odstavka 
506.a člena v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.« 

Obrazložitev: 

Predviden rok treh mesecev po uveljavitvi zakona je potreben 
zato, da bi se natančno proučila vsa logistična in organizacijsko- 
tehnična vprašanja, povezana z upravljanjem z začasno 
zaseženimi predmeti in premoženjem, ki služi začasnemu 
zavarovanju ukrepa odvzema premoženjske koristi, ter tako dalo 
možnost Vladi Republike Slovenije, da pripravi kvaliteten 
podzakonski akt. Za pripravo omenjenega podzakonskega akta 
je že bila ponujena tudi strokovna pomoč v okviru programa 
Phare zaradi prilagajanja predpisom Evropske Unije. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

KAZENSKEGA ZAKONIKA REPUBLIKE 

SLOVENIJE (KZ-A) 

- EPA 1417 - druga obravnava 

) 

Vlada Republike Slovenije je na 36. seji dne 13. novembra 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
KAZENSKEGA ZAKONIKA REPUBLIKE SLOVENIJE, 

k ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov 4. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 13/5-1997 in 
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
kazenskega zakonika Republike Slovenije - druga obravnava. 

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

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje 
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za 
pravosodje, 
- Boštjan PENKO, državni podsekretar v Ministrstvu za 
pravosodje. 

besedilo členov 

1. člen 

V Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 63/94 z 
dne 13.10.1994) se prvi odstavek 38. člena spremeni tako, da se 
glasi: 

(1) Denarna kazen se izreka v dnevnih zneskih, če to ni mogoče, 
pa tudi v določenem znesku. Če se denarna kazen izreče v 
dnevnih zneskih, lahko znaša najmanj pet, največ pa 
tristošestdeset dnevnih zneskov, za kazniva dejanja, storjena iz 
koristoljubnosti pa največ tisočpetsto dnevnih zneskov. Če se 
denarna kazen izreče v določenem znesku, najnižji znesek ne 
sme biti manjši kot 30.000,00 tolarjev, najvišji pa ne večji kot 
3.000.000,00 tolarjev, za kazniva dejanja, storjena iz koristoljub- 
nost, pa ne večji kot 9,000.000,00 tolarjev." 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"(3) Podatke iz prejšnjega odstavka, ki sodišču niso znani, priskrbi 
obdolženec v roku, ki ga določi sodišče, najkasneje pa do konca 
glavne obravnave. Če sodišču do konca glavne obravnave niso 
znane okoliščine, pomembne za določitev višine dnevnega 
zneska denarne kazni, izreče denarno kazen v določenem 
znesku, pri čemer upošteva splošna pravila za odmero kazni." 

V četrtem odstavku se besedilo "uradno objavljene povprečne 
čiste plače v Republiki Sloveniji" nadomesti z besedilom "uradno 
objavljene povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji 
na zaposleno osebo". 

V šestem odstavku se za besedo "kazni" vstavi besedilo: "oziroma, 
če je bila denarna kazen izrečena v določenem znesku, za vsakih 
začetih 10.000,00 tolarjev". 
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2. člen 

96. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"96. člen 

(1) Storilcu ali drugemu prejemniku koristi se odvzamejo denar, 
dragocenosti in vsaka druga premoženjska korist, ki je bila 
pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega, če pa mu jih ni 
mogoče odvzeti, se mu odvzame premoženje, ki ustreza 
premoženjski koristi. 

(2) Če storilcu ali drugemu prejemniku koristi ni mogoče odvzeti 
premoženjske koristi ali premoženja, ki ustreza premoženjski 
koristi, se mu naloži, da mora plačati denarni znesek, ki ustreza 
tej premoženjski koristi. Sodišče sme v upravičenih primerih 
dovoliti, da se denarni znesek, ki ustreza premoženjski koristi, 
lahko plača tudi v obrokih, pri čemer pa rok plačila ne sme biti 
daljši od dveh let. 

(3) Premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem ali 
zaradi njega se lahko odvzame tudi tistim, na katere je bila 
prenešena brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski 
vrednosti, če so vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bila pridobljena 
s kaznivim dejanjem ali zaradi njega. 

(4) Če je bila premoženjska korist, pridobljena s kaznivim dejanjem 
ali zaradi njega, prenešena na bližnje sorodnike storilca kaznivega 
dejanja (razmerja iz 230. člena tega zakona), ali če je bilo zaradi 
onemogočanja odvzema premoženjske koristi po prvem odstavku 
tega člena na te osebe prenešeno kakšno drugo njegovo 
premoženje, se jim to odvzame, razen če dokažejo, da so zanj 
plačali dejansko vrednost." 

3. člen 

Drugi stavek 98. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Pravni osebi se odvzame tudi premoženjska korist ali 
premoženje, ki ustreza premoženjski koristi, če ga osebe, 
navedene v prvem odstavku 96. člena tega zakonika, prenesejo 
nanjo brezplačno ali za plačilo, ki ne ustreza dejanski vrednosti". 

4. člen 

V četrti točki prvega odstavka 111. člena se besedi "tri leta" 
nadomestita z besedama "eno leto". 

V peti točki se besede "nad eno leto" nadomestijo z besedami "do 
enega leta ali denarna kazen". 

Šesta črka se črta. 

5. člen 

V četrti točki prvega odstavka 113. člena se besedi "tri leta" 
nadomestita z besedama "eno leto". 

V peti točki se besede "nad eno leto" nadomestijo z besedami "do 
enega leta ali na denarno kazen". 

Šesta točka se črta. 

6. člen 

V drugem odstavku 123. člena se črta besedilo "za katero se 
sme po tem zakoniku izreči tri leta zapora ali hujša kazen,". 

7. člen 

V prvem odstavku 126. člena se pika za 4. točko nadomesti s 

podpičjem in doda nova 5. točka, ki se glasi: 

"(5) oseba, ki ji tuja država ali mednarodna organizacija daje 
položaj uradne osebe v primerih, ki jih določa mednarodna 
pogodba, obvezujoča za Republiko Slovenijo na podlagi 8. člena 
Ustave Republike Slovenije". 

V prvi, drugi in tretji točki trinajstega odstavka se pojem "uradno 
objavljena povprečna mesečna čista plača v Republiki Sloveniji v 
gospodarstvu (povprečna čista plača v gospodarstvu) nadomesti 
s pojmom "uradno objavljena povprečna mesečna neto plača v 
Republiki Sloveniji na zaposleno osebo (povprečna neto plača na 
zaposleno osebo)". 

8. člen 

V tretji točki drugega odstavka 127. člena se "podpičje" nadomesti 
z vejico in doda besedilo "ali zoper preiskovalnega ali sodečega 
sodnika, državnega tožilca ali njegovega zastopnika, ki je udeležen 
v postopku proti hudodelski združbi;" 

9. člen 

162. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Dana podkupnina se vzame". 

10. člen 

V prvem odstavku 168. člena se za besedo "njemu" vstavi 
besedilo", ali da ne glasuje veljavno". 

11. člen 

Naslov 183. člena se spremeni tako, da se glasi: "Spolni napad na 
osebo, mlajšo od petnajst let'. 

V celotnem besedilu člena se beseda "štirinajst" nadomesti z 
besedo "petnajst". 

V prvem odstavku se za besedama "petnajst let" doda besedilo: 
"pri čemer obstaja očitno nesorazmerje med zrelostjo storilca in 
žrtve," 

12. člen 

V drugem odstavku 184. člena se beseda "štirinajst" nadomesti z 
besedo "petnajst". 

13. člen 

185. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"185. člen 

(1) Kdor za plačilo zvodi ali omogoči spolno občevanje ali druga 
spolna dejanja, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih 
let. 

(2) Kdor zvodi mladoletno osebo, se kaznuje z zaporom od enega 
do desetih let". 

14. člen 

Prvi odstavek 186. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Kdor pridobi, navede, spodbudi ali zmami druge k prostituciji 
ali kako drugače omogoči njihovo izročitev komu drugemu za 
prostitucijo ali kakorkoli sodeluje pri organizaciji ali vodenju 
prostitucije, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let." 
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15. člen 

Naslov in vsebina 225. člena se spremenila tako, da se glasita: 

"Neupravičen vstop v zaščiteno računalniško bazo podatkov 

225. člen 

(1) Kdor neupravičeno vstopi v tujo zaščiteno računalniško bazo 
podatkov z namenom, da se seznani s kakšnim podatkom, se 
kaznuje z denarno kaznijo 

(2) Kdor podatek iz prejšnjega odstavka uporabi, spremeni, kopira, 
uniči ali v bazo iz prejšnjega odstavka vnese kakšen svoj podatek, 
se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(3) Poskus dejanja iz prejšnjega odstavka je kazniv. 

(4) Če je z dejanjem iz drugega odstavka tega člena povzročena 
velika škoda, se storilec kaznuje z zaporom od treh mesecev do 
petih let.". 

16. člen 

Za 234. členom se dodata nova 234. a in 234. b člena, ki se 
glasita: 

"234. a člen 

Poslovna goljufija 

(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti pri sklenitvi ali 
izvajanju pogodbe ali posla preslepi stranko s prikazovanjem, da 
bodo obveznosti izpolnjene, ali s prikrivanjem, da obveznosti ne 
bodo ali ne bodo mogle biti izpolnjene, zaradi delne ali celotne 
neizpolnitve obveznosti pa nastane za stranko ali koga drugega 
premoženjska škoda, se kaznuje z zaporom do petih let. 

(2) Če je zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka nastala velika 
premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od enega 
do desetih let. 

234. b člen 

Organiziranje denarnih verig 

(1) Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil 
protipravno premoženjsko korist, organizira, sodeluje ali pomaga 
pri organiziranju iger ali dejavnosti, pri katerih udeleženci vplačujejo 
določene denarne zneske udeležencem, ki so se pred njimi 
vključili v igro ali dejavnost In pričakujejo plačilo določenih denarnih 
zneskov od udeležencev, ki naj bi se za njimi vključili v takšno 
gro ali dejavnost, se kaznuje z zaporom do treh let. 

^niP9 '8 zaradi dejanja Iz prvega odstavka tega člena nastala velika premoženjska škoda, se storilec kaznuje z zaporom od 
enega do osmih let." 

17. člen 

V prvem odstavku 238. člena se pred besedo "firmo" vstavi besedo 
tujo". Pojem "tuja varstvena znamka" v drugI, tretji in četri vrstici 

se v ustreznih sklonih nadomesti s pojmom "tuja blagovna ali 
storitvena znamka". Besede "tujo posebno označbo" se 
nadomestijo z besedilom "tujo označbo o geografskem poreklu 
ali drugo posebno označbo". 

18. člen 

Sedanji 239. člen postane prvi odstavek tega člena. Za besedo 
"izum" se doda besedilo "ali registrirano topografijo polprevodni- 
škega vezja". 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Proizvodi, izdelani na podlagi neupravičene uporabe iz 
prejšnjega odstavka, se vzamejo." 

19. člen 

Sedanji 243. člen postane prvi odstavek tega člena. Črta besedilo 
"ter s tem povzroči fizični ali pravni osebi neenakopraven položaj". 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Enako se kaznuje, kdor nepooblaščeno pride do notranje 
informacije in jo uporabi ali kako drugače izkoristi na organiziranem 
trgu vrednostnih papirjev." 

20. člen 

V 244. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Če je bilo dejanje iz prvega odstavka storjeno z namenom, 
da storilec sebi ali komu drugemu pridobi nepremoženjsko korist, 
se storilec kaznuje z zaporom do enega leta." 

21. člen 

V prvem, drugem in tretjem odstavku 247. člena se črta beseda 
"premoženjsko". 

22. člen 

V prvem odstavku 248. člena se črta beseda "premoženjsko". 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

(2) Kdor osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost da, poskusi 
dati ali obljubi nesorazmerno nagrado, darilo ali kakšno drugo 
premoženjsko ali nepremoženjsko korist kot protiuslugo za 
sklenitev kakega posla ali da se opravi kakšna storitev, 
se kaznuje z zaporom do enega leta. 

Sedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

V tretjem odstavku se besedi "prejšnjega odstavka" nadomestita 
z besedama "prejšnjih odstavkov". 

V četrtem odstavku se vejica za besedo "nagrada" nadomesti z 
besedo "ali" besedilo "ali druga premoženjska korist" pa se črta. 
Beseda "vzamejo" se nadomesti z besedo "vzameta", beseda 
"smejo" z besedo "smeta", beseda "jih" pa z besedo "ju". 
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23. člen 

V tretjem odstavku 249. člena se beseda "prejšnjega" nadomesti 
z besedami "prvega ali drugega". 

24. člen 

252. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"252. člen 

(1) Kdor denar ali premoženje, za katerega ve, daje bilo pridobljeno 
s kaznivim dejanjem, zaradi pranja sprejme, zamenja, hrani, z 
njim razpolaga, ga uporabi pri gospodarski dejavnosti ali na drug 
način prikrije njegov izvor, se kaznuje z zaporom do treh let. 

(2) Enako se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odtavka, 
pa je hkrati storilec ali udeleženec pri kaznivem dejanju, s katerim 
je bil pridobljen denar ali premoženje iz prejšnjega odstavka. 

(3) Če je denar ali premoženje iz prvega ali dfugega odstavka 
tega člena velike vrednosti, se storilec kaznuje z zaporom do 
petih let. 

(4) Če stori dejanje iz prejšnjih odstavkov več oseb, ki so se 
združile za izvrševanje takih dejanj, se storilec kaznuje z zaporom 
od enega do desetih let. 

(5) Kdor stori dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 
tega člena iz malomarnosti, se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(6) Denar in premoženje iz prejšnjih odstavkov ali denar in 
premoženje, ki je nastalo s kaznivim dejanjem po tem členu, se 
odvzameta." 

25. člen 

V prvem in drugem odstavku 267. člena se za besedo "morala" 

vstavita besedi "ali smela". 

26. člen 

V prvem in drugem odstavku 268. člena se za besedo "morala" 
vstaviti besedi "ali smela". 

27. člen 

V tretjem odstavku 297. člena se za besedo "naznani" doda 
besedilo: "ali razkrije organizacijo in vodilne člane združbe". 
Besedilo: "se sme kazen odpustiti" se nadomesti z besedilom: 
"se mora kazen za ta dejanja odpustiti". 

28. člen 

V prvem odstavku 299. člena se za besedo "javnosti" vstavijo 
besede "ali v družini". Za besedo "povzroči" se vstavi beseda 
"ogroženost,". 

29. člen 

Na koncu četrtega odstavka 302. člena se doda besedilo "ali 
opravlja dejanja kazenskega pregona, vodi preiskavo ali sodi v 
kazenskem postopku zoper hudodelsko združbo,". 

30. člen 

V drugem odstavku 352. člena se besedilo "sedmih let ali z 
zaporom petnajstih let" nadomesti z besedama "desetih let". 

Tretji odstavek se črta. 

31. člen 

Ta zakon začne veljati tri mesece po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 4. seji dne 13.5.1997sprejel 
sklepa, da je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Kazenskega zakonika Republike Slovenije primerna podlaga za 
pripravo predloga zakona za drugo obravnavo in, da naj Vlada 
Republike Slovenije predlog zakona za drugo obravnavo pripravi 
v skladu s stališči Državnega zbora. 

Vlada Republike Slovenije je sledila sklepom Državnega zbora. 
Ob upoštevanju stališč je prišlo do znatnega povečanja števila 
členov predloga zakona, zato je bilo obstoječe potrebno 
preštevilčiti, besedilo pa tudi redakcijsko izboljšati. Vse vsebinske 
spremembe bodo pojasnjene v nadaljevanju v enakem vrstnem 
redu, kot si sledijo stališča Državnega zbora. 

1. Stališče pod to točko je predlagatelja postavilo pred zahtevno 
nalogo, posledica preučitve obstoja pravnih praznin, ustreznosti 
opisov kaznivih dejanj, predpisanih sankcij in zastaralnih rokov 
pri vseh določih Kazenskega zakonika, ki se nanašajo na področje 
gospodarskega kriminala, organiziranega kriminala in korupcije 
s posebnim ozirom na področje politične korupcije, so številne, v 
nadaljevanju opisane spremembe in dopolnitve zakonskega 
predloga. Predlagatelj vse spremembe Iz naslova tega stališča 

šteje kot nujne, potrebne in v celoti utemeljene. 

V 4. in 5. členu tega predloga se podaljšujejo roki za zastaranje 
kazenskega pregona oziroma izvršitve kazni. Prekratki zastaralni 
roki dostikrat onemogočajo državnim organom, da zberejo dovolj 
dokazov v primerih organiziranega gospodarskega kriminala. 
Predlagane spremembe to omogočajo, pri tem pa je ohranjena 
tudi notranja usklajenost Kazenskega zakonika, saj se ne posega 
v celotni koncept zastaranja. Na podaljšanje zastaralnih rokov 
izrecno napotuje 16. točka Priporočila Sveta Evrope št. R (96) 8 
o kriminalni politiki v Evropi v času spreminjanja z dne 5.9.1996. 
Glede zastaranja izvršitve kazni, ki je praviloma določeno po 
enotnem vzorcu kot zastaranje kazenskega pregona pa je 
pomembno tudi, da (pre)kratki zastaralni roki pomenijo oviro za 
mednarodno sodelovanje v pogledu, da lahko naši državljani na 
podlagi sklenjenih mednarodnih pogodb v naši državi prestajajo 
kazni, ki so jim bile izrečene pred tujimi sodišči. 

Sprememba drugega odstavka 123. člena, vsebovana v 6. členu 
zakonskega predloga izpolnjuje zahteve mednarodne skupnosti, 
da se obravnava in sodi storilcem vseh kaznivih dejanj (in še 
posebej tistih s področja organiziranega kriminala), tudi če se z 
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odhodom v drugo državo poskušajo izogniti kazenskemu 
postopku. V veljavni zakonodaji je omejitev na tri leta zapora ali 
hujšo kazen to onemogočala. 

Zelo pomembna je sprememba, vsebovana v 7. členu. Izrecna 
zahteva tako Evropske unije kot Sveta Evrope je, da se inkriminira 
aktivna in pasivna korupcija vseh, tudi tujih uradnih oseb oz. 
uradnih oseb mednarodnih organizacij. Pripomenu izrazov v 126. 
členu se zato dodaja definicija tuje uradne osebe. Sprememba 
pojma "uradno objavljena povprečna mesečna čista plača v 
Republiki Sloveniji v gospodarstvu" pa je redakcijske narave, saj 
Urad za statistiko pri svojih izračunih uporablja mednarodno 
klasifikacijo, ki je nekoliko drugačna (kot izhaja iz predlagane 
spremembe). 

V 9. in 10. členu se jasneje definirajo nekateri elementi tkim. politične 
korupcije. V tretjem odstavku 162. člena se izenačuje položaj 
glede odvzema dane podkupnine z ostalimi korupcijskimi dejanji. 
Pri kaznivem dejanju Sprejemanja podkupnin pri volitvah po 168. 
členu pa gre za uskladitev s prvim odstavkom 162. člena, ki prav 
tako pozna storitveno obliko "neveljavnega glasovanja" kot 
posledice podkupovanja. 

Prvemu stališču sledijo tudi spremembe, opredeljene v členih 17. 
do 26. Izboljšana opisa kaznivih dejanj "Neupravičene uporabe 
tuje firme, vzorca ali modela" po 238. členu in "Neupravičene 
uporabe tujega izuma"po 239. členu sta posledica Sporazuma o 
trgovinskih pravicah intelektualne lastnine, ki ga je naša država 
sklenila s Svetovno organizacijo za trgovino (V/TO). Sporazum 
je bil ratificiran v letu 1995, uskladitev notranjega pravnega reda 
z njim je torej neogibna posledica 8. člena Ustave Republike 
Slovenije. Z opustitvijo posledice "povzročitve neenakopravnega 
položaja" v novem prvem odstavku 233. člena bo naša država 
sledila tistim evropskim državam, ki v celoti sledijo Konvenciji 
Sveta Evrope, št. 130 in njene zahteve kodificirajo v obliki, ki 
zagotavlja visoko stopnjo varstva borznega poslovanja. Novi drugi 
odstavek pomeni prenos "outsiderja" iz drugega odstavka 241. 
člena v specialno določbo 243. člena. To zlorabe položaja ali pravic 
po 244. členu sodijo v širši okviru korupcijskega delovanja. Zato 
se tudi na tem mestu (z novim tretjim odstavkom 244. člena) 
inkriminira pridobitev nepremoženjske koristi. 

S predlaganimi spremembami na področju pasivne in aktivne 
korupcije med subjekti v gospodarstvu (spremembe 247. in 248. 
člena) se želi doseči dvoje: tudi pri gospodarskem poslovanju je 
potrebno zaradi pojavov nepravega aktivnega podkupovanja 
razširiti kaznivo dejanje do obsega, kot je določeno pri 
podkupovanju uradnih oseb (novi drugi odstavek 248. člena). 
Drugi razlog je, da prenekatera oblika darila ali nagrade po vsebini 
"e predstavlja samo premoženjske, ampak tudi nepremoženjsko 
korist. Tako npr. samostojni podjetnik ob pridobitvi posla izvajanja 
obrtniških del za neko podjetje direktorju tega podjetja istočasno 
izroči večjo vsoto denarja kot posojilo, z namenom, da direktor 
zanemari koristi svojega podjetja. Tovrstno dejanje se po veljavni 
zakonodaji ne šteje kot neupravičeno dajanje ali sprejemanje daril, 
saj se posojilo ne šteje za premoženjsko korist. Podobno je tudi v 
primerih, ko je nagrada ali darilo dano v obliki kakšnih drugih 
ugodnosti, kot npr. zaposlitve sorodnikov podkupovalca v podjetju 
1pd. K predlagani ureditvi napotujejo tudi mednarodni pravni akti, 
še posebej program dela posebne skupine Sveta Evrope, ki se 
ukvarja s problematiko korupcije (GMC); predvideva se, da bo 
podkupnina kakršnekoli vrste ali oblike inkriminirana tudi v 
Konvenciji Sveta Evrope o korupciji. 

Sprememba 249. člena je na prvi pogled redakcijska; vendarle pa 
popravlja vsebinsko napako veljavne zakonodaje. Nelogično je 
namreč, da se nastanek motenj v gospodarstvu povezuje le s 
temeljno obliko iz drugega odstavka, ne pa tudi s temeljnimi 
oblikami iz prvega odstavka 249. člena. Predvsem je treba 

upoštevati, da motnje v gospodarstvu še ne nastanejo s samo 
pridobitvijo denarja po drugem odstavku tega člena v okviru 
ilegalnega prometa s ponarjenim denarjem, ampak se lahko 
pojavijo šele s spravljanjem denarja v obtok po prvem odstavku 
tega člena. Tudi pri sorodnem kaznivem dejanju iz naslednjega 
(250) člena se motnja v gospodarstvu kot kvalifikatorna okoliščina 
nanaša na vse možne oblike ponarejanja in uporabe vrednostnih 
papirjev. 

V določenem obsegu je spremenjeno tudi besedilo 252. člena. 
Opustitev besedila "z organizirano trgovino z mamili ali 
nedovoljenjim prometom z orožjem" in besedila "ki se preganja 
po uradni dolžnosti" je definicija kaznivega dejanja pranja denarja 
pridobila na širini, postopanje v zvezi s tem dejanjem pa na 
učinkovitosti. Trend širitve kaznivosti pranja denarja na vsa 
predhodna kazniva dejanja, ki generirajo denar ali premoženje, je 
opazen v Evropi in drugje po svetu. Podobno ureditev, kot se 
sedaj predlaga v naši zakonodaji, so sprejele npr. Francija, Belgija. 
Velika Britanija, Italija, Nizozemska, Avstralija, ZDA. Zelo 
pomembno je tudi, da se poenoti obravnavanje različno pregonljivih 
kaznivih dejanj (možno je, da je v naši državi kaznivo dejanje 
pregonljivo po uradni dolžnosti, v tuji pa npr. na predlog). Omejitve 
v teh primerih bi onemogočile izmenjavo podatkov med državami 
in ustvarile nelogične razlike. 

Manjša izboljšava opisov kaznivih dejanj jemanja in dajanja 
podkupnine, vsebovana v 25. in 26. členu, jasneje izraža idejo 
veljavnega zakonskega besedila. Pri podkupovanjih je na strani 
uradne osebe možno dovoljeno ali nedovoljeno dejanje; pri razlagi 
sedanjega besedila so se v praksi včasih pojavljali problemi. S 
predlaganim dodatkom so povsem jasno vključena tudi tkim. 
"diskrecijska" uradna dejanja, ki jih je teorija že sedaj umeščala 
med zakonske znake ter kaznivih dejanj. 

S področjem organiziranega kriminala in korupcije je neločljivo 
povezano organiziranje kriminalnih združb, v našem kazenskem 
zakoniku opredeljeno kot hudodelsko druževanje v 297. členu. To 
je dejanje posebne specifike, ki kot kaznivo dejanje inkriminira 
ustanovitev kriminalne organizacije oziroma samo članstvo v njej, 
ne glede na to, ali je bilo storjeno kakšno drugo kaznivo dejanje; 
dovolj je, da je skupina ustanovljena z namenom izvrševanja 
hujših kaznivih dejanj. Predlagatelj vsebine prvega in odstavka 
297. člena ni spreminjal, saj je v celoti ustrezna in predstavlja 
pomembno orodje v borbi proti organiziranemu kriminalu in 
kompciji, izboljšal pa je besedilo tretjega odstavka citiranega člena, 
kjer je do določene mere že ustanovljen institut "skesanca", tistega 
storilca, ki izvršitev kaznivih dejanj, izhajajočih iz kriminalne 
družbe, prepreči ali jih pravočasno naznani. Tem oblikam 
"skesanja"se sedaj dodajata dve novi, izjemno pomembni: razkritje 
organizacije ■ hudodelske združbe oziroma njenih glavnih členov 
- vodilnih posameznikov. V takšnih primerih predlagatelj ocenjuje, 
da je "skesanec" pokazal visoko stopnjo pripravljenosti za 
sodelovanje s pravosodnimi organi in praviloma odvrnil tolikšno 
nevarnost, da je primerno, da se mu kazen, ki bi mu bila sicer 
izrečena za kazniva dejanja po prvem ali drugem odstavku 297. 
člena obvezno (ex lege) odpusti. Motivacija je torej obojestranska; 
način obravnavanja "skesanca", kot je predlagan, pa ne nasprotuje 
temeljnim načelom materialnega in procesnega kazenskega prava. 

2. Predlagatelju je bilo naloženo, naj se kot nova kazniva dejanja 
opredelijo poslovna goljufija, vdor v tuj računalniški sistem in verižna 
goljufija s piramido. Izpolnitev zahtev tega stališča je novo kaznivo 
dejanje "Organiziranje denarnih verig" v 234. b členu, spremenjeno 
kaznivo dejanje z novim naslovom "Neupravičen vstop v 
zaščiteno računalniško bazo podatkov" v 225. členu in novo 
kaznivo dejanje "Poslovna goljufija" v 234. a členu. 

a) V234. b členu je kot novo kaznivo dejanje določeno organiziranje 
denarnih verig oziroma nedovoljenih iger na srečo. Z določbo 7. 
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člena Zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) so 
prepovedane denarne verige in podobna dejavnost. V 119. členu 
istega zakona je predviden prekršek, storjen z organiziranjem 
denarnih verig z odgovornostjo pravne osebe, njene odgovorne 
osebe, posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, in fizične 
osebe. Iz protipravnosti ravnanja, kot je razvidno iz 7. člena Zakona 
o igrah na srečo, izhaja prvi odstavek novega kaznivega dejanja, 
ki ga Državni zbor definira kot "verižno goljufijo s piramido". 
Predlagano kaznivo dejanje uporablja izrazoslovje "denarna 
veriga" iz Zakona o igrah na srečo in določa izvršitveno dejanje v 
skladu z opisom prepovedanega ravnanja v prej citiranem členu 
Zakona o igrah na srečo. Temelj za opredelitev kaznivega dejanja 
in hkrati za razmejitev med kaznivim dejanjem in prekrškom je v 
krivdni obliki - tkim. "obravnavnem" naklepu storilca. S hujšo 
posledico ■ veliko premoženjsko škodo je povezana kvalificirana 
oblika v drugem odstavku novega 234. b člena. 

b) Praksa je pokazala, da vdor v računalniški sistem ali 
računalniško bazo podatkov, ki ni storjen pri opravljanju gospo- 
darske dejavnosti, ni inkriminiran. To pomeni, da ni kaznivo dejanje, 
če kdo vdre v tuj računalniški sistem ali bazo podatkov in se 
seznani s tem izbranimi podatki. 

Objekt kazenskopravnega varstva pri predlagani spremembi je 
v temeljni obliki varnost podatkov, vsebovanih v zaščiteni 
računalniški bazi. Veljavno besedilo prvega odstavka 225. člena 
bo predstavljalo težjo obliko tega dejanja, uporabo, spremembo, 
uničenje ali kakšno drugačno razpolaganje s podatki iz tuje 
zaščitene računalniške baze. Tudi predvidene sankcije se bodo 
stopnjevale glede na težo izvršitvenih dejanj in nastanek lažje ali 
hujše prepovedane posledice - od denarne kazni, preko kazni 
zapora do dveh let, do kazni zapora od treh mesecev do petih let. 

c) 234. a člen predstavlja specialno določbo v razmerju do tkim. 
"klasične goljufije iz 217. člena. Poslovna goljufija ima nekaj 
značilnosti, ki zahtevajo oblikovanje posebnega, novega 
kaznivega dejanja. Gre za eno najpogostejših dejanj v novem 
tržnem gospodarstvu, ki po vsebini vselej ne izpolnjuje zakonskih 
znakov goljufije po 217. členu, predstavlja pa trenutno eno izmed 
družbi, najnevarnejših dejanj. Predvsem so storilci, ki opravljajo 
gospodarsko dejavnost kot predstavniki podjetij oz. gospodarskih 
družb v posebnem položaju, ki jim že sam po sebi dostikrat 
omogoča preslepitev strank. Goljufija je mogoča tako ob sklepanju 
posla, kot tudi kasneje, ob njegovem izvajanju. Pri takšnih poslih 
so poleg fizičnih oseb lahko oškodovane tudi same gospodarske 
družbe, npr. pri zavarovalniških goljufijah. Vse opisane posbnosti 
so kot zakonski znaki zajeti v novem kaznivem dejanju, poslovni 
goljufiji po 234. a členu. Kazen iz prvega odstavka je izenačena s 
kaznijo iz prvega odstavka 253. člena (ki prav tako predstavlja 
specialno obliko goljufije - čekovno goljufijo), kazen po drugem 
odstavku pa poudarjeno strožja, zaradi visoke stopnje družbene 
nevarnosti tovrstnih ravnanj in mnogokrat izredno velike 
premoženjske škode, povzročene s poslovnimi goljufijami. 

3. Pomembne, v nadaljevanju te točke opisane spremembe so 
posledica stališča, naj se prouči ustreznost opredelitve kaznivih 
dejanj in višine predpisanih kazni pri kaznivih dejanjih z elementi 
nasilja in še posebej tistih, pri katerih gre za nasilje nad otroki in 
ženskami. 

Spremembe 3. točke drugega odstavka 127. člena, četrtega 
odstavka 302. člena in drugega odstavka 352. člena so namenjene 
izboljšanju kazenskopravne zaščite uradnih oseb, ki opravljajo 
dejanja kazenskega pregona, vodijo kazensko preiskavo ali sodijo 
v kazenskem postopku zoper hudodelsko združbo. Nadaljnji 
razlog predlaganih sprememb so izvensistemsko predpisane 
kazni v drugem in tretjem odstavku 352. člena. Spremenjeni predpis 
pomeni strožje sankcioniranje odvzema življenja poslancu, članu 

Državnega sveta, članu vlade, sodniku Ustavnega sodišča ali 
sodniku Vrhovnega sodišča (najmanj deset let zapora namesto 
dosedanjih sedmih let). Umor preiskovalnega sodnika, 
razsojajočega (sedaj sodečega) sodnika in državnega tožilca se 
kot kvalificirana oblika umora prenaša v drugi odstavek 127. člena, 
kjer je temu dejanju tudi mesto (težko je bilo razumeti veljavno 
zakonsko besedilo, da je npr. umor preiskovalnega sodnika 
udeleženega v postopku proti hodudelski združbi potrebno storiti 
z namenom, da se ogrozi ustavna ureditev ali varnost celotne 
države). 

Spremembe, ki se nanašajo na kazniva dejanja v zvezi z nasiljem 
nad ženskami in otroki, so večplastne. Pri kaznivem dejanju 
spolnega napada na otroka (183. člen) se starostna meja zvišuje 
iz štirinajstih na petnajst let. Temeljno sporočilo te spremembe je, 
da gre za spolno zlorabo posebne specifike, pri kateri je žrtev 
odvisna od družine, nepreskrbljena. Tudi, če se dejanje zgodi 
izven družine, je ravno odvisnost in nepreskrbljenost osnovni 
razlog, ki pogujejo možnost, da je to dejanje storjeno. Zakonodaja 
na področju dela in zdravstva priznava pravico mladoletni osebi, 
ki dopolni petnajst let, da se lahko zaposli ali prevzame odgovornost 
za medicinske posege. Prav tako Zakon o zakonski zvezi in 
družinskih razmerij v poglavju skrbništva v 208. členu navaja, da 
ima oseba, ki ji je v celoti odvzeta opravilna sposobnost, lastnosti 
mladoletnika, ki še ni star petnajst let in torej ne more nobenih 
poslov opravljati sam. Vsebinska utemeljnost predlagane 
spremembe je torej očitna, nanjo pa napotuje tudi primerjalnopravni 
pregled zakonodaj sosednjih držav in določbe Konvencije OZN o 
otrokovih pravicah. 

Bistveno sta spremenjena 185. in 186. člen, ki kot kaznivi dejanji 
določata zvodenje oziroma posredovanje pri prostituciji. Pri obeh 
dejanjih je objekt dejanja ženska oziroma v kvalificirani obliki 
mladoletna oseba. Predlagatelj ocenjuje, da nedovršne oblike 
glagolov v opisih obeh kaznivih dejanj (omogoča spolno občevanje, 
pridobiva, spodbuja, navaja k prostituciji) niso zagotovile zadostne 
kazenskopravne zaščite objektov teh kaznivih dejanj; glede na 
pogostnost tovrstnih dejanj, ki padajo med organizirano 
kriminaliteto pa je tudi iz generalno preventivnih namenov smiselno, 
da se inkriminira enkratno ravnanje. Za storitev kaznivega dejanja 
te vrste in teže mora zadostovati, da storilec npr. pridobi žensko 
k prostituciji, omogoči spolno občevanje za plačilo ali (kot se 
predlaga i/ dopolnitev besedila) kakorkoli drugače sodeluje pri 
organizaciji ali vodenju prostitucije. Kazen, predpisana za temeljno 
obliko zvodenja je višja in usklajena z ostalimi kaznimi iz tega 
poglavja. 

Sprememba prvega odstavka 299. člena je prav tako namenjena 
izboljšanju kazenskopravne zaščite običajno najšibkejših članov 
družine - žensk in otrok. Sedanje besedilo prvega odstavka 299. 
člena, ki opredeljuje temeljno obliko nasilništva, izključuje nasilje 
v družini, če zaradi dejanja ni prišlo do zgražanja ali prestrašenosti 
tudi v javnosti. Predlagatelj je prepričan, da je potrebno temu 
besedilu dodati inkriminacijo nasilja, pri katerem je v posledici 
prišlo do ogroženosti, zgražanja ali prestrašenosti tudi v 
družinskem krogu. S spremenjenim besedilom dobivajo organi 
kazenskega pregona možnost preganjati nasilje v družini tudi po 
uradni dolžnosti. 

4. Način izrekanja denarne kazni samo v obliki dnevnih zneskov 
je povzročil nesorazmerne težave in zmanjšal število izrečenih 
denarnih kazni pod vsako kriminalnopolitično razumno mejo. Ne 
gre prezreti, da v razvitih evropskih državah npr. v Skandinaviji 
odstotek izrečenih denarnih kazni predstavljajo kar približno 80%, 
v sosednji Avstriji pa približno 70 % vseh izrečenih kazenskih 
sankcij. Nova oblika denarnih kazni v našem Kazenskem 
zakoniku je dosegla ravno nasprotno, kar je bilo od nje pričakovati 
v shemi kaznovalne politike - namesto, da bi postala najpogostejša 
sankcija, jo sodišča vse redkeje uporabljajo. Izračun dnevnega 
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zneska je v mnogih primerih prezapleten in odvisen od podatkov, 
do katerih sodišče ob pasivnosti obdolženca, organizacije v kateri 
je zaposlen in drugih državnih organov, težko pride. Zato sodišča, 
kljub temu, da je na mestu izrek denarne kazni, namesto nje raje 
izrečejo pogojno obsodbo. Odstotek pogojnih obsodb je (tudi iz 
tega razloga) pri nas približno tako visok, kot je v razvitih državah 
odstotek denarnih kazni. 

Slovenska sodišča so v lanskem letu izrekla samo približno 10 % 
denarnih kazni v razmerju do vseh izrečenih sankcij v kazenskem 
postopku. 

Veljavna ureditev izrekanja denarne kazni se zato dopolnjuje na 
način, da se denarna kazen primarno še vedno izreka v dnevnih 
zneskih, če to ni mogoče, pa tudi v določenem znesku. Najvišji in 
najnižji zneski so predpisani z zakonom in usklajeni tako z višino 
(in številom) dnevnih zneskov, če se uporabi ta metoda, kot tudi 
z zneski, ki se lahko predpisujejo in izrekajo za prekrške in 
gospodarske prestopke. Dokazno breme glede pridobitve 
podatkov, pomembnih za določitev višine dnevnega zneska, je 
na strani obdolženca. Načelo kontradiktornosti je torej upoštevano 
tudi v tem delu, obdolžencu pa je omogočeno, da v svojo korist 
sodišču priskrbi podatke o svojem dohodku, obveznostih in drugih 
okoliščinah, pomembnih za odmero dnevnega zneska. Če je 
obdolženčevo premoženjsko stanje slabo, bo denarna kazen 
temu ustrezna. Če pa obdolženi ne bo želel aktivno prispevati k 
ugotavljanju dejstev, pomembnih za izrek denarne kazni v dnevnih 
zneskih, bo sodišče lahko uporabilo drugo možnost in obdolžencu 
pa splošnih pravilih za odmero kazni izreklo denarno kazen. Pri 
tem bo seveda še vedno upoštevalo obdolženčevo premoženjsko 
stanje, njegove obveznosti, prihodke in druge razmere (kolikor 
bodo sodišče znane). Pričakovati je, da bodo sodišča na podlagi 
predlagane ureditve zopet pogosteje posegala po denarni kazni 
kot dokazano (za večino storilcev lažjih kaznivih dejanj) 
najučinkovitejši kazenski sankciji. 

5. in 6. Problematika, obravnava v stališčih pod zaporednima 
številkama 5. in 6. ne spada v kazensko materialno pravo, ampak 
med postopkovna pravila. Novela Zakona o kazenskem postopku, 
ki se sprejema istočasno z novelo tega zakona, je upoštevala 
vsebino obeh stališč pri ustreznih poglavjih kazenskega postopka 

(glej tudi obrazložitev k predlogu sprememb in dopolnitev Zakona 
o kazenskem postopku). 

7. Predlagatelj je z vidika varstva človekovih pravic ponovno 
proučil določilo prvega odstavka predlagane spremembe 96. 
člena. Ugotovil je, da predlagana ureditev ob upoštevanju načela 
sorazmernosti in garancij, ki jih obdolženci uživajo v kazenskem 
postopku, ne pomeni kršitve temeljnih človekovih pravic. V bistvu 
gre za to, da se do konca izpelje načelo kazenskega materialnega 
prava, da nihče ne sme in ne more biti okoriščen s kaznivim 
dejanjem. Tudi pri odvzemu drugega premoženja, ki ustreza 
premoženjski koristi, je predhodno vselej treba s pravnomočno 
sodbo ugotoviti, da je bila pridobljena protipravna premoženjska 
korist in kasneje, da njena višina ustreza odvzetnemu premoženju. 
S predlagano ureditvijo se v mnogočem zmanjšuje možnost 
manipulacije obdolžencev, ki so protipravno pridobljeno 
premoženjsko korist hitro po storjenem dejanju vložili v neko 
premoženje ali transformirali na način, da je postala neprepoz- 
navna. Predlagana ureditev omogoča odvzem protipravne 
premoženjske koristi v vsakem primeru. Določila zakona, ki urejajo 
izvršilni postopek in zavarovanje, s predlagano ureditvijo niso 
izključena, saj odvzem po prvem odstavku 96. člena pomeni 
temelj za nadaljnji postopek po določbah izvršilnih zakonov, tkim. 
izvršilni naslov. Predlagatelj zato vztraja pri spremembi 96. člena, 
kot je bila predlagana v prvi obravnavi. 

8. in 9. Stališči pod tema zaporednima številkama je predlagatelj 
upošteval v celoti, posledica tega je uporaba enotnega pojma 
"dejanska vrednost" in preciziranje pojma "bližnji sorodnik" (2. in 
3. člen). 

Predlagatelj ocenjuje, da je pojem udeleženca v drugem odstavku 
252. člena že določno opredeljen. Pridružuje se torej stališču 
Državnega zbora, da je določna opredelitev potrebna, vendar je 
ta opredelitev že vsebovana v splošnem delu Kazenskega 
zakonika v II. poglavju, podpoglavja "Udeležba pri kaznivem 
dejanju". Udeležba oziroma udeleženec je v nadaljevanju 
podpoglavja določno opredeljen kazenskopravni pojem (29. člen 
veljavnega zakona npr. govori o mejah kazenske odgovornosti in 
kaznivosti udeležencev). Udeleženci so sostorilci, napeljevači in 
pomagači. Tega pojma na drug način tudi ni mogoče opredeliti. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

K 1. členu 

Pred 1. členom se doda nov člen, ki se glasi: 

"... člen 

V prvem stavku prvega odstavku 30. člena se za besedo "se" 
vstavi besedilo razen v primerih, ko gre za dejanja po petem 
odstavku 266. člena ali petem odstavku 282. člena tega zakona," 

Obrazložitev: 

Sprememba je namenjena izključitvi tkim. kaskadne odgovornosti 
odgovornega urednika v primerih, ko se za objavo uradne oziroma 
vojaške tajnosti novinar ne kaznuje (glej tudi obrazložitev 
sprememb 266. oz. 282. člena Kazenskega zakonika). 

K 16. členu 

Naslovu 234. b člena se doda besedilo "in nedovoljenih iger na 
srečo". 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Enako se kaznuje, kdor z namenom, da bi sebi ali komu 
drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, organizira, 
sodeluje ali pomaga pri organiziranju iger na srečo, za katere ni 
bilo izdano dovoljenje ali koncesija pristojnega organa." 

V drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo 
"dejanja iz prvega odstavka tega člena" nadomesti z besedilom 
"dejanj iz prejšnjih odstavkov". 

Obrazložitev: 

Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) v 3. členu 
določa, da se lahko igre na srečo prirejajo le na podlagi dovoljenja 
oziroma koncesije pristojnega organa. Isti zakon v 110. členu 
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predpisuje prekršek, storjen s prirejanjem iger na srečo brez 
dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa z odgovornostjo 
pravne osebe, njene odgovorne osebe in posameznika - fizične 
osebe. Predlagana sprememba predvideva, da prekršek 
prerastve v kaznivo dejanje, če je prirejanje nedovoljenih iger na 
srečo storjeno z namenom, da storilec sebi ali komu drugemu 
pridobi protipravno premoženjsko korist. Predlaga se torej enotna 
ureditev - kazenskopravno varstvo za oba primera nedovoljenih 
iger na srečo (verižnih iger in ostalih iger, za katere ni bilo izdano 
dovoljenje oziroma koncesija); v obeh primerih je pogoj za obstoj 
kaznivega dejanja "obarvani naklep" - goljufivi namen storilca. 

K 24. členu 

Za 24. členom se doda nov 24. a člen, ki se glasi: 

"24. a člen 

V 266. členu se doda nov peti odstavki, ki se glasi: 

"(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se ne 
kaznuje novinar, ki uradno tajnost objavi z namenom, da javnosti 
razkrije nepravilnosti pri organiziranju, delovanju in vodenju službe, 
če objava za državo nima škodljivih posledic". 

Sedanji peti odstavek postane šesti odstavek." 

Obrazložitev: 

Glej obrazložitev k spremembi 282. čleria Kazenskega zakonika! 

K 26. členu 

Za 26. členom se doda nov 26. a člen, ki se glasi: 

"26. a člen 

V 282. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 

"(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se ne 
kaznuje novinar, ki vojaško tajnost objavi z namenom, da javnosti 
razkrije nepravilnosti pri organiziranju, delovanju in vodenju 
oboroženih sil in njihovih priprav za obrambo države, če objava 
za državo nima škodljivih posledic." 

Sedanji peti odstavek postane šest odstavek." 

Obrazložitev: 

Inkiminiranje novinarjevega dela, pa čeprav lahko to predstavlja 
tudi objavo uradne ali vojaške tajnosti, v demokratični in pravni 
državi, kakršna naj bi bila tudi naša, ni vselej na mestu. Določanje 
kaznivosti novinarja v zvezi z opravljanjem njegovega poklica in 
obveščanjem javnosti mora biti na eni strani v skladu z mednarodno 
uveljavljenimi načeli novinarske stroke in kodeksom novinarske 
etike, po drugi strani pa njegovo ravnanje državi kot celoti ne sme 
povzročiti škodljivih posledic Pri predlaganih spremembah se 
novinarju dovoljuje, da objavi uradno ali vojaško tajnost; pogoja, 
pod katerima dejanje novinarja ni kaznivo pa sta naslednja: da je 
objava storjena z namenom, da se javnosti razkrijejo nepravilnosti, 
ki obsegajo seveda tudi nezakonitosti, protipravno in koruptivno 
ravnanje ključnih služb in posameznikov, ki organizirajo in vodijo 
naš državni sistem. Drugi pogoj nekaznivosti je, da objava uradne 
ali vojaške tajnosti za državo nima škodljivih posledic. Verjetno je 
vsakomur jasno, da predstavlja padec skorumpirane vlade ali 
ministra kot posledica objave nečednih poslov, zavitih v tančico 
uradne ali vojaške tajnosti, za vsako državno skupnost ne 
škodljivo, ampak Izjemno koristno posledico. Ne smejo pa objave 
uradnih ali vojaških tajnosti npr. vplivati na zmanjševanje obrambne 
moči države, nemoteno delovanje njenih ključnih mehanizmov 
ipd. Prepovedanosti teh posledic se mora še pred objavo zavedati 
vsak novinar. 

K 28. členu 

Za 28. členom se doda nov 28. a člen, ki se glasi: 

"28. a člen 

v 300. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Material in predmeti, ki nosijo sporočila iz prvega odstavka 
tega člena, kot tudi priprave, namenjene za njihovo izdelovanje, 
razmnoževanje in razpečevanje, se vzamejo". 

Obrazložitev: 

Evropska unija je dne 15.7.1996 sprejela program skupne akcije 
v borbi proti rasizmu in nestrpnosti med narodi. V veljavni slovenski 
zakonodaji že obstaja kaznivo dejanje (Zbujanje narodnostnega, 
rasnega ali verskega sovraštva, razdora ali nestrpnosti - 300. 
člen Kazenskega zakonika), ki na ustrezen način inkriminira in 
določa zakonske znake, opredeljene tudi v navedenem 
dokumentu Unije. S predlagano spremembo pa se izpolnjuje 
nadaljnja zahteva, da morajo vse države članice določiti obvezen 
odvzem rasističnega materiala, kot tudi priprav in pripomočkov 
za njegovo razmnoževanje in distribucijo. 

K 29. členu 

Za 29. členom se doda nov 29. a člen, ki se glasi: 

"29. a člen 

V prvem in drugem odstavku 310. člena se za besedo "strelno" 
vstavijo besede "kemično ali biološko". 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) Kdor protipravno izdela, proda, pridobi, menja ali vnese v 
državo sestavne oziroma rezervne dele orožja, streliva ali 
razstrelivnih snovi ali kakšnih drugih bojnih sredstev iz prejšnjih 
odstavkov ali opremo zanje, 
se kaznuje z zaporom do dveh let." 

Tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek. V četrtem 
odstavku se besedi "ali drugega" nadomestita z besedami 

drugega ali tretjega". 

Obrazložitev: 

Republika Slovenija je 8. junija 1997 ratificirala Konvencijo 
Združenih narodov o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja 
zalog in uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju. 
Konvecija je za našo državo stopila v veljavo z dnem 11.7.1997, 
od tega dne so pričeli teči tudi roki za implementacijo določb 
konvencije v naš pravni red. Ena izmed obvez, ki izhaja iz 
konvencije, je tudi z kazenskopravno določbo normirana in 
sankcionirana vsakršna proizvodnja in promet s kemičnim 
orožjem. Predlagatelj je zato v besedilu prvega in drugega odstavka 
kaznivega dejanja z naslovom "Nedovoljena proizvodnja in promet 
orožja ali razstrelnih snovi" po 310. členu Kazenskega zakonika 
jasno navedel, da je pod grožnjo predpisane zaporne kazni 
prepovedana tudi proizvodnja in promet s kemičnim orožjem. 
Priložnost ob spreminjanju tega člena je bilo smiselno izkoristiti 
še na način, da je bilo kemičnemu orožju dodano tudi biološko 
orožje, za katerega v svetu velja enak ali celo strožji režim. V 
novem tretjem odstavku pa se dopolnjuje vsebina kaznivega 
dejanja na način, da se inkriminira tudi protipraven promet in 
proizvodnja sestavnih oziroma rezervnih delov orožja, razstreliva 
in bojnih sredstev, kot tudi opreme zanje. 
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Predlog zakona o 

ŠPORTU (ZSpo) 

- EPA 1067 - tretja obravnava 
i 

Vlada Republike Slovenije je na 37. seji dne 20. novembra 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ŠPORTU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 6. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 9/10-1997 in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o športu - tretja obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport, 
- dr. Janko STREL, državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo in 
šport. 

1. člen 
(javni interes v športu) 

Delovanje v športu je interesno in prostovoljno. 
Država in lokalne skupnosti skrbijo za uresničevanje javnega 
interesa v športu. 

2. člen 
(obseg javnega interesa) 

Javni interes v športu obsega naloge nacionalnega in lokalnega 
pomena v vseh segmentih športa, ki se opredelijo v 
nacionalnem programu športa in programih športa lokalnih 
skupnostih, zlasti na področju: 
- športne vzgoje, 
- športne rekreacije, 
- kakovostnega športa, 
- vrhunskega športa 
- športa invalidov. 
Športna vzgoja po tem zakonu je dejavnost otrok, mladine in 
študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj 
obveznega vzgojno-izobraževalnega programa, ne glede na 
njegovo pojavno obliko. 
športna rekreacija po tem zakonu je športna aktivnost odraslih 
vseh starosti in družin. 
Kakovostni šport po tem zakonu je priprava in tekmovanje 
posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih 

in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa 
in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje. 
Vrhunski šport po tem zakonu je priprava in tekmovanje 
športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in 
perspektivnega razreda. 
Šport invalidov po tem zakonu je dejavnost invalidov vseh starosti, 
ki se prostovoljno ukvarjajo s športom. 

3. člen 
(uresničevanje javnega interesa) 

Država uresničuje javni interes v športu z: 
-zagotavljanjem sredstev za realizacijo nacionalnega 
programa športa, 
-s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje 
in razvoj športne dejavnosti, 
-z zagotavljanjem sredstev iz državnega proračuna in iz 
sredstev lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: javna 
sredstva), 
-z načrtovanjem, izgradnjo in vzdrževanjem javnih športnih 
objektov, 
-s stimulativno davčno politiko. 

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu z: 
-zagotavljanjem sredstev za realizacijo lokalnega programa 
športa, 
-a spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje 
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in razvoj športnih dejavnosti, 
-z načrtovanjem, izgradnjo in vzdrževanjem lokalno 
pomembnih javnih športnih objektov. 

4. člen 
(naloge v športu) 

Naloge v športu lahko opravlja vsaka domača ali tuja fizična ali 
pravna oseba kot pridobitno ali nepridobitno dejavnost, če zakon 
ne določa drugače. 

II. NACIONALNI PROGRAM 

5. člen 
(nacionalni program) 

Način uresničevanja javnega interesa v športu se opredeli z 
nacionalnim programom, ki ga sprejme Državni zbor na predlog 
Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada). 
Pred določitvijo predloga nacionalnega programa iz prejšnjega 
odstavka tega člena si mora Vlada pridobiti mnenje Strokovnega 
sveta Republike Slovenije za šport in soglasje Olimpijskega 
komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (v nadaljnjem besedilu: 
Olimpijski komite Slovenije). 
Če Olimpijski komite Slovenije in Vlada ne dosežeta soglasja 
iz prejšnjega odstavka v 6 mesecih mora Vlada ponovno 
predložiti predlog nacionalnega programa v usklajevanje. 
Vlada lahko nato predloži predlog nacionalnega programa 
v obravnavo Državnemu zboru, če z njim soglaša Strokovni 
svet Republike Slovenije za šport. 

6. člen 
(vsebina) 

Nacionalni program določa zlasti: 
- izhodišča in usmeritve športa, 
- vsebino in obseg posameznih pojavnih delov dejavnosti v 
športu, ki se financirajo ali sofinancirajo iz javnih sredstev, kot so 
športna vzgoja, športnorekreativna dejavnost, vrhunski šport, 
kakovostni šport, športna dejavnost študentov in šport invalidov, 
- razvojne in strokovne naloge v športu, 
- upravljanje športa, 
- okvirna merila za finančno ovrednotenje. 

III. LETNI PROGRAM ŠPORTA 

7. člen 
(letni program) 

Izvajanje nacionalnega programa se določi z letnim programom, 
ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. 
Letne programe sprejmejo tudi lokalne skupnosti. 
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih 
sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo 
uresničevanje, In obseg sredstev, ki se zagotovijo v državnem 
proračunu in proračunih lokalnih skupnostih. 
Za uresničevanje javnega Interesa v športu, opredeljenega 
z letnim programom, se zagotavljajo javna sredstva za 
sofinanciranje naslednjih vsebin: 
■ interesna športna vzgoja otrok in mladine, 
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni In 
vrhunski šport, 
- športna vzgoja otrok In mladine s posebnimi potrebami (z 
motnjami v razvoju), 
■ športna dejavnost študentov, 
- kakovostni šport, 
- vrhunski šport, 
- športna rekreacija, 

- šport invalidov, 
■ šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 
- izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov, 
- delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije, zvez športnih društev, 
ki jih ustanovijo društva za posamezne športne panoge (v 
nadaljnjem besedilu: nacionalne panožne športne zveze) in drugih 
asociacij v športu ter izvedba njihovih programov, 
- informatika v športu, 
- znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu, 
- informiranje o športu v medijih, 
- založniška dejavnost v športu, 
-propagandna dejavnost v športu, 
- razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja, 
- eksperimentalni programi v športu in 
- mednarodna dejavnost v športu. 
Pred sprejemom letnega programa si mora Vlada pridobiti mnenje 
Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport in Olimpijskega 
komiteja Slovenije. 

8. člen 
(izvajalci letnega programa športa) 

l 
Izvajalci po tem zakonu so: 
- športna društva, 
- nacionalne panožne športne zveze in zveze športnih društev, 
ki jih ustanovijo društva za posamezna območja, Združenje 
slovenskih športnih društev v Italiji, Slovenska športna zveza v 
Avstriji in Zveza Slovencev na Madžarskem, 
- Olimpijski komite Slovenije, 
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, 
registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, 
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu 
in so splošno koristne in neprofitne, 
- vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje 
strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski 
zavodi. 
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji 
prednost pri izvajanju nacionalnega programa. 
Delovanje izvajalcev iz prvega odstavka tega člena poteka po 
pravilih, ki jih izvajalci določijo s temeljnim aktom in v skladu s tem 
zakonom. 
Če je za športno panogo ustanovljenih več nacionalnih panožnih 
športnih zvez, ima v skladu s tem zakonom določene pravice in 
obveznosti le tista, ki je včlanjena v Olimpijski komite Slovenije ali 
v mednarodno športno zvezo in izpolnjuje pogoje, ki jih določi 
Strokovni svet Republike Slovenije za šport. 

9. člen 
(normativi in standardi) 

Javna sredstva za izvajanje letnega programa se zagotavljajo v 
skladu z normativi in standardi, ki jih določi minister, pristojen 
za šport (v nadaljnjem besedilu: minister), po predhodnem 
mnenju Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport. 

10. člen 
(javni razpis) 

Izvajalca letnega programa na državnem nivoju izbere 
ministrstvo, pristojno za šport, na podlagi javnega razpisa. 
Izvajalce letnega programa v lokalni skupnosti Izbere 
pristojni organ lokalne skupnosti, na podlagi javnega 
razpisa. 

11. člen 
(pogodba) 

Z izvajalcem letnega programa sklene ministrstvo pogodbo v 
kateri se določi: 
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-vsebina in obseg programa, 
•čas realizacije programa, 
-pričakovani dosežki, 
-obseg sredstev, ki se zagotovijo iz državnega proračuna, 
-druge medsebojne pravice in obveznosti. 
Z izvajalcem programa športa v lokalni skupnosti sklene 
pogodbo pristojni organ lokalne skupnosti. 

12. člen 
(izvršilni predpis) 

Način in postopek izbora izvajalcev letnega programa, 
sofinaciranje in spremljanje izvajanja programov športa 
podrobneje določi minister. 

13. člen 
(12.a člen) 

Posamezna športna društva imajo lahko tudi svoje letne 
programe, ki niso odvisni od nacionalnega in letnih 
programov. Te programe financirajo sami ali pa se za 
sofinanciranje lahko dogovorijo s pripravljalci letnih 
programov. 

IV. STROKOVNI SVET 

14. člen (13. člen) 
(strokovni svet) 

Za odločanje o strokovnih zadevah v športu ter za strokovno 
pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov Vlada 
Republike Slovenije ustanovi Strokovni svet Republike Slovenije 
za šport (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet). 
Člane strokovnega sveta imenuje Vlada za šest let in so lahko 
ponovno imenovani. 

15. člen (14. člen) 
(organizacija delovanja) 

Za posamezna področja svojega delovanja lahko strokovni svet 
oblikuje komisije, ekspertne skupine in druga telesa. 
Organizacija in način dela strokovnega sveta se uredita s 
poslovnikom, ki ga sprejme strokovni svet z večino glasov. 
Strokovne in administrativne naloge za strokovni svet 
opravlja ministrstvo. Sredstva za delovanje strokovnega 
sveta se zagotavljajo iz sredstev državnega proračuna. 

16. člen (15. člen) 
(sestava) 

Strokovni svet ima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih imenuje 
izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja športne vzgoje, 
športne rekreacije, kakovostnega športa in vrhunskega športa, 
ter iz vrst zasebnikov oziroma podjetnikov na področju športa, 
od tega enega na predlog nacionalnih panožnih športnih zvez, ki 
niso vključene v Olimpijski komite Slovenije in sedem na predlog 
Olimpijskega komiteja Slovenije. 
Predsednika imenuje strokovni svet izmed sebe. 

17. člen (16. člen) 
(pristojnosti) 

Strokovni svet: 
- določa programe usposabljanja za opravljanje strokovnega dela 
v športu, nosilce usposabljanja ter način preverjanja usposob- 
ljenosti, 
- določi ustrezno strokovno izobrazbo za strokovne delavce v 
športu, 
- ugotavlja in določa, katera nacionalna panožna športna zveza 

ima pooblastilo iz četrtega odstavka 8. člena tega zakona, 
- določi kriterije za kategorizacijo vrhunskih športnih dosežkov in 
trajanje naziva vrhunski športnik, 
ter 
daje mnenja in predloge: 
- k določitvi predloga nacionalnega programa, 
- k določitvi nalog v športu, 
- k letnemu programu, 
- k normativom in standardom za izvajanje letnega programa, 
- k postopku za preverjanje uživanja nedovoljenih poživil, 
- k predlogom zakonov in drugih predpisov, ki zadevajo področje 
športa, 
- in k drugim strokovnim nalogam nacionalnega pomena. 
Strokovni svet posreduje mnenja in predloge iz prvega odstavka 
tega člena ministru in Vladi. 

V. ŠPORTNI OBJEKTI 

18. člen 
(športni objekti) 

Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in 
urejene površine in prostori. 

19. člen 
(javni športni objekti) 

Javni športni objekti po tem zakonu so športni objekti, ki so bili 
deloma ali v celoti grajeni iz državnih sredstev ali iz sredstev 
lokalnih skupnosti in samoprispevkov. 

20. člen (22 . člen) 
(mreža javnih športnih objektov) 

Mreža javnih športnih objektov obsega teritorialno in 
namembnostno razporejene, že zgrajene in načrtovane nove 
športne objekte ter objekte za posodobitev. Z mrežo javnih 
športnih objektov se zagotavljajo pogoji za izvedbo 
nacionalnega in lokalnih programov športa. 

21. člen (23. člen) 
(namembnost) 

Javni športni objekt se mora uporabljati v javno dobro in za namen, 
za katerega je bil zgrajen in urejen. 
Če se javnemu športnemu objektu namembnost spremeni, se 
mora zagotoviti nadomestni javni športni objekt. 

22. člen (25. člen) 
(prednost pri uporabi) 

Športna društva, ki Izvajajo letni program, imajo za izvajanje 
nacionalnega programa, pod enakimi pogoji prednost pri uporabi 
javnih športnih objektov pred drugimi izvajalci. 
Obvezni športni programi šolske športne vzgoje, ki se 
izvajajo v (na) javnih športnih objektih in so v upravljanju 
šol, Imajo prednost pred izvajalci letnega programa. 

23. člen (26. člen) 
(normativi, standardi, priporočila) 

Normative, standarde in priporočila za načrtovanje, graditev, 
opremljanje in vzdrževanje športnih objektov, ki jih uporabljajo 
izvajalci letnega programa, predpiše minister po pridobljenem 
mnenju ministra, pristojnega za prostor. 
Normativi, standardi in priporočila iz prvega odstavka tega člena 
se upoštevajo tudi za športne objekte, ki so zasebna lastnina in v 
katerih se izvaja profitna dejavnost v športu. 
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VI. JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT 

24. člen (27. člen) 
(javni zavod) 

Javne zavode za šport (v nadaljnjem besedilu: zavod) lahko 
ustanovi država ali lokalna skupnost za opravljanje administra- 
tivnega, strokovnega, organizacijskega, tehničnega in drugega 
dela. 
Soustanovitelji zavodov so lahko tudi druge pravne in fizične 
osebe. 
Če je ustanoviteljev več, morajo biti njihove medsebojne 
pravice in obveznosti določene v aktu o ustanovitvi. 

25. člen (28. člen) 
(pristojnost) 

Dejavnosti zavoda so: 
- spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje letnih 
programov, 
- dajanje pobud in predlogov ustanoviteljem za izboljšanje stanja 
v športu, 
- priprava strokovnih gradiv za ustanovitelje, 
- opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog za 
potrebe osrednje športne zveze, 
- sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in 
mladine, 
- dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega 
programa, 
- sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in 
skupinami, 
- načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev 
za delo v športu, 
- svetovanje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih 
športnih objektov, 
- zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu. 

26. člen (29. člen) 
(svet) 

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki: 
- ustanovitelja, 
- delavcev zavoda in 
- izvajalcev letnega programa. 
Sestavo, način imenovanja ali izvolitve članov sveta zavoda, 
trajanje mandata in pristojnosti sveta zavoda se določi z aktom o 
ustanovitvi. 

VII. STROKOVNI DELAVEC V ŠPORTU 

27. člen (30. člen) 
(strokovni delavec) 

Strokovni delavec v športu je tisti, ki opravlja v športu vzgojno- 
izobraževalno ali strokovno-organizacijsko delo (v nadaljnjem 
besedilu: strokovno delo). 
Strokovni delavec v športu mora imeti ustrezno strokovno 
izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenost. 

28. člen (31. člen) 
(izvršilni predpis) 

Ustrezno izobrazbo iz drugega odstavka prejšnjega člena tega 
zakona določi strokovni svet po pridobljenem mnenju Olimpijskega 
komiteja Slovenije in Fakultete za šport in nacionalne športne 
zveze za določeno panogo. 
Ustrezno usposobljenost iz drugega odstavka prejšnjega člena 
tega zakona določi strokovni svet po pridobljenem mnenju 
Olimpijskega komiteja Slovenije, Fakultete za šport in pristojne 

nacionalne panožne športne zveze. 

29. člen (32. člen) 
(vzgojno-izobraževalno delo v športni vzgoji) 

Kdor opravlja vzgojno-izobraževalno delo v športni vzgoji in je v 
rednem delovnem razmerju, mora imeti visokošolsko izobrazbo 
športne smeri. 

30. člen (33. člen) 
(strokovni izpit) 

Strokovni delavec, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo in 
neposredno opravlja vzgojno-izobraževalno delo, po končanem 
pripravništvu opravlja strokovni izpit. 
Strokovnemu delavcu, ki je opravil strokovni izpit na 
področju vzgoje in izobraževanja ali ima naziv visokošol- 
skega učitelja, ni treba opravljati strokovnega izpita v skladu 
s tem zakonom. 
Podrobnejše določbe o pripravništvu in strokovnem izpitu 
predpiše minister. 

31. člen (34. člen) 
(potrdilo o usposobljenosti) 

Strokovni delavec, ki je ustrezno usposobljen, si pridobi potrdilo o 
usposobljenosti. 
Potrdilo o usposobljenosti izda nosilec usposabljanja. 

32. člen (35. člen) 
(licenca) 

Na podlagi potrdila o usposobljenosti izda licenco za opravljanje 
strokovnega dela Olimpijski komite Slovenije. 
Kriterije za izdajanje licenc iz prejšnjega odstavka tega člena 
pripravi Olimpijski komite Slovenije na predlog ustrezne nacionalne 
panožne športne zveze. 

33. člen (36. člen) 
(napredovanje) 

Strokovni delavci v, športu, ki imajo višjo ali visoko izobrazbo 
športne smeri in so v rednem delovnem razmerju, lahko 
napredujejo v nazive mentor, svetovalec in svetnik. 
Pogoje, način in postopek za napredovanje v nazive iz prvega 
odstavka tega člena določi minister. 

34. člen (37. člen) 
(gostujoči tuji strokovni delavci) 

Gostujoči tuji strokovni delavci, ki za določen čas opravljajo dele 
programa v športu ali sodelujejo pri izvajanju teh programov, morajo 
izpolnjevati pogoje, kakršni se zahtevajo za to delo v državi, iz 
katere prihajajo. 

VIII. ZASEBNO DELO V ŠPORTU 

35. člen (38. člen) 
(zasebni športni delavec) 

Posameznik lahko opravlja naloge v športu kot zasebni 
športni delavec, če izpolnjuje naslednje pogoje: 
- da ima ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost za 
opravljanje te dejavnosti, 
- da ima licenco za opravljanje dejavnosti v športu, če je 
predpisana, 
- da mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje te 
dejavnosti, 
- da obvlada slovenski jezik, 
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- da ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 
Zasebni športni delavec je vpisan v razvid zasebnih športnih 
delavcev pri ministrstvu. Vodenje tega razvida predpiše mini- 
ster. 

36. člen (39. člen) 
(poklicni športnik) 

Posameznik lahko opravlja naloge v športu kot poklicni športnik, 
če izpolnjuje naslednje pogoje: 
- da je dopolnil starost 15 let, 
- da je aktiven športnik, 
- da je član nacionalne športne zveze, 
- da ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. 
Poklicni športnik je vpisan v razvid poklicnih športnikov pri 
ministrstvu. Vodenje tega razvida predpiše minister. 

37. člen (40. člen) 
(vpis v razvid in spremembe za vpis v razvid) 

Zasebni športni delavci in poklicni športniki so se dolžni 
vpisati v razvid pri ministrstvu. Pri tem morajo predložiti 
dokazila o izpolnjevanju pogojev. 
Zasebni športni delavec ali poklicni športnik se lahko izbriše 
iz razvida zasebnih športnih delavcev ali poklicnih 
športnikov na svojo zahtevo ali po uradni dolžnosti, če 
ministrstvo ugotovi: 
- da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, 
-da mu je s pravomoćno odločbo izrečena prepoved 
opravljanja dejavnosti v športu, 
- da se ne ravna v skladu z mednarodnimi pravili in pravili 
nacionalnih športnih zvez ter v skladu z normami športne 
etike in morale. 

IX. ŠPORTNIK IN VRHUNSKI ŠPORTNIK 

38. člen (42. člen) 
(športnik) 

Športnik po tem zakonu je vsaka fizična oseba, ki je registrirana 
pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez. 

39. člen (43. člen) 
(vrhunski športnik) 

Naziv vrhunskega športnika si pridobi državljan Republike 
Slovenije, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne 
vrednosti. 
Kriterije za vrhunski športni dosežek iz prvega odstavka in trajanje 
naziva določi strokovni svet na predlog Olimpijskega komiteja 
Slovenije, oziroma pristojne nacionalne športne zveze. 
Naziv Iz prvega odstavka tega člena dodeli Olimpijski komite 
Slovenije na podlagi kriterijev iz drugega odstavka tega člena. 

40. člen (44. člen) 
(pravice) 

Vrhunski športnik si lahko pridobi pravico do: 
- zdravstvenega zavarovanja, 
- nezgodnega zavarovanja, 
- porodniškega varstva, 
- pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
- prilagoditve opravljanja obveznosti iz izobraževalnega programa. 

Postopek pridobitve in trajanje pravic iz prvega odstavka tega 
člena predpiše minister. 

41. člen (45. člen) 
(prispevki iz državnega proračuna) 

Vrhunskemu športniku se na njegovo zahtevo odobri iz državnega 
proračuna plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, za nezgodno zavarovanje, za porodniško varstvo 
ter za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če 
izpolnjuje naslednje pogoje: 
- da si pridobi naziv vrhunskega športnika svetovnega razreda, 
- da njegovi dohodki ne presegajo trikratnega povprečnega 
osebnega dohodka v Sloveniji. 
Podrobnejše pogoje in postopek za odobritev plačila prispevkov 
predpiše Vlada Republike Slovenije. 
O zahtevi za odobritev plačila prispevkov odloči minister. 
Pogoji iz prvega odstavka tega člena se ugotavljajo vsako leto. 

42. člen (46. člen) 
(dolžnosti) 

Vrhunski športnik se mora: 
- na povabilo udeleževati nastopov reprezentanc Republike 
Slovenije, 
- ravnati v skladu z mednarodnimi pravili in pravili nacionalnih 
panožnih športnih zvez ter normami športne etike in morale. 
Vrhunskemu športniku, ki neupravičeno ne izpolnjuje svojih 
dolžnosti, lahko minister po pridobljenem mnenju pristojne 
nacionalne panožne športne zveze omeji ali odvzame pravice, ki 
mu pripadajo iz naziva vrhunski športnik. 

X. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠPORTNIKOV 

43. člen (47. člen) 
(zagotovitev zdravstvenega varstva) 

Izvajalci letnega programa morajo zagotoviti, da športno 
udejstvovanje ne škodi zdravju aktivnih udeležencev v 
športu. 

44. člen (48. člen) 
(zdravstveni pregledi) 

Prehodni in obdobni zdravstveni pregledi, ki jih financira Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, so obvezni za športnike, 
ki nastopajo na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih 
zvez. 
Natančnejše pogoje za opravljanje preventivnih zdravstvenih 
pregledov določi minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za šport. 

45. člen (49. člen) 
(treniranje, tekmovanje) 

Nihče ne sme od športnika zahtevati, da trenira ali tekmuje v 
času bolezni ali poškodbe. 

46. člen (50. člen) 
(mednarodna pravila) 

Športniki, organizatorji ali prireditelji tekmovanj, izvajalci letnega 
programa in pristojni zdravstveni delavci morajo spoštovati določila 
Evropske konvencije proti dopingu in določila Mednarodnega 
olimpijskega komiteja. 
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XI. ŠPORTNE PRIREDITVE 

47. člen (52. člen) 
(športne prireditve) 

Športne prireditve po tem zakonu so organizirana športna 
srečanja in tekmovanja. 

48. člen (53. člen) 
(varnost udeležencev) 

Organizator športne prireditve mora poskrbeti za varnost vseh 
udeležencev in gledalcev in zagotoviti nujno medicinsko pomoč. 

49. člen (54. člen) 
(točenje alkoholnih pijač) 

V športnem objektu, v katerem poteka športna prireditev, je 
prepovedano točenje alkoholnih pijač eno uro pred začetkom in 
med športno prireditvijo. 

50. člen (55. člen) 
(osebe, ki so pod vplivom alkohola) 

Osebam, ki so pod vplivom alkohola, organizator ne sme dovoliti 
vstopa na športno prireditev. 

51. člen (56. a člen) 
(reklamiranje zdravju škodljivih proizvodov) 

Na športnih prireditvah je prepovedano objavljanje, prikazovanje 
in kakršnokoli reklamiranje zdravju škodljivih proizvodov. 

52. člen (57. člen) 
(pirotehnična in druga sredstva) 

Na športno prireditev je prepovedano prinašati in tam uporabljati 
pirotehnična ali druga sredstva, zaradi katerih bi bila lahko 
ogrožena varnost športnikov in gledalcev. 

53. člen (58. člen) 
(velike mednarodne športne prireditve) 

Velike mednarodne športne prireditve po tem zakonu so: 
- olimpijske igre, 
- sredozemske igre, 
- univerziade, 
- svetovna in evropska prvenstva (tudi mladinska), 
- svetovni pokali, 
- grand prix mitingi in turnirji. 

54. člen (59. člen) 
(kandidiranje in organiziranje velikih mednarodnih 

športnih prireditev) 

Kandidati za organizatorje velikih mednarodnih športnih 
prireditev v Republiki Sloveniji morajo: 
1. oblikovati iniciativno telo za celostno pripravo kandidature za 
izpeljavo prireditve, 
2. izdelati in predložiti ministrstvu študijo o organiziranju in 
financiranju prireditve, 
3. pridobiti soglasje ustrezne nacionalne panožne športne zveze, 
če za prireditev ne kandidira Olimpijski komite Slovenije, 
4 pridobiti predhodno soglasje za vložitev kandidature pri 
mednarodni športni zvezi ter soglasje za morebitno sofinanciranje 
iz državnih sredstev od: 
-Državnega zbora Republike Slovenije za olimpijske igre, za 
mediteranske igre in univerziade, 
-Vlade za svetovna in evropska prvenstva, 
- ministra za svetovne pokale, grand prix mitinge in turnirje. 

Obveznosti iz prvega odstavka tega člena veljajo za vse velike 
mednarodne športne prireditve, četudi organizator sam zagotovi 
sredstva. 
Podrobnejše pogoje o postopku za kandidiranje in organiziranje 
velikih športnih prireditev v Republiki Sloveniji predpiše Vlada. 

XII. INŠPEKCIJA V ŠPORTU 

55. člen (60. člen) 
(inšpekcija v športu) 

Inšpekcija v športu opravlja nadzor nad: 
- izpolnjevanjem pogojev za opravljanje nalog v športu 
nacionalnega pomena, 
- namensko porabo javnih sredstev, 
- upravljanjem in namensko uporabo javnih športnih objektov, 
- izpolnjevanjem standardov in normativov za izvajanje letnega 
programa, 
- izpolnjevanjem z zakonom določenih pravil za organizacijo 
tekmovanj, 
- opravljanjem prehodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov in 
- zloraba temeljnih človekovih pravic športnikov. 

56. člen (61. člen) 
(inšpektorat za šolstvo in šport) 

Inšpekcijo opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in 
šport (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat). 

57. člen (62. člen) 
(letni program dela) 

Glavni inšpektor v soglasju z ministrom določi letni program dela 
inšpektorata v športu in organizira njegovo izvajanje. 

58. člen (63. člen) 
(inšpektorji za šport) 

Nadzor v mejah pristojnosti opravljajo inšpektorji za šport (v 
nadaljnjem besedilu: inšpektor). 
Inšpektor mora imeti najmanj visoko izobrazbo in 7 let delovnih 
izkušenj v športu ter opravljen strokovni izpit za inšpektorja. 
Inšpektor mora vsako četrto leto opraviti preizkus strokovne 
usposobljenosti. Vsak preizkus se lahko opravlja največ dvakrat. 
Če inšpektor ne opravi preizkusa iz prejšnjega odstavka, glavni 
inšpektor predlaga njegovo razrešitev. 
Vsebino in postopek opravljanja strokovnega izpita in preizkusa 
strokovne usposobljenost inšpektorjev predpiše minister. 

XIII. INFORMATIKAV ŠPORTU 

59. člen (65. člen) 
(razvid) 

Za organizirano in sistematično spremljanje stanja v športu in 
njegovega razvoja ter za vodenje dolgoročne politike razvoja v 
športu vodi ministrstvo (v nadaljnjem besedilu: upravljalec 
razvidov) naslednje evidence (v nadaljnjem besedilu: razvid): 
1. razvid vrhunskih in drugih športnikov, 
2. razvid poklicnih športnikov, 
3. razvid zasebnih športnih delavcev, 
4. razvid strokovnih delavcev v športu, 
5. razvid izvajalcev letnega programa, 
6. razvid športnih objektov, 
7. razvid velikih mednarodnih športnih prireditev v Sloveniji, 
8. razvid javnih zavodov v športu. 
Razvid vrhunskih in drugih športnikov vsebuje: ime in priimek, 
spol, rojstne podatke, prebivališče, športno panogo, stopnjo 
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kategorizacije, športne rezultate, doseženih na uradnih 
mednarodnih tekmovanjih in državnih prvenstvih. 
Razvid poklicnih športnikov vsebuje: ime in priimek, spol, rojstne 
podatke, prebivališče, športno panogo. 
Razvid zasebnih športnih delavcev vsebuje: ime in priimek, spol, 
rojstne podatke, prebivališče, področje športne dejavnosti, 
strokovno izobrazbo ali usposobljenost. 
Razvid strokovnih delavcev v športu vsebuje: ime in priimek, 
spol, rojstne podatke, prebivališče, naziv delodajalca, strokovno 
izobrazbo ali usposobljenost. 
Razvid izvajalcev letnega programa vsebuje: ime, sedež, ime in 
priimek zastopnika, naziv športne panoge ali dejavnosti. 
Razvid športnih objektov vsebuje: zemljiškoknjižni izpisek, ime in 
naslov lastnika, homologacijo športnega objekta, pregledni nulti 
karton objekta. 
Razvid velikih mednarodnih športnih prireditev vsebuje.športno 
panogo, nivo, ime organizatorja, države udeleženke. 
Razvid javnih zavodov v športu vsebuje: ime in sedež, ime in 
priimek direktorja, njegov poklic in izobrazbo, imena in priimke 
drugih zaposlenih, njihove poklice in izobrazbo. 

60. člen (66.člen) 
(uporaba razvidov) 

Osebni podatki iz prejšnjega člena se zbirajo, obdelujejo, 
shranjujejo in posredujejo za potrebe upravljalca evidenc, v drugih 
primerih pa le v skladu z zakonskimi predpisi. 
Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati 
in objavljati tako, da identiteta vrhunskih in drugih športnikov, 
poklicnih športnikov, zasebnih športnih delavcev in strokovnih 
delavcev v športu ni razvidna. 

61. člen (67.člen) 
(shranjevanje razvidov) 

Razvidi iz 65. člena se trajno hranijo pri upravljalcu razvidov. 

62. člen (68. člen) 
(dokumentacija) 

Določila v zvezi z vodenjem, uporabo in shranjevanjem osebnih 
podatkov iz razvidov po tem zakonu se uporabljajo tudi za 
dokumentacijo, na podlagi katere so bili zbrani osebni podatki. 

XIV. KAZENSKE DOLOČBE 

63. člen (69. člen) 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek: 
- delodajalec, ki zaposli posameznika, ki nima ustrezne strokovne 
izobrazbe ali ni ustrezno usposobljen za opravljanje strokovnih 
del v športu (drugi odstavek 30. člena in 32. člen), 
- pravna oseba, ki ne poskrbi za izvajanje aktivnega 
zdravstvenega varstva športnikov, ki nastopajo na uradnih 
tekmovanjih nacionalnih panožnih zvez (prvi odstavek 48. člena), 
-pravna oseba ali posameznik, ki od športnika zahteva, da trenira 
ali tekmuje v času bolezni ali poškodbe (49. člen), 
- športnik, organizator oziroma prireditelj tekmovanj, izvajalec 
letnega programa ali pristojni zdravstveni delavec, ki ne ravna v 
skladu s pravili Evropske konvencije proti dopingu in pravili 
mednarodnega olimpijskega komiteja (50. člen), 
- pravna oseba, ki ne poskrbi za varnost in ne zagotovi nujne 
medicinske pomoči na športni prireditvi (prvi odstavek 53. člena), 
- pravna oseba, ki ne zavaruje svoje odgovornosti za varnost 
udeležencev tekmovanj in gledalcev (drugi odstavek 53. člena), 
- pravna oseba, če toči alkoholne pijače v nasprotju z 54. členom, 

dovoli vstop osebam, ki so pod vpivom alkohola v nasprotju z 55. 
členom, ne prepove kajenja v nasprotju z 56. členom, dovoli 
prinašati na tekmovanje in tam uporabljati pirotehnična ali druga 
sredstva, zaradi katerih bi bila ogrožena varnost športnikov, 
gledalcev ali drugih udeležencev športne prireditve v nasprotju z 
57. členom, ki dovoli reklamiranje zdravju škodljivih proizvodov v 
nasprotju s 56. a členom. 
2 denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz druge, tretje, 
pete, šeste ali sedme alinee prejšnjega odstavka tega člena. 

64. člen (70. člen) 

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
zasebni športni delavec in poklicni športnik, če v določenem roku 
ne sporočita spremembe v zvezi s pogoji za vpis (41. člen). 

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

65. člen (71. člen) 
(družbena lastnina) 

Športni objekti, ki so družbena lastnina in v upravljanju 
društev, ki so na dan uveljavitve tega zakona opravljala 
dejavnost v športu, postanejo društvena lastnina, razen 
objektov, ki jih lokalna skupnost najkasneje v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona določi za športne objekte občin- 
skega pomena. 
Objekti, ki so v skladu s prejšnjim odstavkom določeni kot 
objekti občinskega pomena, postanejo lastnina lokalnih 
skupnosti. Društvo, druga pravna ali fizična oseba lahko 
uveljavljajo lastninsko pravico na objektu, ki je opredeljen 
kot objekt občinskega pomena, če svoj zahtevek priglasijo 
lokalni skupnosti v roku, določenem v prejšnjem odstavku 
oziroma najkasneje v šestih mesecih potem, ko lokalna 
skupnost opredeli objekte občinskega pomena. 
Športni objekti, ki jih lokalna skupnost ne določi za objekte 
občinskega pomena, postanejo lastnina društev s 
pravnomočnostjo odločitve lokalne skupnosti oziroma 
najkasneje po preteku roka iz prvega odstavka tega člena. 
Če se društvo odreče pravici do lastnine oziroma ne priglasi 
svojega zahtevka v roku iz drugega odstavka tega člena, 
postane športni objekt lastnina lokalne skupnosti. 
Za objekte, ki postanejo lastnina društev v skladu z določili 
tega zakona, se uporabljajo določbe, ki veljajo za javne 
športne objekte. 

66. člen (72. člen) 
(izobrazba) 

Strokovni delavec, ki ob uveljavitvi tega zakona ne izpolnjuje s 
tem zakonom predpisanih pogojev o izobrazbi, lahko še naprej 
opravlja vzgojno-izobraževalno delo na področju športne vzgoje, 
če si v osmih letih po uveljavitvi tega zakona pridobi predpisano 
izobrazbo. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko delavec, 
ki ima za eno stopnjo nižjo izobrazbo, kot je predpisana s tem 
zakonom, pa ob uveljavitvi tega zakona opravlja dela delavca v 
športni vzgoji že najmanj deset let, še naprej opravlja delo na 
področju športne vzgoje. 
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko 
delavec, ki ne izpolnjuje s tem zakonom predpisanih pogojev 
o izobrazbi in je ob uveljavitvi tega zakona opravljal delo 
delavca v športni vzgoji najmanj dvajset let, še naprej opravlja 
delo na področju športne vzgoje, če je pri svojem delu 
dosegel izjemne uspehe in mu to dovoli, na predlog 
nacionalne športne zveze, Strokovni svet. 
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67. člen (73. člen) 
(strokovni izpit) 

Strokovni delavec, ki do uveljavitve tega zakona ni opravil 
strokovnega izpita, lahko še naprej opravlja strokovno delo v 
športu, če v dveh letih opravi strokovni izpit. 

68. člen (74. člen) 
(vodenje razvidov) 

Ministrstvo začne voditi razvide iz 65. člena tega zakona v 
osemnajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

69. člen (74.a člen) 
(prvi nacionalni program) 

Ne glede na določilo drugega odstavka 5. člena tega zakona 
sprejme prvi nacionalni program Državni zbor na predlog 
Vlade. 

70. člen (75. člen) 
(podzakonski akti) 

Podzakonski akti za izvrševanje tega zakona morajo biti sprejeti 
najkasneje v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

71. člen (76. člen) 
(strokovni svet) 

Strokovni svet Republike Slovenije za šport se ustanovi v treh 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

72. člen (77. člen) 
(prenehanje veljavnosti podzakonskega akta) 

Do sprejema podzakonskega akta iz tretjega odstav ka 59. člena 
tega zakona se uporablja Sklep o postopku za kandidiranje 
in organiziranje velikih športnih prireditev v Republiki 
Sloveniji (Ur. I. RS, št. 64/93), razen določb, ki so v nasprotju 
s tem zakonom. 

73. člen (78. člen) 
(prenehanje veljavnosti zakona) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o svobodni 
menjavi dela na področju telesne kuture (Ur l. SRS, št. 35/79). 

74. člen (79. člen) 
(uveljavitev) 

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

OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je ob drugi obravnavi predloga 
zakona o športu na 6. seji zbora 9. 10. 1997, na podlagi 173. člena 
Poslovnika Državnega zbora sprejel sklep, naj Vlada Republike 
Slovenije pripravi predlog zakona o športu za tretjo obravnavo. 
Sprejet je bil tudi dodatni sklep k predlogu zakona o športu, po 
katerem naj Vlada Republike Slovenije določbo 3. člena zakona o 
športu "stimulativna davčna politika" ustrezno opredeli v davčni 
zakonodaji. 
V razpravi v delovnih telesih Državnega zbora je bilo podanih 77 
amandmajev. Največ jih je predlagala skupiha poslancev s prvim 
podpisanim Janezom Mežanom. Na podlagi sklepa Državnega 
zbora se je Vlada opredelila do vseh amandmajev in to pred 
drugo obravnavo predložila Državnemu zboru. 
Vlada je vložila 29 amandmajev, od teh jih je 5 umaknila (k 3., 7., 
13., 14. in 15. členu). 

Tik pred oziroma med drugo obravnavo zakona o športu pa je 
bilo vloženih še dodatnih 20 amandmajev, največ jih je predlagala 
poslanska skupina Socialdemokratske stranke. 
Skupno je bilo na predlog zakona o športu v drugi obravnavi 
vloženih 126 amandmajev. Od teh je bilo 86 sprejetih in 7 
umaknjenih. 33 amandmajev ni bilo sprejetih oziroma so bili, glede 
na sprejete, brezpredmetni. 
Vlada je v predlog zakona o športu ■ tretja obravnava vključila 
vse sprejete amandmaje k posameznim členom 
Členi, ki v drugem branju niso bili amandmirani, so: 1., 4., 12., 26., 
30., 32., 34., 35., 42., 44., 48., 49., 50., 52., 54., 56.a, 58., 61., 62., 
63., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 74., 75., 78., 79.člen Predlog 
zakona o športu vsebuje tudi nekaj redakcijskih popravkov in 
jezikovnih izboljšav 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

K 2. členu 

1. V prvem odstavku se za 4. alinejo doda nova, 5. alineja, ki se 
glasi: 

športa študentov," 

Obrazložitev: Tudi šport študentov kot nadgradnja tistega dela 
športa, ki je vključen v študijski program, je poseben segment 
športa, katerega vsebina in obseg bosta določena v Nacionalnem 
programu športa. Javni interes na tem področju obsega interesno 
športno dejavnost študentov. 

Dosedanja peta alineja postane šesta alineja. 

2. Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Športna vzgoja po tem zakonu je dejavnost otrok in mladine do 
18. leta starosti, ki se zunaj obveznega vzgojno izobraževalnega 
programa prostovoljno ukvarjajo s športom, ne glede na njegovo 
pojavno obliko." 

Obrazložitev: Amandma je potreben zaradi amandmaja k prvemu 
odstavku, Vlada pa z njim smiselno povzema vsebino amandmaja 
sprejetega v drugi obravnavi zakona. 

3. V tretjem odstavku se beseda: "aktivnost" nadomesti z besedo: 
"dejavnost". 

Obrazložitev: Popravek je redakcijski, zaradi jasnosti določbe. 

4. Za petim odstavkom se doda nov, šesti odstavek, ki se glasi: 

"Šport študentov je po tem zakonu dejavnost študentov, ki se s 
športom prostovoljno ukvarjajo zunaj izobraževalnega programa." 

Obrazložitev: Ker je šport študentov opredeljen kot posebno 
področje, na katerem je v Nacionalnem programu športa in v 
programih športa lokalnih skupnosti še zlasti potrebno opredeliti 
obseg nalog, je potrebno določiti okvirno vsebino tega segmenta 
športa. 

Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek, 

k 3. členu 

Besedilo člena se črta in se nadomesti z novim besedilom, ki se 
glasi: 

"Država uresničuje javni interes v športu tako, da : 
- zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa športa, 
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športne 
dejavnosti, 
- načrtuje, gradi in vzdržuje javne športne objekte, 
-s stimulativno davčno politiko. 

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da: 

- zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, 
ki se nanaša na lokalne skupnosti In z zagotavljanjem sredstev 
za izvedbo lokalnega programa športa, 

- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih 
dejavnosti, 
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne 
objekte. 

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni države in 
lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in 
proračuna lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: javna sredstva). 

Obrazložitev: Država uresničuje interes v športu z zagotav- 
ljanjem dela sredstev za naštete namene. Na podlagi Zakona o 
financiranju občin lokalne skupnosti oziroma občine samostojno 
odločajo o zagotavljanju sredstev za programe, ki so v javnem 
interesu. 
Program športa, ki je v javnem interesu, se financira iz državnega 
proračuna in proračuna lokalnih skupnosti. Odločanje o sredstvih 
lokalnih skupnost je v pristojnosti lokalne skupnosti. 

K naslovu II. poglavja 

V naslovu II. poglavja se za besedama: "Nacionalni program" 
doda beseda: "športa". 

Obrazložitev: Popravek je redakcijski in je po mnenju 
predlagatelja potreben zaradi jasnosti. 

K 5. členu 

1. Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Način uresničevanja javnega interesa v športu se opredeli z 
Nacionalnim programom športa (v nadaljnjem besedilu: nacionalni 
program), ki ga sprejme Državni zbor na predlog Vlade Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada)." 

Obrazložitev: Popravek je redakcijski in je posledica že 
sprejetega amandmaja. 

2. V drugem odstavku se črtajo besede: "iz prejšnjega odstavka". 

Obrazložitev: Popravek je redakcijski. 

3. Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Če Olimpijski komite Slovenije in Vlada ne dosežeta soglasja iz 
prejšnjega odstavka v 6 mesecih Vlada predloži Nacionalni pro- 
gram v obravnavo Državnemu zboru, če z njim po ponovni 
obravnavi soglaša Strokovni svet Republike Slovenije za šport." 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave in pripomore k 
jasnosti določila. 

k 6. členu 

V 2.alineji se besedi: "športna dejavnost" nadomestita z besedo: 
"šport". 

Obrazložitev: Amandmaje potreben zaradi amandmaja k 2. členu, 
kjer je šport študentov opredeljen kot posebno področje športa. 

k 7. členu 

V prvem odstavku se pred piko doda besedilo: "in letnimi programi, 
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ki jih sprejmejo lokalne skupnosti." 

Črta se drugi odstavek. 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave. Z njim se v enem 
odstavku razmeji določanje letnega programa na ravni države in 
letnih programov na ravni lokalnih skupnosti. 

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi, tretji in 
četrti odstavek. 

k 9. členu 

Besedilo člena se nadomesti z novim, ki se glasi: 

"Za izvajanje letnega programa, ki ga v skladu s 1. odstavkom 7. 
člena sprejme Vlada, podrobnejša merila določi minister, pristojen 
za šport (v nadaljnjem besedilu: minister), po predhodnem mnenju 
Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport. 

Za izvajanje letnih programov, ki jih v skladu s 1. odstavkom 7. 
člena sprejmejo lokalne skupnosti določijo podrobnejša merila 
lokalne skupnosti. 

Merila iz 1. in 2. odstavka tega člena vsebujejo: 
-razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino, 
-razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost, 
-programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg, 
-višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu." 

Obrazložitev: Razvitost športa na državni ravni oziroma v lokalnih 
skupnostih je zelo različna, zato je nujno opredeliti enotna izhodiš- 
ča, ki jih bo moral ob določitvi podrobnejših meril za izvajanje 
letnega programa upoštevati tako minister, pristojen za šport, kot 
pristojni organi lokalnih skupnosti, ki bodo merila določili za 
izvajanje programa na lokalni ravni. 

k 13. členu 

Člen se črta. 

Obrazložitev: Samostojnost odločanja o interesnih programih, 
za katere športna društva sama zagotovijo sredstva, je njihova 
avtonomna pravica in je ni potrebno posebej opredeljevati z 
zakonom. 

K 15. členu 

1. V podnaslovu se beseda:" organizacija" nadomesti z besedo: 
"organiziranje". 

Obrazložitev: Popravek je redakcijski inje po mnenju predlagatelja 
dodan zaradi jasnosti določbe. 

2. V prvem odstavku se pred besedo: "telesa" doda beseda: 
"delovna". 

Obrazložitev: Popravek je redakcijski In se doda zaradi jasnosti 
določbe. 

3. V drugem odstavku se beseda: "organizacija" nadomesti z 
besedo: "organiziranje". 

Obrazložitev: Popravek je redakcijski In se veže na amandma k 

podnaslovu tega člena, 

k 16. členu 

1. V prvem odstavku se beseda "štirinajst" nadomesti z besedo 
"šestnajst". 

Obrazložitev: Strokovni svet Republike Slovenije za šport 
ustanovi Vlada Republike Slovenije za odločanje o strokovnih 
zadevah ter za strokovno pomoč pri sprejemnju odločitev in pri 
pripravi predpisov. Število članov strokovnega sveta, kakor ga 
predlaga Vlada v svojem amandmaju, je primerljivo s številom 
članov strokovnih svetov, ki so ustanovljeni na drugih področjih, 
omogoča pa uravnoteženo strokovno odločanje o zadevah, ki so 
v njegovi pristojnosti. 

2. Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

" Predsednika strokovni svet imenuje izmed članov." 

Obrazložitev: Popravek je redakcijski inje po mnenju predlagatelja 
potreben zaradi jasnosti določbe. 

k 19. členu 

člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Javni športni objekti po tem zakonu so športni objekti, ki so 
državna lastnina ali lastnina lokalnih skupnosti." 

Obrazložitev: Zaradi lažje opredelitve javnega športnega objekta 
je status javnih športnih objektov smiselno vezati na lastnino. 
Način zagotovitve sredstev pri gradnji športnih objektov je 
upoštevan v zvezi z določbo 65. člena, ki natančneje določa 
pogoje, pod katerimi postane športni objekt lastnina lokalne 
skupnosti ali lastnina društva. 

k 20. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Mreža javnih športnih objektov obsega obstoječe javne športne 
objekte, merila za načrtovanje novih in za posodobitev obstoječih 
športnih objektov." 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave in je potreben 
zaradi jasnosti določbe. 

k 22. členu 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Obvezni in interesni šolski programi športne vzgoje, ki se izvajajo 
v javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi programi 
športa." 

Obrazložitev: Šolski programi športne vzgoje, tako obvezni kot 
interesni, imajo za šport tak pomen, da je v javnih športnih objektih 
nujno zagotoviti njihovo prednost pred drugimi programi športa. 

k 33. členu 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
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"Strokovni delavci v športu, ki imajo višjo izobrazbo športne smeri 
in so v rednem delovnem razmerju, lahko napredujejo v naziv 
mentor in svetovalec, če imajo visokošolsko izobrazbo, pa tudi v 
naziv svetnik". 

Obrazložitev: Vsebina amandmaja je usklajena s pravilnikoma, 
ki opredeljujeta napredovanje v šolah oziroma v vrtcih v nazive. 
Predlagana rešitev je nujna zaradi primerljivosti sistemov in s tem 
omogočanja prehoda strokovnih delavcev iz enega področja na 
drugo. 

k 37. členu 

V podnaslovu 37. člena se besede: " in spremembe za vpis v 
razvid" nadomestijo z besedama: "in izbris". 

Obrazložitev: Popravek je redakcijski in je potreben zaradi jasnosti 
določbe. 

k 65. členu 

Na koncu prvega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: 

"Kot objekti občinskega pomena so lahko določeni samo objekti, 
katerih vrednost presega 10.000 000 tolarjev." 

Obrazložitev: S predlaganim amandmajem je določena minimalna 
vrednost objekta, ki ga lokalna skupnost lahko določi kot objekt 
občinskega pomena. 

k 69. členu 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Ne glede na določbo 5. člena tega zakona si mora Vlada pridobiti 
mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport in soglasje 
Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez pred 
predložitvijo nacionalnega programa Državnemu zboru v drugo 
obravnavo. 

Če Olimpijski komite Slovenije in Vlada ne dosežeta soglasja iz 
prejšnjega odstavka v 6 mesecih, Vlada predloži Nacionalni pro- 
gram v obravnavo Državnemu zboru, če z njim po ponovni 
obravnavi soglaša Strokovni svet Republike Slovenije za šport." 

Obrazložitev: Tudi pred sprejemom prvega nacionalnega 
programa je pri njegovi pripravi potrebno zagotoviti uveljavitev 
strokovne vloge Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport 
in Olimpijskega komiteja. Ker je priprava predloga nacionalnega 
programa že dosegla tako stopnjo usklajenosti, Vlada meni, da je 
rešitev, ki jo predlaga z amandmajem, ustrezna in bo omogočila 
sprejem nacionalnega programa športa, ki je za izvajanje Zakona 
o športu bistvenega pomena. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE IHIED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN ČEŠKO 

REPUBLIKO 0 IZOGIBANJU 

DVOJNEGA ORDAVČEVANJA IN 

PREPREČEVANJU DAVČNIH UIAJ V 

ZVEZI Z UAVKI NA DOHODEK IN 

PREMOŽENJE (BCZIDO) 

■ EPA 306 - ti - 

Vlada Republike Slovenije je na 36. seji dne 13. novembra 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN ČEŠKO REPUBLIKO O 
IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA IN PREPRE- 
ČEVANJU DAVČNIH UTAJ V ZVEZI Z DAVKI NA DOHODEK 
IN PREMOŽENJE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- mag. Mitja GASPARI, minister za finance; 
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve; 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance; 
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 
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1. člen 

Ratificira se Konvencija med Republiko Slovenijo in Češko republiko 
o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih 
utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisana v 
Ljubljani dne 13. junija 1997. 

2. člen 

Konvencija se v izvirniku v slovenskem in angleškem jaziku glasi:* 

KONVENCIJA 
MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN 

ČEŠKO REPUBLIKO 

O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA IN 
PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ V ZVEZI Z DAVKI NA 

DOHODEK IN PREMOŽENJE 

REPUBLIKA SLOVENIJA IN ČEŠKA REPUBLIKA 

sta se v želji, da bi sklenili konvencijo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na 
dohodek in premoženje, 

dogovorili o naslednjem: 

1. člen 
OSEBE, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA 

Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh 
držav pogodbenic. 

2. člen 
DAVKI, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA 

1 Ta konvencija se uporablja za davke na dohodek in premoženje, 
ki jih uvajajo država pogodbenica, njene politične enote ali njene 
lokalne oblasti, ne glede na to, kako so uvedeni. 

2. Za davke na dohodek in premoženje štejemo vse davke, ki se 
uvedejo na celotni dohodek, na celotno premoženje ali na 
sestavine dohodka ali premoženja, vključujoč davke na dobiček 
od odsvojitve premičnin ali nepremičnin, davke na celotne zneske 
mezd ali plač, ki jih plačujejo podjetja, kot tudi davke na zvišanje 
vrednosti kapitala. 

3. Obstoječi davki, za katere se uporablja konvencija, so zlasti: 

a) v Sloveniji: 

(i) davek na dobiček pravnih oseb; 
(ii) davek na dohodek posameznikov, vključujoč mezde in plače, 
dohodek od kmetijskih dejavnosti, dohodek iz poslovanja, 

kapitalske dobičke in dohodek iz nepremičnin in premičnin; 
(iii) davek na premoženje; 

(v nadaljevanju "slovenski davek"); 

b) v Češki republiki: 

(i) davek na dohodek posameznikov; 
(ii) davek na dohodek pravnih oseb; 
(iii) davek na nepremičnine; 

(v nadaljevanju "češki davek"). 

4. Ta konvencija se bo uporabljala tudi za kakršne koli enake ali 
vsebinsko podobne dajatve, ki bodo uvedene po datumu podpisa 
konvencije, dodatno k že obstoječim dajatvam ali namesto njih. 
Pristojni organi držav pogodbenic morajo drug drugega obvestiti 
o vseh bistvenih spremembah, ki so bile izvedene v ustreznih 
davčnih zakonih. 

3. člen 
SPLOŠNE DEFINICIJE 

1. Za namene te konvencije, razen če kontekst ne zahteva 
drugače: 

a) izraz "Slovenija" pomeni Republiko Slovenijo in v primeru, ko 
se uporablja v zemljepisnem smislu, pomeni ozemlje Slovenije, 
vključno s teritorialnim morjem in vsemi drugimi področji v morju 
in v zraku, na katerih Republika Slovenija v skladu z mednarodnim 
pravom izvaja suverene pravice in sodno oblast; 

b) izraz "Češka republika" pomeni ozemlje Češke republike, na 
katerem se po češki zakonodaji in v skladu z mednarodnim pravom 
izvršujejo suverene pravice Češke republike; 

c) izraza "država pogodbenica" in "druga država pogodbenica" 
pomenita Slovenijo ali Češko republiko , odvisno od konteksta; 

d) izraz "oseba" zajema posameznika, družbo ali katero koli drugo 
telo, ki združuje več oseb; 

p 
e) izraz "družba" pomeni katero koli korporacijo ali enoto, ki se 
obravnava kot korporacija v davčne namene; 

f) izraza "podjetje države pogodbenice" in "podjetje druge države 
pogodbenice" pomenita podjetje, ki ga upravlja rezident države 
pogodbenice, in podjetje, ki ga upravlja rezident druge države 
pogodbenice; 

g) izraz "državljan" pomeni: 
(i) katerega koli posameznika, ki ima državljanstvo države 
pogodbenice; 
(ii) katero koli pravno osebo, partnerstvo ali združenje, katere 
status izhaja iz zakonov, ki veljajo v državi pogodbenici; 

h) izraz "mednarodni promet" pomeni kakršen koli prevoz z ladjo, 
z letalom, s cestnim ali železniškim vozilom, s katerim upravlja 
podjetje, ki ima sedež dejanske uprave v državi pogodbenici, 
razen kadar ladja, letalo, cestno ali železniško vozilo opravljajo 
prevoze izključno med kraji v drugi državi pogodbenici; 

' Besedilo konvencije v češkem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne 
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 
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i) izraz "pristojni organ" pomeni: 
(i) v primeru Slovenije Ministrstvo za finance ali njegovega 
pooblaščenega predstavnika; 
(ii) v primeru Češke republike ministra za finance ali njegovega 
pooblaščenega predstavnika. 

2. Kadar uporablja država pogodbenica to konvencijo, ima vsak 
izraz, ki s konvencijo ni opredeljen, če kontekst ne zahteva 
drugače, tak pomen, kot ga ima po njenih zakonih, ki se nanašajo 
na davke, za katere se uporablja ta konvencija. 

4. člen 
REZIDENT 

1. Za namene te konvencije izraz "rezident države pogodbenice" 
pomeni katero koli osebo, ki je v skladu z zakoni te države 
pogodbenice dolžna plačevati davke zaradi svojega stalnega 
prebivališča, bivališča, sedeža uprave ali katerega koli drugega 
kriterija podobne narave. Vendar ta izraz ne pomeni katere koli 
osebe, ki je dolžna v tej državi plačevati le davke od dohodkov, ki 
izvirajo v tej državi, ali od premoženja, ki se tam nahaja. 

2. Kadar je v skladu z določbami prvega odstavka posameznik 
rezident obeh držav pogodbenic, se njegov status opredeli, kot 
sledi: 

a) šteje se za rezidenta države, v kateri ima stalno prebivališče; 
če ima stalno prebivališče v obeh državah, se šteje za rezidenta 
države, s katero ima tesnejše osebne in ekonomske odnose 
(središče vitalnih interesov); 

b) če države, v kateri ima središče svojih vitalnih interesov, ni 
mogoče določiti, ali če nima na razpolago stalnega prebivališča v 
eni ali drugi državi, se šteje, da je rezident države, v kateri običajno 
prebiva; 

c) če ima svoje običajno bivališče v obeh državah ali v nobeni od 
njiju, se šteje za rezidenta države, katere državljan je; 

d) če je državljan obeh držav ali nobene od njiju, pristojni organi 
držav pogodbenic razrešijo to vprašanje s skupnim dogovorom. 

3. Kadar je zaradi določb prvega odstavka oseba, razen 
posameznika, rezident v obeh državah pogodbenicah, se šteje 
za rezidenta države, v kateri je njen sedež dejanske uprave. 

5. člen 
STALNA POSLOVNA ENOTA 

1. Za namene te konvencije izraz "stalna poslovna enota" pomeni 
stalno mesto poslovanja, v katerem se v celoti ali delno odvijajo 
posli določenega podjetja. 

2. Izraz "stalna poslovna enota" še posebej vključuje: 

a) sedež uprave; 
b) podružnico; 
c) poslovalnico; 
d) tovarno; 
e) delavnico, in 
f) rudnik, naftno ali plinsko nahajališče, kamnolom ali kateri koli 
drug kraj, kjer izkoriščajo naravne vire. 

3. Izraz "stalna poslovna enota" prav tako obsega: 

a) gradbišče, projekt gradnje, montaže ali instalacij ali s tem 
povezane nadzorne dejavnosti, vendar le v primeru, ko gradbišče, 
projekt ali dejavnosti trajajo dlje kot dvanajst mesecev; 

b) izvajanje storitev, vključno s svetovanjem in storitvami vodenja, 
s strani podjetja države pogodbenice prek zaposlenih ali drugega 
osebja, ki ga podjetje angažira v ta namen, vendar le v primeru, 
ko dejavnosti te narave na ozemlju druge države pogodbenice 
trajajo za obdobje ali obdobja, ki v celoti presega (-jo) 6 mesecev 
znotraj katerega koli dvanajstmesečnega obdobja. 

4. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se šteje, da izraz 
"stalna poslovna enota" ne vključuje: 

a) uporabe prostorov izključno za skladiščenje, razstavljanje ali 
dostavo dobrin ali blaga, ki pripada podjetju; 

b) vzdrževanja zalog dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo 
zaradi skladiščenja, razstavitve ali dostave; 

c) vzdrževanja zalog dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, izključno 
za namene predelave v drugem podjetju; 

d) vzdrževanja stalnega kraja poslovanja izključno za nakup 
dobrin ali blaga ali za zbiranje podatkov za podjetje; 

e) vzdrževanja stalnega kraja poslovanja izključno z namenom 
oglaševanja, informiranja, znanstvenega raziskovanja ali podobne 
dejavnosti pripravljalne ali pomožne narave za podjetje; 

f) vzdrževanja stalnega kraja poslovanja izključno zaradi kakršne 
koli kombinacije dejavnosti, navedene v točkah a) do e), če je 
celotna dejavnost stalnega kraja poslovanja, ki izvira iz te 
kombinacije, pripravljalne ali pomožne narave. 

5. Kljub določbam prvega in drugega odstavka, kjer oseba - ki ni 
zastopnik z neodvisnim statusom, za katerega veljajo določbe 
šestega odstavka - deluje v državi pogodbenici v imenu podjetja 
in ima oziroma običajno uporablja pooblastilo za sklepanje pogodb 
v imenu podjetja, se šteje, da ima podjetje stalno poslovno enoto 
v tej državi za vse dejavnosti, ki jih ta oseba opravlja za podjetje, 
razen če njene dejavnosti niso omejene na tiste, omenjene v 
četrtem odstavku, zaradi katerih se ta stalni kraj poslovanja po 
tem odstavku ne bi štel za stalno poslovno enoto, če bi se te 
dejavnosti opravljale prek stalnega kraja poslovanja. 

6. Ne šteje se, da ima podjetje stalno poslovno enoto v državi 
pogodbenici, če opravlja posle v tej državi prek posrednika, 
splošnega komisionarja ali kakršnega koli drugega agenta, ki 
ima neodvisen status, če te osebe delujejo v okviru svojega 
rednega poslovanja. 

7. Dejstvo, da družba, ki je rezident države pogodbenice, nadzoruje 
ali jo nadzoruje družba, ki je rezident druge države pogodbenice, 
oziroma ki izvaja posle v tej drugi državi (prek stalne poslovne 
enote ali drugače), samo po sebi še ne pomeni, da se taka družba 
šteje za stalno poslovno enoto druge. 

6, člen 
DOHODEK OD NEPREMIČNIN 

1. Dohodek rezidenta države pogodbenice, ki izhaja iz nepremičnin 
(vključno z dohodkom od kmetijstva ali gozdarstva), ki so v drugi 
državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Izraz "nepremičnine" ima pomen, ki ga določa zakonodaja 
države pogodbenice, v kateri je določena nepremičnina. Izraz 
zajema vselej tudi premoženje, ki je sestavni del nepremičnin, 
živi in neživi inventar kmetijskih in gozdnih gospodarstev, pravice, 
za katere veljajo določbe splošnega prava, ki se nanašajo na 
zemljiško lastnino, užitek na nepremičninah in pravice do 
spremenljivih ali stalnih plačil kot odškodnino za izkoriščanje ali 
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pravico do izkoriščanja nahajališč rud, virov ter drugih naravnih 
bogastev. Ladje, čolni in letala se ne štejejo za nepremičnine. 

3. Določbe prvega odstavka se uporabljajo tudi za dohodek, 
ustvarjen z neposredno uporabo, oddajanjem v najem ali drugačno 
uporabo nepremičnine. 

4. Določbe prvega in tretjega odstavka se uporabljajo tudi za 
dohodek od nepremičnine podjetja in za dohodek od nepremičnine, 
ki se uporablja za opravljanje samostojnih osebnih storitev. 

7. člen 
POSLOVNI DOBIČEK 

1. Dobiček podjetja države pogodbenice se obdavči samo v tej 
državi, razen če podjetje posluje v drugi državi pogodbenici prek 
stalne poslovne enote v njej. Če podjetje posluje kot prej omenjeno, 
se lahko dobiček podjetja obdavči v drugi državi, vendar samo v 
tolikšni meri, kolikor se pripisuje tej stalni poslovni enoti. 

2. V skladu z določbami tretjega odstavka, kjer podjetje države 
pogodbenice posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne 
poslovne enote v njej, bo v vsaki državi pogodbenici stalni poslovni 
enoti pripisan dobiček, ki bi ga lahko pričakovali, če bi bila podjetje 
in stalna poslovna enota dve različni in ločeni podjetji, ki se 
ukvarjata z enakimi ali podobnimi dejavnostmi pod enakimi ali 
podobnimi pogoji in delujeta popolnoma neodvisno drug od 
drugega. 

3. Pri določanju dobičkov stalne poslovne enote se mora dovoliti 
odbitek stroškov, ki nastanejo pri poslovanju stalne poslovne 
enote, vključujoč poslovodne in splošne upravne stroške, ki so 
nastali bodisi v državi, kjer je stalna poslovna enota, ali drugje. 

4. Če je bilo v državi pogodbenici običajno določati dobiček, ki se 
pripisuje stalni poslovni enoti na podlagi razdelitve celotnega 
dobička podjetja na različne dele, nič v drugem odstavku ne 
more preprečiti državi pogodbenici, da bi določala dobiček za 
obdavčevanje s takšno razdelitvijo, ki je običajna. Metoda 
razdelitve mora vseeno biti takšna, da so rezultati v skladu z 
načeli, ki jih vsebuje ta člen. 

5. Stalni poslovni enoti se ne pripisuje dobiček, če samo kupuje 
dobrine ali blago za podjetje. 

6. Za namene prejšnjih odstavkov se morajo stalni poslovni enoti 
dobički določati po isti metodi leto za letom, razen če ni 
upravičenega in zadostnega razloga za nasprotno. 

7. Kjer dobički vključujejo dele dohodka, ki so posebej obravnavani 
v drugih členih te konvencije, na določbe tistih členov ne bodo 
vplivale določbe tega člena. 

8. člen 
MEDNARODNI TRANSPORT 

1. Dobički iz prevozov z ladjami, letali, cestnimi in železniškimi 
vozili v mednarodnem prometu se obdavčijo samo v državi 
pogodbenici, v kateri je sedež dejanske uprave podjetja. 

2. Če je sedež dejanske uprave podjetja, ki se ukvarja z ladijskim 
pomorskim prometom, na ladji, se šteje, da je sedež dejanske 
uprave v državi pogodbenici, v kateri je matična luka ladje, če pa 
ladja nima matične luke, je sedež dejanske uprave v državi 
pogodbenici, katere rezident je prevoznik. 

3. Določbe prvega odstavka veljajo tudi za dobičke iz udeležbe v 
poolu, mešanem podjetju ali mednarodnih poslovnih agencijah. 

9 člen 
POVEZANA PODJETJA 

1. Kjer 

a) podjetje države pogodbenice neposredno ali posredno sode- 
luje pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja druge države 
pogodbenice ali 

b) iste osebe sodelujejo neposredno ali posredno pri upravljanju, 
nadzoru ali v kapitalu podjetja države pogodbenice in podjetja 
druge države pogodbenice, 

in v obeh primerih obstajajo oziroma se uvedejo med dvema 
podjetjema v njunih komercialnih ali finančnih razmerjih pogoji, ki 
so drugačni od tistih, kakršni bi bili med neodvisnimi podjetji, potem 
se dobički, do katerih bi - če takih pogojev ne bi bilo - v enem od 
podjetij prišlo, vendar - prav zaradi takih pogojev do njih ni prišlo, 
smejo vključiti v dobičke tega podjetja in ustrezno obdavčiti. 

2. Kjer država pogodbenica v dobiček podjetja te države vključuje 
in ustrezno obdavči dobičke, ki so bili že obdavčeni v drugi državi 
pogodbenici v okviru podjetja te druge države pogodbenice in so 
tako vključeni dobički tisti dobički, ki bi jih sicer imelo podjetje 
prve omenjene države, če bi bili pogoji med obema podjetjema 
enaki pogojem med neodvisnimi podjetji, takrat mora ta druga 
država ustrezno prilagoditi znesek davka, ki se v tej državi 
zaračuna od takega dobička. Pri določanju take prilagoditve, je 
treba upoštevati določbe te konvencije in pristojni organi držav 
pogodbenic se med seboj posvetujejo, če je to potrebno. 

3. Določbe drugega odstavka ne veljajo v primeru goljufije, velike 
malomarnosti ali namerne napake. 

10. člen 
DIVIDENDE 

1. Dividende, ki jih družba - rezident države pogodbenice - izplača 
rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej 
drugi državi. 

2. Vendar se takšne dividende lahko obdavčijo tudi v državi 
pogodbenici, katere rezident je družba, ki izplačuje dividende, v 
skladu z zakoni te države, če pa je upravičeni lastnik dividend 
rezident druge države pogodbenice, tako obračunani davek ne 
sme presegati: 

a) 5 odstotkov bruto zneska dividend, če je upravičeni lastnik 
družba, ki ima v svoji lasti direktno vsaj 25 odstotkov kapitala 
družbe, ki izplačuje dividende; 

b) 15 odstotkov bruto zneska dividend v vseh drugih primerih. 

Pristojni organi držav pogodbenic določijo način uporabe take 
omejitve z medsebojnim dogovorom. 

Določbe tega odstavka ne vplivajo na obdavčevanje družbe glede 
na dobičke, iz katerih so plačane dividende. 

3. Izraz "dividende", uporabljen v tem členu, pomeni dohodek iz 
delnic ali drugih pravic udeležbe v dobičku, ki niso terjatve, kot 
tudi dohodek iz drugih pravic v družbi, ki se davčno enako 
obravnavajo kot dohodek od delnic po davčnih zakonih države, 
katere rezident je družba, ki izplačuje dividende. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka ne veljajo, če upravičeni 
lastnik dividend, ki je rezident države pogodbenice, opravlja posle 
v drugi državi pogodbenici, katere rezident je družba, ki izplačuje 
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dividende prek stalne poslovne enote, ki se tam nahaja, ali opravlja 
v drugi državi pogodbenici samostojne osebne storitve prek stalne 
baze, ki se tam nahaja, in je holding, ki se mu izplačujejo dividende, 
dejansko povezan s takšno stalno poslovno enoto ali stalno bazo. 
V takšnem primeru veljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od 
primera. 

5. Kadar družba, ki je rezident države pogodbenice, dobiva svoje 
dobičke ali dohodke iz druge države pogodbenice, ta druga država 
ne sme uvesti nobenih davkov na dividende, ki jih izplača družba, 
razen če so te dividende izplačane rezidentu te druge države, 
oziroma če je holding, ki se mu izplačujejo dividende, dejansko 
povezan s stalno poslovno enoto ali stalno bazo v tej drugi državi, 
niti ne obračunati na nerazdeljene dobičke družbe davka na 
nerazdeljene dobičke, celo če se izplačane dividende ali 
nerazdeljeni dobički sestojijo v celoti ali delno iz dobičkov ali 
dohodka, ki nastane v tej drugi državi. 

11. člen 
OBRESTI 

1. Obresti, ki nastanejo v državi pogodbenici in so izplačane 
rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej 
drugi državi. 

2. Vendar so lahko take obresti obdavčene tudi v državi 
pogodbenici, v kateri so nastale, in v skladu z zakoni te države, 
če pa je upravičeni lastnik obresti rezident druge države 
pogodbenice, tako obračunan davek ne sme presegati 5 odstotkov 
bruto zneska obresti. Pristojni organi držav pogodbenic določijo 
način uporabe take omejitve z medsebojnim dogovorom. 

3. Kljub določbam drugega odstavka se obresti, nastale v državi 
pogodbenici, ki jih prejme vlada druge države pogodbenice, 
vključno s političnimi enotami in lokalnimi oblastmi ali njihovo 
centralno banko in katerih upravičeni lastnik je vlada druge države 
pogodbenice, vključno s političnimi enotami in lokalnimi oblastmi 
ali njihovo centralno banko, izvzamejo iz davka v prvo omenjeni 
državi pogodbenici. 

4. Izraz "obresti", kot se uporablja v tem členu, pomeni dohodek 
iz terjatev kakršne koli vrste, ne glede na to, ali so zavarovane s 
hipoteko ali ne in ne glede na to, ali imajo pravico do udeležbe pri 
dolžnikovih dobičkih in še posebej dohodek iz državnih 
vrednostnih papirjev in dohodek iz zadolžnic ali obveznic vključno 
s premijami in nagradami, ki pripadajo takšnim vrednostnim 
papirjem, zadolžnicam ali obveznicam. Pogodbene kazni zaradi 
zamude v plačilu se po tem členu ne štejejo za obresti. 

5. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če 
upravičeni lastnik obresti, ki je rezident države pogodbenice, 
opravlja posle v drugi državi pogodbenici, v kateri nastajajo obresti 
iz stalne poslovne enote, ki je v njej, ali opravlja v tej drugi državi 
pogodbenici samostojne osebne storitve iz stalne baze, ki je v 
njej, in je terjatev, v zvezi s katero se izplačujejo obresti, dejansko 
povezana s takšno stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takih 
primerih veljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

6. Šteje se, da so obresti nastale v državi pogodbenici, kadar je 
plačnik država, politična enota, organ lokalne oblasti ali rezident 
te države. Kadar pa ima oseba, ki plačuje obresti, ne glede na to 
ali je rezident države pogodbenice ali ne, v državi pogodbenici 
stalno poslovno enoto ali stalno bazo, v zvezi s katero je nastal 
dolg, od katerega se plačujejo obresti in te obresti plačuje stalna 
poslovna enota ali stalna baza, se šteje, da so te obresti nastale 
v državi, v kateri je stalna poslovna enota ali stalna baza. 

7. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim 
lastnikom ali med obema in kako drugo osebo znesek obresti 

glede na terjatev, za katero se plačujejo, presega znesek, ki bi bil 
dogovorjen med plačnikom in upravičenim lastnikom, če takega 
odnosa ne bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za 
zadnji omenjeni znesek. V takšnem primeru se presežni del 
plačila obdavči v skladu z zakoni vsake države pogodbenice, pri 
tem pa je treba upoštevati druge določbe te konvencije. 

12. člen 
LICENČNINE IN AVTORSKI HONORARJI 

1. Licenčnine in avtorski honorarji, ki nastanejo v državi 
pogodbenici in se izplačujejo rezidentu v drugi državi pogodbenici, 
se lahko obdavčujejo v tej drugi državi. 

2. Vendar se lahko takšne licenčnine in avtorski honorarji obdavčijo 
tudi v državi pogodbenici, v kateri nastanejo v skladu z zakoni te 
države, če pa je upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev 
rezident druge države pogodbenice, tako obračunani davek ne 
sme presegati 10 odstotkov bruto zneska licenčnin in avtorskih 
honorarjev. Pristojni organi držav pogodbenic določijo način 
uporabe take omejitve z medsebojnim dogovorom. 

3. Izraz "licenčnine in avtorski honorarji", uporabljen v tem členu, 
pomeni kakršna koli plačila, prejeta za uporabo ali pravico do 
uporabe kakršne koli avtorske pravice za literarno, umetniško ali 
znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi in filmi ali 
trakovi za televizijsko ali radijsko predvajanje, kakršnega koli 
patenta, blagovne znamke, vzorca ali modela, načrta, tajne formule 
ali postopka, ali kakršne koli industrijske, komercialne ali 
znanstvene opreme, ali za informacije, ki se nanašajo na 
industrijske, komercialne ali znanstvene izkušnje. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če 
upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev, ki je rezident 
države pogodbenice, opravlja posle v drugi državi pogodbenici, v 
kateri nastajajo licenčnine in avtorski honorarji iz stalne poslovne 
enote, ki je v njej, ali opravlja v tej drugi državi samostojne osebne 
storitve iz stalne baze, ki je v njej, in je pravica ali lastnina, v zvezi 
s katero se izplačujejo licenčnine in avtorski honorarji, dejansko 
povezana s takšno stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takih 
primerih veljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

5. Šteje se, da so licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi 
pogodbenici, kadar je plačnik država, politična enota, organ 
lokalne oblasti ali rezident te države. Kadar pa ima oseba, ki 
plačuje licenčnine in avtorske honorarje, ne glede na to ali je 
rezident države pogodbenice ali ne, v državi pogodbenici stalno 
poslovno enoto ali stalno bazo, v zvezi s katero je nastala 
obveznost za plačilo licenčnin in avtorskih honorarjev in te 
licenčnine in avtorske honorarje plačuje stalna poslovna enota ali 
stalna baza, se šteje, da so licenčnine in avtorski honorarji nastali 
v državi, v kateri je stalna poslovna enota ali stalna baza. 

6. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim 
lastnikom ali med obema in kako drugo osebo znesek licenčnin in 
avtorskih honorarjev glede na uporabo, pravico ali informacijo, 
za katero se plačujejo, presega znesek, ki bi bil dogovorjen med 
plačnikom in upravičenim lastnikom, če takega odnosa ne bi bilo, 
se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni znesek. 
V takšnem primeru se presežni del plačila obdavči v skladu z 
zakoni vsake države pogodbenice, pri tem pa je treba upoštevati 
druge določbe te konvencije. 

13. člen 
KAPITALSKI DOBIČKI 

1. Dobički, ki jih rezident države pogodbenice dobi z odtujitvijo 
nepremičnin, ki so navedene v 6. členu in so v drugi državi 
pogodbenici, se lahko obdavčijo v tej drugi državi. 
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2. Dobički od odtujitve premičnin, ki so del poslovnega premoženja 
stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države pogodbenice v 
drugi državi pogodbenici, ali premičnin, ki pripadajo stalni bazi, ki 
jo ima rezident države pogodbenice na voljo v drugi državi 
pogodbenici za opravljanje samostojnih osebnih storitev, 
vključujoč dobičke od odtujitve takšne stalne poslovne enote 
(samostojno ali skupaj s celotnim podjetjem) ali takšne stalne 
baze, se lahko obdavčijo v tej drugi državi. 

3. Dobički od odtujitve ladij, letal, cestnih ali železniških vozil, s 
katerimi se opravljajo prevozi v mednarodnem prometu, ali 
premičnin v zvezi s prevozi takih ladij, letal, cestnih ali železniških 
vozil, se lahko obdavčijo samo v državi pogodbenici, v kateri je 
dejanski sedež uprave podjetja. 

4. Dobički od odtujitve kakršnega koli drugega premoženja, razen 
premoženja navedenega v prvem, drugem in tretjem odstavku, 
se lahko obdavčijo samo v državi pogodbenici, katere rezident je 
oseba, ki odtuji premoženje. 

14. člen 
SAMOSTOJNE OSEBNE STORITVE 

1. Dohodek, ki ga rezident države pogodbenice ustvari s poklicnimi 
storitvami ali drugimi samostojnimi dejavnostmi, se lahko obdavči 
samo v tej državi pogodbenici, razen v naslednjih primerih, ko se 
takšen dohodek lahko obdavči tudi v drugi državi pogodbenici: 

a) če ima stalno bazo za opravljanje svojih dejavnosti, ki mu je 
redno na voljo v drugi državi pogodbenici. V tem primeru se lahko 
v tej drugi državi pogodbenici obdavči samo tolikšen del dohodka, 
kolikor ga lahko pripišemo tej stalni bazi; ali 

b) če obdobje ali obdobja njegovega bivanja v drugi državi 
pogodbenici skupno presegajo 183 dni znotraj katerega koli 
dvanajstmesečnega obdobja. V tem primeru se lahko v tej drugi 
državi obdavči samo tolikšen del dohodka, kolikor ga izvira iz 
njegovih dejavnosti, opravljenih v tej drugi državi. 

2. Pri izračunavanju v točki b) prvega odstavka omenjenega 
obdobja veljajo določbe tretjega odstavka 15. člena. 

3. Izraz "poklicne storitve" še posebej vključuje samostojne 
znanstvene, literarne, umetniške, izobraževalne ali pedagoške 
dejavnosti, kot tudi samostojne dejavnosti zdravnikov, odvetnikov, 
inženirjev, arhitektov, zobozdravnikov in računovodij. 

15. člen 
ODVISNE OSEBNE STORITVE 

1. V skladu z določbami 16., 18. in 19. člena se plače, mezde in 
drugi podobni prejemki, ki jih prejema rezident države pogodbenice 
iz zaposlitve, obdavčijo samo v tej državi, razen če se zaposlitev 
izvaja v drugi državi pogodbenici. Če se zaposlitev izvaja v drugi 
državi, se lahko takšna plačila, ki od tam izvirajo, obdavčijo v tej 
drugi državi. 

2. Kljub določbam prvega odstavka se prejemki, ki jih prejme 
rezident države pogodbenice iz zaposlitve, ki se izvaja v drugi 
državi pogodbenici, obdavčijo samo v prvi omenjeni državi, če so 
izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 

a) prejemnik je zaposlen v drugi državi v obdobju ali obdobjih, ki 
ne presegajo skupno 183 dni v katerem koli dvanajstmesečnem 
obdobju z začetkom ali koncem v fiskalnem letu, in 

b) prejemke izplača oz. jih izplačajo v imenu delodajalca, ki ni 
rezident druge države, in 

c) prejemki ne bremenijo stalne poslovne enote ali stalne baze, ki 
jo ima delodajalec v drugi državi. 

3. Pri izračunavanju v točki a) drugega odstavka omenjenih obdobij 
je treba vključiti naslednje dneve: 

a) vse dneve fizične prisotnosti, vključno z dnevi prihoda in odhoda, 
in 

b) dneve preživete zunaj države delovanja, kot so sobote in 
nedelje, državni prazniki, počitnice in poslovna potovanja, ki so 
neposredno povezana z zaposlitvijo prejemnika v tej državi, po 
katerih je nadaljeval z delom na ozemlju te države. 

4. Izraz "delodajalec", omenjen v točki b) drugega odstavka, 
pomeni osebo, ki ima pravico do opravljenega dela in nosi 
odgovornost in tveganje v zvezi z izvajanjem dela. 

5. Kljub zgornjim določbam tega člena se prejemke iz zaposlitve 
na ladji, letalu, cestnem ali železniškem vozilu v mednarodnem 
prometu lahko obdavči v državi pogodbenici, v kateri je sedež 
dejanske uprave podjetja. 

16. člen 
PLAČILA DIREKTORJEM 

Plačila direktorjem in druga podobna plačila, ki jih prejema rezident 
države pogodbenice kot član upravnega odbora ali katerega koli 
drugega podobnega organa družbe, ki je rezident druge države 
pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi državi. 

17. člen 
UMETNIKI IN ŠPORTNIKI 

1. Kljub določbam 14. in 15. člena se lahko dohodek, ki ga ustvari 
rezident države pogodbenice, kot na primer gledališki, filmski, 
radijski ali televizijski umetnik ali glasbenik ali kot športnik, s svojimi 
osebnimi dejavnostmi, ki jih izvaja v drugi državi pogodbenici, 
obdavči v tej drugi državi. 

2. Kadar dohodek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja umetnik ali 
športnik s to svojo dejavnostjo, ne pripada samemu umetniku ali 
športniku, temveč drugi osebi, je ta dohodek kljub določbam 7.. 
14. in 15. člena lahko obdavčen v državi pogodbenici, v kateri se 
opravljajo dejavnosti umetnika ali športnika. 

3. Določbe prvega in drugega odstavka ne veljajo, če dejavnosti, 
ki se izvajajo v državi pogodbenici, v glavnem podpira iz javnih 
skladov druga država pogodbenica, politična enota ali njen or- 
gan lokalne oblasti. V tem primeru se dohodek pridobljen iz takšnih 
dejavnosti obdavči le v tej drugi državi pogodbenici. 

18. člen 
POKOJNINE 

V skladu z določbami drugega odstavka 19. člena se pokojnine in 
druga podobna nadomestila, ki se izplačajo rezidentu države 
pogodbenice za preteklo zaposlitev, obdavčijo samo v tej državi. 

DRŽAVNA SLUŽBA 

1. a) Nadomestila, razen pokojnin, ki jih izplača država 
pogodbenica, politična enota ali njen organ lokalne oblasti 
posamezniku za storitve, ki jih opravi za to državo, enoto ali 
organ lokalne oblasti, se obdavčijo samo v tej državi. 

b) Takšno nadomestilo pa se obdavči samo v drugi državi 
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pogodbenici, če so storitve opravljene v tej državi in če je 
posameznik rezident te države: 

(i) državljan te države ali 

(ii) ni postal rezident te države izključno za namene opravljanja 
storitev. 

2. a) Vsaka pokojnina, ki jo izplačajo ali se izplača iz sredstev 
skladov, ki so jih oblikovali država pogodbenica, politična enota 
ali njen organ lokalne oblasti posamezniku v zvezi z opravljenimi 
storitvami za to državo, politično enoto ali njen organ lokalne 
oblasti, se obdavči samo v tej državi. 

b) Vendar pa se takšna pokojnina obdavči samo v drugi državi 
pogodbenici, če je posameznik rezident in državljan te države. 

3. Določbe 15., 16. in 18. člena se uporabljajo za nadomestila in 
pokojnine za storitve opravljene v zvezi s posli države 
pogodbenice, politične enote ali njenega organa lokalne oblasti. 

20. člen 
ŠTUDENTI 

Študent ali pripravnik, ki je ali je bil tik pred obiskom države 
pogodbenice rezident druge države pogodbenice in ki je v prvi 
omenjeni državi pogodbenici prisoten samo zaradi svojega 
izobraževanja ali usposabljanja, je oproščen davkov v prvi 
omenjeni državi na plačila, ki jih prejema za svoje vzdrževanje, 
izobraževanje ali usposabljanje, če ta plačila izvirajo iz virov zunaj 
te države. 

21. člen 
DRUGI DOHODKI 

1. Deli dohodka rezidenta države pogodbenice, kjer koli izvirajo, 
ki niso obravnavani v predhodnih členih te konvencije, se obdavčijo 
samo v tej državi. 

2. Določbe prvega odstavka se ne uporabljajo za dohodek, razen 
za dohodek iz nepremičnin, kot so opredeljene v drugem odstavku 
6. člena, če prejemnik takega dohodka, rezident države 
pogodbenice, opravlja posle v drugi državi pogodbenici prek stalne 
poslovne enote, ki se nahaja v njej, ali opravlja v drugi državi 
samostojne osebne storitve prek stalne baze, ki se nahaja v njej, 
in je pravica ali imetje, za katero se plačuje dohodek, dejansko 
povezana s takšno stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V 
takšnem primeru veljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od 
primera. 

22. člen 
OBDAVČEVANJE PREMOŽENJA 

1. Premoženje, ki sestoji iz nepremičnin navedenih v 6. členu, ki je 
last rezidenta države pogodbenice in je v drugi državi pogodbenici, 
se lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Premoženje, ki sestoji iz premičnin, ki so del poslovnega 
premoženja stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države 
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ali Iz premičnin, ki 
pripadajo stalni bazi, ki je na voljo rezidentu države pogodbenice 
v drugi državi pogodbenici za opravljanje samostojnih osebnih 
storitev, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

3. Premoženje, ki sestoji iz ladij, letal, cestnih ali železniških vozil, 
ki se uporabljajo v mednarodnem prometu, in premičnin potrebnih 
za delovanje takih ladij, letal, cestnih ali železniških vozil, se lahko 
obdavči samo v državi pogodbenici, v kateri je sedež dejanske 
uprave podjetja. 

4. Vse drugo premoženje rezidenta države pogodbenice se 
obdavči samo v tej državi. 

23. člen 
ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

1. Kadar rezident države pogodbenice dobiva dohodek ali ima v 
lasti premoženje, ki se lahko v skladu z določbami te konvencije 
obdavči v drugi državi pogodbenici, prva omenjena država odobri: 

a) kot odbitek od davka na dohodek tega rezidenta znesek, ki je 
enak davku od dohodka, ki je plačan v tej drugi državi: 

b) kot odbitek od davka na premoženje tega rezidenta znesek, ki 
je enak davku od premoženja, ki je plačan v tej drugi državi. 

Takšen odbitek pa v nobenem primeru ne sme presegati tistega 
dela davka na dohodek ali davka na premoženje, kot je bil izračunan 
pred odbitkom, ki ga odvisno od primera lahko pripišemo dohodku 
ali premoženju, ki se ga lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Če je v skladu s katero koli določbo te konvencije dohodek, ki 
ga ustvari ali premoženje, ki ga ima v lasti rezident države 
pogodbenice, oproščeno davka v tej državi, lahko ta država pri 
obračunavanju davka od preostalega dohodka ali premoženja 
zadevnega rezidenta vseeno upošteva od davka oproščeni 
dohodek ali premoženje. 

24. člen 
ENAKO OBRAVNAVANJE 

1. Državljani države pogodbenice v drugi državi pogodbenici ne 
smejo biti zavezani kakršnemu koli obdavčevanju ali kakršnim 
koli zahtevam s tem v zvezi, ki je drugačno ali bolj obremenjujoče, 
kot je ali je lahko obdavčevanje in s tem povezane zahteve za 
državljane te druge države v enakih okoliščinah, še posebno 
glede rezidentstva.Ta določba velja, ne glede na določbe 1. člena, 
tudi za osebe, ki niso rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic. 

2. Obdavčevanje stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države 
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ne sme biti manj ugodno 
v drugi državi pogodbenici, kot bi bilo obdavčevanje podjetij te 
druge države, ki opravlja enake dejavnosti.Ta določba se ne 
razume, kot da zavezuje državo pogodbenico, da dodeli 
rezidentom druge države pogodbenice kakršne koli osebne 
olajšave in odbitke za davčne namene na račun osebnega statusa 
ali družinskih obveznosti, ki jih dodeljuje svojim rezidentom. 

3. Razen kjer veljajo določbe prvega odstavka 9. člena, sedmega 
odstavka 11. člena ali šestega odstavka 12. člena, se obresti, 
licenčnine In avtorski honorarji In druga izplačila, ki jih izplačuje 
podjetje države pogodbenice rezidentu druge države pogodbenice 
za namene določitve obdavčljivega dobička takega podjetja, 
odbijajo pod istimi pogoji, kot če bi bili izplačani rezidentu prve 
omenjene države. Tudi dolgovi podjetja države pogodbenice 
rezidentu druge države pogodbenice se pri ugotavljanju 
obdavčljivega premoženja tega podjetja odbijajo pod enakimi 
pogoji, kot da bi bili pogodbeno dogovorjeni z rezidentom prve 
omenjene države. 

4. Podjetja države pogodbenice, katerih kapital je v celoti ali 
delno, neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom enega ali 
več rezidentov druge države pogodbenice, ne smejo biti v prvi 
omenjeni državi zavezana kakršnemu koli obdavčevanju ali 
zahtevam s tem v zvezi, ki bi bile drugačne ali bolj obremenjujoče 
kot obdavčevanje In s tem povezane zahteve, katerim so ali so 
lahko zavezana druga podobna podjetja prve omenjene države. 

5. Določbe tega člena se uporabljajo kljub določbam 2. člena za 
davke vseh vrst in opisov. 
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25. člen 
POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA 

1. Kadar oseba meni, da so ali bodo dejanja ene ali obeh držav 
pogodbenic imela za posledico obdavčevanje, ki ni v skladu z 
določbami te konvencije, lahko ne glede na sredstva, ki mu jih 
omogoča domača zakonodaja teh dveh držav, predloži zadevo 
pristojnemu organu države pogodbenice, katere rezident je, če 
se njegov primer nanaša na prvi odstavek 24. člena, pa tisti 
državi pogodbenici, katere državljan je. Zadeva mora biti vložena 
v treh letih od prve prijave dejanja, ki je imelo za posledico 
obdavčevanje, ki ni v skladu z določbami te konvencije. 

2. Pristojni organ si mora, če se mu zdi pritožba upravičena in če 
sa/^ne niore priti do zadovoljive rešitve, prizadevati razrešiti 
primer v skupnem dogovoru s pristojnim organom druge države 
pogodbenice, z namenom, da bi se izognil obdavčenju, ki ni v 
skladu z določbami te konvencije. Vsak dogovor, ki ga skleneta, 
je treba izvajati ne glede na roke v domači zakonodaji držav 
pogodbenic. 

3: Pristojni organi držav pogodbenic si morajo prizadevati s 
skuprffiff dbgovitiPAm razrešiti kakršne koli težave ali dvome, ki 
izvirajo iz razlage ali uporabe te konvencije. Prav tako se lahko 
med seboj posvetujejo o odpravi dvojnega obdavčevanja v 
primerih, ki jih ne predvideva ta konvencija. 

4. Pristojni organi držav pogodbenic lahko neposredno 
komunicirajo drug z drugim, da bi dosegli dogovor v smislu zgornjih 
odstavkov. Kadar se za dosego dogovora zdi to priporočljivo, se 
pristojni organi držav pogodbenic lahko sestanejo v komisiji za 
ustno izmenjavo mnenj, ki je sestavljena iz predstavnikov pristojnih 
organov držav pogodbenic. 

26. člen 
IZMENJAVA INFORMACIJ 

1. Pristojni organi držav pogodbenic si izmenjujejo informacije, ki 
so potrebne za izvajanje določb te konvencije ali domačih zakonov 
držav pogodbenic, ki veljajo za davke, ki so zajeti v tej konvenciji, 
če obdavčevanje v skladu z njimi ne nasprotuje tej konvenciji. 
Izmenjava informacij ni omejena s 1. členom. Vsaka informacija, 
ki jo prejme država pogodbenica, se obravnava za tajno na enak 
način, kot se informacije, pridobljene po zakonih te države, in se 
razkrije samo osebam ali organom (vključno s sodišči in upravnimi 
organi), ki odmerjajo ali pobirajo davke iz te konvencije, ki izvajajo 
njihovo izterjavo ali pregon v zvezi z njimi, ali odločajo o pritožbah 
v zvezi z njimi. Te osebe in oblasti morajo uporabljati informacije 
samo v te namene. Informacije lahko razkrijejo na javnih sodnih 
razpravah ali pri sodnih odločitvah. 

2. V nobenem primeru se določbe prvega odstavka ne smejo 
razumeti, kot da nalagajo obveznosti državi pogodbenici: 

a) da izvaja administrativne ukrepe, ki niso v skladu z zakonodajo 
ali administrativno prakso te ali druge države pogodbenice; 

b) da preskrbi informacije, ki jih ni mogoče dobiti po zakonski ali 
običajni upravni poti te ali druge države pogodbenice; 

c) da preskrbi informacije, ki bi razkrile kakršno koli trgovinsko, 
poslovno, industrijsko, komercialno ali poklicno skrivnost ali 
trgovinske postopke ali informacije, katerih razkritje bi nasprotovalo 
javnemu redu (ordre public). 

27. člen 
DIPLOMATSKI PREDSTAVNIKI IN KONZULARNI 

USLUŽBENCI 

Nič v tej konvenciji ne vpliva na davčne ugodnosti diplomatskih 

predstavnikov ali konzularnih uslužbencev, določene s splošnimi 
pravili mednarodnega prava ali z določbami posebnih sporazumov. 

28. člen 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

1. Državi pogodbenici se medsebojno obvestita, da so izpolnjene 
ustavnopravne zahteve za začetek veljavnosti te konvencije. 

2. Konvencija začne veljati na dan zadnjega od obvestil, 
navedenih v prvem odstavku, in njene določbe se uporabljajo: 

a) v zvezi z davki zajetimi pri viru, za dohodek, ki je bil plačan ali 
kreditiran prvega ali po prvem januarju koledarskega leta, ki 
neposredno sledi tistemu, v katerem konvencija začne veljati; 

b) v zvezi z drugimi davki na dohodek in davki na premoženje, za 
dohodek in premoženje v katerem koli fiskalnem letu z začetkom 
prvega ali po prvem januarju koledarskega leta, ki neposredno 
sledi tistemu, v katerem konvencija začne veljati. 

3. Določbe Konvencije med Socialistično federativno republiko 
Jugoslavijo in Češkoslovaško socialistično republiko o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in 
premoženje, podpisane v Pragi 2. novembra 1981 , prenehajo 
veljati v zvezi z vsemi slovenskimi ali češkimi davki, povezanimi 
z dohodkom ali premoženjem, za katere začne veljati sedanja 
konvencija v skladu z določbami drugega odstavka. 

29. člen 
PRENEHANJE VELJAVNOSTI 

Ta konvencija velja, dokler je ne odpove ena od držav pogodbenic. 
Vsaka država pogodbenica lahko konvencijo odpove po 
diplomatski poti, tako da posreduje obvestilo o odpovedi vsaj 
šest mesecev pred koncem katerega koli koledarskega leta po 
preteku petih let od datuma, ko ta konvencija stopi v veljavo. V 
takem primeru ta konvencija preneha veljati: 

a) v zvezi z davki, zajetimi pri viru, za dohodek, ki je bil plačan ali 
kreditiran prvega ali po prvem januarju koledarskega leta, ki 
neposredno sledi tistemu, v katerem je bilo obvestilo posredovano; 

b) v zvezi z drugimi davki na dohodek in davki na premoženje, za 
dohodek in premoženje v katerem koli fiskalnem letu z začetkom 
prvega ali po prvem januarju koledarskega leta, ki neposredno 
sledi tistemu, v katerem je bilo obvestilo posredovano. 

DA BITO POTRDILA, sta podpisana, za to pravilno pooblaščena, 
podpisala to konvencijo. 

SESTAVLJENO v dveh izvodih v Ljubljani dne 13. junija 1997 v 
slovenskem, češkem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri 
besedila enako verodostojna. V primerih razhajanj med slovenskim 
in češkim besedilom je odločilno angleško besedilo. 

Za Republiko Slovenijo Za Češko republiko 
Zoran Thaler, l.r. Josef Zieleniec, l.r. 

3. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za finance. 

4. člen 

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

Konvencije med Republiko Slovenijo in Češko republiko o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih 
utaj v zvezi z davki na dohodek in premoženje 

1. Konvencijo med Republiko Slovenijo in Češko republiko o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj 
v zvezi z davki na dohodek in premoženje sla podpisala Zoran 
Thaler, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, in Josel 
Zieleniec, minister za zunanje zadeve Češke republike v Ljubljani, 
dne 13. junija 1997. 

2. Konvencija vsebuje: 

- odpravo dvojnega obdavčevanja dohodkov in premoženja 
fizičnih in pravnih oseb - rezidentov Republike Slovenije in Češke 
republike; 

- preprečevanje davčnih utaj v državah pogodbenicah; 

- razdelitev pravic obdavčenja med državama pogodbenicama; 

- preprečevanje diskriminacije na davčnem področju; 

- izmenjavo davčnih informacij, potrebnih za izvajanje določb te 
konvencije in domače zakonodaje, ki se nanaša na davke zajete 
v tej konvenciji; 

- ureditev postopka skupnega dogovora, ki omogoča odpravo 
nesporazumov v zvezi z izvajanjem določb te konvencije in 
odpravo dvojnega obdavčevanja v primerih, ki jih ne ureja ta 
konvencija; 

• o injotaiv 
3. Zaradi sklenitve te konvencije ne nastanejo nobeni stroški 
oziroma finančne obveznosti. 

4. Ta konvencija se uporablja v skladu z notranjo zakonodajo in 
zanjo ne bo imela posledic. 

5. Konvencijo v skladu z drugim odstavkom 63. člena zakona o 
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni žbpr Republike 
Slovenije. • -nr;'> si ori,." 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

KONVENCIJE 0 PRANJU, ODKRIVANJU, 

ZASEGU IN ZAPLEMBI 

PREMOŽENJSKE KORISTI, 

PRIDOBLJENE S KAZNIVIM DEJANJEM 

(MKPKKD-A) 

- EPA 307 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 37. seji dne 20. novembra 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O RATIFI- 
KACIJI KONVENCIJE O PRANJU, ODKRIVANJU, ZASEGU 
IN ZAPLEMBI PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE S 
KAZNIVIM DEJANJEM, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve; 
- Tomaž VETRIH, generalni sekretar Ministrstva za zunanje 
zadeve; 
- Klaudijo STROLIGO, direktor Urada Republike Slovenije za 
preprečevanje pranja denarja; 
- Borut MAHNIC, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 
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1. člen 

V zakonu o ratifikaciji Konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in 
zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem 
(Uradni list Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 11/ 
97), se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi: 

"Republika Slovenija na podlagi tretjega odstavka 25. člena 

konvencije izjavlja, da se zaprosilom in prilogam, naslovljenim 
pristojnemu osrednjemu organu Republike Slovenije, priloži prevod 
v slovenskem ali v angleškem jeziku." 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel zakon o ratifikaciji 
Konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske 
koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem na svoji seji dne 26.6.1997. 
Besedilo konvencije je objavljeno v Uradnem listu Republike 
Slovenije - Mednarodne pogodbe št. 11/97 z dne 11.7.1997. 

Pred deponiranjem listine o ratifikaciji omenjene konvencije in 
note, s katero Republika Slovenija podaja izjavi na podlagi 3. 
odstavka 25. člena konvencije in 2. odstavka 32. člena konvencije, 
je bila ugotovljena napaka v besedilu izjave Republike Slovenije iz 
3. odstavka 25. člena konvencije, tako da je bilo deponiranje 
odloženo. 

Ugotovljeno je bilo, da je do napake prišlo pri prepisovanju gradiva. 
V besedilu izjave je tako v besedni zvezi "v slovenskem in v 
angleškem jeziku" potrebno besedo "in" nadomestiti z "ali". 

Napačno besedilo izjave Republike Slovenije na podlagi 3. 
odstavka 25. člena konvencije (1. odstavek 3. člena zakona o 
ratifikaciji konvencije fkje bilo obravnavano v Državnem zboru in 
kasneje tako objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, s 
tem da je bilo besedilo 3. odstavka 25. člena konvencije v 
angleškem izvirniku in v slovenskem prevodu in obrazložitev 
zakona o ratifikaciji pravilno. 

»<r 

H 
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Redakcijski popravki 

PREDLOGA ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 
■•■■■'v.ri oVitot 

SPORAZUMA 0 SODELOVANJU MED 

VLADO REPURLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO VELIKEGA VOJVODSTVA 

LUKSEMRURG V IZOBRAŽEVANJU, 

KULTURI IN ZNANOSTI 

Vlada Republike Slovenije pošilja na podlagi obravnave 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
VLADO VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG V IZOBRA- 
ŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI 

v Odboru Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne 
odnose na seji dne 6. novembra 1997 ter v zvezi z mnenjem 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora 
Republike Slovenije in mnenjem Odbora Državnega zbora 
Republike Slovenije za znanost in tehnologijo o predlogu 
navedenega zakona redakcijske popravke gradiva za 
nadaljevanje obravnave v Odboru Državnega zbora Republike 
Slovenije za mednarodne odnose: 

- v 1. členu predloga zakona sta dodana datum in kraj podpisa 
sporazuma; 
- v slovenskem besedilu sporazuma je v drugi alinei preambule 
med besedama "znanosti" in "kakor" vstavljena vejica; 
- v zadnji alinei preambule je med besedi "Helsinške" in "listine" 
vstavljena beseda "sklepne"; 
- v 1. členu sporazuma je v prvi alinei med besedama 
"državnimi" in "javnimi" vstavljena vejica. 

Prosi, da se s popravljenimi deli gradiva (prva stran predloga 
zakona, prva stran sporazuma v slovenskem jeziku) 
nadomestijo deli v gradivu, ki ga je poslala v obravnavo z 
dopisom št. 680-02/97-10 (T) dne 1. oktobra 1997. 

28. november 1997 57 poročevalec, št. 56 



1. člen 

Ratificira se Sporazum o sodelovanju med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg v izobraže- 
vanju, kulturi In znanosti, podpisan v Luksemburgu 24. aprila 
1997. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in francoskem jeziku 
glasi: 

SPORAZUM 

O SODELOVANJU 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO VELIKEGA VOJVODSTVA 
LUKSEMBURG 

V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN 
ZNANOSTI 

Vlada Republike Slovenije 

in 

Vlada Velikega vojvodstva Luksemburg 

(v nadaljevanju pogodbenici) sta se 

- v želji, da bi razvijali in krepili obstoječe prijateljske odnose med 
državama, 

- z namenom, da bi razvijali medsebojno sodelovanje in 
tradicionalne stike v izobraževanju, kulturi in umetnosti ter 
znanosti, kakor tudi na drugih področjih, 

- upoštevajoč načela Helsinške sklepne listine Konference o 
varnosti In sodelovanju v Evropi, Pariške listine za novo Evropo 
in Dunajske deklaracije Sveta Evrope, 

dogovorili o naslednjem: 

1. člen 

Pogodbenici v skladu z določbami svojih zakonodaj izražata 
interes za: 

- podporo razvoju partnerskih odnosov med svojimi poklicnimi 
združenji ter državnimi, javnimi in zasebnimi kulturnimi 
ustanovami, 
- spodbujanje neposrednih stikov in izmenjav skupin in posamez- 
nikov na omenjenih področjih in 
- krepitev sodelovanja na ravni svojih pristojnih oblasti. 

2. člen 

Pogodbenici bosta na podlagi vzajemnosti izmenjevali predstavnike 
na področjih, ki jih zajema ta sporazum, in povabili državljane 
druge države, da sodelujejo pri različnih kulturnih in športnih 
prireditvah, festivalih, natečajih, seminarjih, razstavah itd., ki 
potekajo na njunih ozemljih. 

3. člen 

Pogodbenici bosta omogočali izmenjavo dokumentacije in 
informacij o glasbi, gledališču, književnosti, upodabljajoči umetnosti, 
filmu in drugih sorodnih področjih. 

OPOMBA UREDNIŠTVA 
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelo- 
vanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Velikega 
vojvodstva Luksemburg v izobraževanju, kulturi in 
znanosti (BLUIKZ) - EPA 271 - II- je bil objavljen v 
Poročevalcu št. 49, dne 21. oktobra 1997. 
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OPOMBA UREDNIŠTVA 
V 35. številki Poročevalca se je pri tiskanju Predloga 
zakona o policiji (ZPol) - EPA 871 - druga obravnava, 
pojavila napaka v prvi vrstici 82. člena. Pravilen podatek 
je 10 let in ne ŽO, kot je bilo napačno navedeno. 
Za napako se opravičujemo. 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:. 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761 -215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, telefon (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 faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. 
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