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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 
• 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun 50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

ZAČASNIH POGOJIH ZA VPIS 

LASTNINSKE PRAVICE NA 

POSAMEZNIH DELIH STAVBE V 

ZEMLJIŠKO KNJIGO (ZZPLPS) 

- EPA 891 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 119. seji dne 15. julija 1999 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAČASNIH POGOJIH ZA VPIS 
LASTNINSKE PRAVICE NA POSAMEZNIH DELIH STAVBE V 
ZEMLJIŠKO KNJIGO, 

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 predlog zakona o začasnih pogojih za 
vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško 
knjigo obravnava po hitrem postopku na izredni seji 22. julija 
1999. 

Predlagani zakon ni sistemske narave in ima le začasen 
pomen. Veljal bo pet let od njegove uveljavitve. Ureja rešitev 
akutne problematike v zvezi z vpisi etažne lastnine v zemljiško 
knjigo, ki je ni mogoče rešiti z uporabo sistemskih predpisov. 
Da bi uredil zemljiškoknjižno stanje, je že zakon o zemljiški 
knjigi poskušal z določitvijo rokov za obvezen vpis zagotoviti 
in spodbuditi rešitev v zvezi z vpisom stanja v zemljiško knjigo. 

Ti roki se iztečejo 16.7.2000. Dejansko stanje pa kaže, da 
zaradi opisanih problemov samo podaljšanje rokov ne bi imelo 
nobenega učinka, zato se je vlada odločila, da hkrati s 
podaljšanjem rokov predlaga tudi vsebinske rešitve. Poleg že 
zgoraj utemeljenih razlogov, ki nedvomno opravičujejo hitri 
zakonodajni postopek, pa je sprejem predlaganega zakona 
po hitrem postopku potreben tudi zato, ker je ureditev 
zemljiškoknjižnega stanja etažne lastnine s predlaganimi 
rešitvami tudi zahteva Mednarodne banke za obnovo in razvoj, 
ki s kreditnimi sredstvi sodeluje pri projektu "Posodobitev 
evidentiranja nepremičnin", ki ga je podprla tudi Vlada Republike 
Slovenije. 

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

- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje, 
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za 

pravosodje. 
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1. OCENA STANJA 

Etažna lastnina je posebna oblika lastninskih in solastninskih 
razmerij, katere nastanek za posamezne vrste nepremičnin 
(stavb) lahko določi samo zakon. Gre za posebno obliko lastnine 
več oseb na stvari, za posebej oblikovano lastninsko pravico 
posameznika, ki je neločljivo povezana s solastninskim deležem 
na skupnih delih stavbe in zemljišču, na katerem stavba stoji. Pri 
etažni lastnini je lastninsko stanje na stavbi drugačno od 
lastninskega stanja na posameznem delu stavbe. Temeljni pogoj 
za nastanek etažne lastnine je, da gre za stavbo, ki ima dve ali 
več samostojnih enot, na katerih obstoji lastninska pravica. Etažni 
lastnik je vsak lastnik posameznega dela stavbe in obenem 
solastnik skupnih delov, objektov in naprav ter skupnega 
zemljišča. Etažni lastniki kot solastniki skupnih delov stavbe in 
skupnega zemljišča tvorijo posebno skupnost, naključno 
skupnost, skupnost etažnih lastnikov, iz katere izvirajo 
medsebojne pravice in obveznosti obligacijske narave. V solastnini 
vseh etažnih lastnikov so skupni prostori stavbe in funkcionalno 
zemljišče, pri čemer je solastninski delež vsakega etažnega 
lastnika sorazmeren vrednosti njegovega posameznega dela 
stavbe. 

Etažno lastnino od osamosvojitve Republike Slovenije ureja 
Stanovanjski zakon (Uradni list RS,št.I 18-652/91,RS/I 19 - 2/91, 
RS 13-587/93, RS 9-370/94, RS 21-893/94, RS 22-967/94, RS 
29 - 1356/95, RS 23-1314/96, RS 24-1467/96, RS 44-2776/96, 
RS. 23/96 - v nadaljevanju SZ), vendar dopušča nastanek etažne 
lastnine le na večstanovanjski hiši. V drugem odstavku 7. člena 
SZ določa, da je večstanovanjska hiša tudi hiša, v kateri so tudi 
poslovni ali drugi nestanovanjski prostori, vendar so stanovanja 
v pretežni večini glede na celotno površino hiše. SZ je odpravil 
določbe od 1 do 25.člena. Zakona o pravicah na delih stavb (Uradni 
list.SRS, št. 19/76), ki ni ločil med etažno lastnino na stavbi, v 
kateri so v pretežni večini stanovanja in med etažno lastnino na 
stavbi, v kateri so posamezne enote predstavljale poslovne 
prostore. Tako je po veljavni zakonodaji etažna lastnina mogoča 
le na večstanovanjski hiši, kot jo definira SZ v 7. členu. Glede na 
dejansko stanje, ko je vedno več stavb, v katerih so v pretežni 
meri tudi poslovni in drugi prostori, pa ureditev v SZ ni ustrezna in 
bo slej ali prej potrebno z zakonom urediti nastanek etažne lastnine 
tudi na teh stavbah. 

Postopek in pogoje za vpis etažne lastnine (vpis stavb, 
posameznih delov stavbe in skupnih delov, objektov in naprav 
urejata Zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 33/95 - v 
nadaljevanju ZZK) in Pravilnik o vodenju zemljiške knjige (Uradni 
list RS, št. 77/95).- 

Vsi predlagani vpisi se vpišejo v splošno glavno knjigo. V njej je 
poseben vložek za etažno lastnino, v katerega se vpišeta 
zemljišče in stavba v etažni lastnini. Ta vložek se deli na osnovni 
vložek in na podvložke. (8. člen pravilnika). V osnovni vložek se 
vpišejo zemljišče, na katerem stavba stavba stoji (fundus), 
zemljišče, ki je namenjeno njeni redni rabi (funkcionalno zemljišče) 
in stavba. V podvložke se vpišejo posamezni deli stavbe v etažni 
lastnini. V evidenčni list B posameznega podvložka se vpisujejo 
imetniki pravic na posameznem delu stavbe, v evidenčni list C pa 
se vpisujejo bremena. 

Za vpis etažne lastnine so zato ključnega pomena podatki o: 

- zemljišču, na katerem stavba stoji (stavbišče); 
- zemljišču, ki je neposredno namenjeno redni rabi stavbe 
(funkcionalno zemljišče); 
- stavbi in posameznih delih stavbe v etažni lastnini (kot je razvidno 
iz etažnega načrta stavbe); 

- skupnih prostorih, delih in objektih (določitev solastniških deležev 
v pogodbi o upravljanju); 
- imetnikih pravic na posameznem delu stavbe; 
- in drugih pravnih dejstvih (npr. vpis zastavne pravice). 

Posamezni deli stavbe v etažni lastnini se vpišejo torej v podvložke 
osnovnega vložka, vendar pa je predpogoj za ustanovitev tega 
podvložka vpisano zemljišče s stavbo v etažni lastnini. Dokler 
etažni lastniki ne predložijo odločbe občinskega upravnega 
organa, pristojnega za urejanje prostora, o odmeri funkcionalnega 
zemljišča, zemljiškoknjižno sodišče ne dovoli vpisa stavbe v etažni 
lastnini v zemljiško knjigo. Definicijo funkcionalnega zemljišča 
vsebuje 9. člen SZ, ki določa: 

" Funkcionalno zemljišče stanovanjske hiše je po tem zakonu 
tisto zemljišče, ki je neposredno namenjeno njeni redni rabi in 
brez katerega ne more funkcionirati, kot npr.: dostopne poti, 
dovozi, parkirni prostori, prostori za smetnjake, prostori za igro, 
počitek in podobno. 

Skupno funkcionalno zemljišče je po tem zakonu zemljišče iz 
prejšnjega odstavka, kadar služi večim stanovanjskim hišam 
neposredno ali posredno in ne sodi med dobrine v splošni rabi." 

Problem te definicije je predvsem v tem, da ni konkretiziran pojem 
zemljišča, ki je neposredno namenjeno redni rabe stavbe in so 
možnosti samo primeroma naštete. Delno je mogoče iskati 
odgovor v Zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/ 
90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97 - v nadaljevanju ZUN), kjer pri 
opredelitvi pojma stavbnih zemljišč (to zajema stavbišče in 
funkcionalno zemljišče) določa v 47. členu, da se parcelacija 
stavbnih zemljišč na terenu izvede na podlagi načrta gradbenih 
parcel iz sprejetega prostorskega izvedbenega načrta oziroma 
načrta gradbenih parcel iz lokacijske dokumentacije, na podlagi 
katere je bilo izdano lokacijsko dovoljenje. Če je podlaga za 
parcelacijo stavbnih zemljišč načrt gradbenih parcel iz lokacijske 
dokumentacije, mora lastnik zemljišča obvestiti občino o 
nameravani parcelaciji. 

To pomeni, da je mogoče poiskati okvir za določitev 
funkcionalnega zemljišča v sprejetem prostorskem izvedbenem 
načrtu ali v lokacijski dokumentaciji. 

Ker pa pri mnogih obstoječih starih zgradbah prostorskih 
izvedbenih načrtov ni bilo, bi moral po tretjem odstavku 46. člena 
ZUN funkcionalno zemljišče za obstoječe objekte in naprave na 
območjih, kjer ni sprejet prostorski izvedbeni načrt, določiti za 
urejanje prostora pristojni občinski upravni organ na zahtevo 
lastnika oziroma uporabnika na podlagi prostorskih ureditvenih 
pogojev. 

Do ustanovitve katastra stavb pa mora predlagatelj vpisa v 
zemljiškoknjižnem postopku predložiti tudi dokumentacijo, iz katere 
so razvidni dejanski podatki o stavbi in o posameznih delih stavbe. 
To vlogo ima etažni načrt stavbe, ki ga podrobneje ureja 49.člen 
pravilnika o vodenju zemljiške knjige. Pravilnik podrobneje določa 
vsebino načrta in merilo, v katerem mora biti izdelan, ne predpisuje 
pa, kdo ga mora izdelati. 

Pri gradnji večstanovanjske hiše mora biti za pridobitev 
gradbenega dovoljenja izdelana projektna dokumentacija, ki 
obsega: idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
projekt za razpis, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del, projekt 
za etažne lastnike (17. člen Zakona o graditvi objektov - ZGO). 
Projekt za etažne lastnike je izvleček iz projekta izvedenih del za 
posamezne dele stavbe (23. člen ZGO). Ker je projekt za etažne 
lastnike del dokumentacije, za katero je z gradbenim dovoljenjem 
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podeljena upravna odobritev, bi bilo mogoče vpis v zemljiško 
knjigo vezati na to odobreno dokumentacijo, ki vsebuje že vsebino 
etažnega načrta. 

V primeru starih stavb, kjer ni izdelanih etažnih načrtov, bi jih bilo 
potrebno na novo izdelati. Za pripravo tega načrta pa bi morala 
predhodno obstajati delilna pogodba ali pogodba o upravljanju, ki 
vsebujeta delitev stavbe na posamezne in skupne dele. Z eno od 
teh pogodb bi se imetniki posameznih delov stavbe dogovorili o 
delitvi stavbe. ZZK sicer ne zahteva, da se predlogu za vpis 
predloži delilna pogodba, pogodba o upravljanju ali katerikoli drug 
pravni temelj, pač pa zahteva predložitev etažnega načrta. Pogoj 
za sklenitev takšne pogodbe pa je soglasje vseh imetnikov pravic 
na posameznih delih stavbe. 

ZZK pa ne predpisuje tudi listine, ki je podlaga za vpis solastninske 
pravice na skupnih delih, objektih in napravah ter funkcionalnem 
zemljišču. Po SZ se ti deleži določijo s pogodbo o upravljanju, s 
katero je celovito urejen položaj etažnega lastnika kot solastnika 
skupnih delov stavbe. 

Za pridobitev lastninske pravice na posameznem delu stavbe pa 
veljajo predpisi stvarnega prava (originarni in derivativni načini 
pridobitve, npr. s pravnim poslom, priposestvovanje,...), ZZK pa 
le določa, katere listine so potrebne in sposobne za vpis v zemljiško 
knjigo. Tako bo za vpis lastninske pravice na stanovanju, 
pridobljenem s pravnim poslom, potrebno predložiti ustrezno 
pogodbo, na kateri bo overjen podpis osebe, katere pravica se 
omejuje, obremenjuje ali preneha. Overitev podpisa opravi notar. 

ZZK v prvem in drugem odstavku 17. člena določa: »Vpisi so 
dovoljeni zoper osebo, na katero je ob času vložitev predloga ali 
uvedbe postopka po uradni dolžnosti že vpisana ali pa se 
istočasno vknjiži ali predznamuje pravica, glede katere se bo 
izvršil nov vpis. Pri večkratnih zaporednih prenosih, ki niso vpisani 
v zemljiško knjigo, lahko zadnji pridobitelj predlaga vpis pravice 
neposredno nase, če predloži za vsak prenos listino, ki bi bila 
lahko podlaga za zemljiškoknjižni vpis.« Določba je izredno 
pomembna, saj opredeljuje temeljno zemljiškoknjižno načelo - 
načelo pravnega prednika. Načelo zahteva, da obstaja 
nepretrgana veriga pravnih nasledstev, ki temeljijo na razpolagalnih 
poslih oziroma sodnih odločbah. Pri drugih vpisih pa mora vpis 
pravice temeljiti na pravnem naslovu, ki učinkuje proti osebi, ki je 
vpisana v zemljiški knjigi kot imetnik pravice, na katero se vpis 
nanaša. Praviloma bo to oseba, ki je vknjižena kot lastnik stvari. 
Načelo pravnega prednika je izrecno izraženo tudi v 22. členu 
ZZK, ki določa kot pogoj vknjižbe na podlagi zasebne listine, da je 
na listini overjen podpis osebe, katere pravica se omejuje, 
obremenjuje ali preneha. Drugi odstavek 17. člena ZZK predvideva 
posebno pravilo za večkratne nevpisane zaporedne prenose. 
Primer: prodajalec (A) na primer izroči nepremičnino kupcu (B), 
ta pa jo proda naprej novemu kupcu (C). Če bi na načelo pravnega 
prednika gledali povsem formalnopravno, bi se morala najprej 
opraviti vknjižba prenosa lastninske pravice z A na B in šele 
potem z B na C. Vendar pa drugi odstavek ne pomeni posega v 
načelo pravnega prednika. Pogoj za takšen preskok pa je 
nepretrgana veriga listin, ki so podlaga zaporednih prenosov. Vse 
vmesne listine morajo izpolnjevati vse pogoje za izvedbo vmesnih 
vpisov in se vložijo v zbirko listin. Določba drugega odstavka 136. 
člena pa olajša postopek vpisa v primerih, ko imetnik pravice 
razpolaga s formalno pomanjkljivimi listinami. 

V Republiki Sloveniji je trenutno najmanj 650.000 stanovanj, ki še 
niso vpisana v zemljiško knjigo. Težave, ki se pojavljajo v praksi, 
so posledica neurejenih pravnih razmerij v preteklosti, ko se vpisi 
v zemljiško knjigo niso izvajali in so se praviloma izvajali le v 
primerih pravnega prometa z nepremičninami, v katerem so bile 

udeležene fizične osebe.Ta promet pa je bil zgradi prevladujočega 
sistema družbene lastnine močno omejen. Sedaj je potrebno vse 
nepremično premoženje in s tem pravice, ki na tem premoženju 
obstajajo, "pretvoriti" v spremenjen sistem lastnine, določen v 
Ustavi RS (zasebna lastnina). Za prejšnje družbenolastninske 
nosilce (imetnike) pravic na nepremičninah vpis v zemljiško knjigo 
ni imel takšnega pomena kot danes, ko tržno gospodarske 
razmere narekujejo urejeno lastninsko pravno stanje tudi zaradi 
vedno večjih potreb samih imetnikov (npr. hipoteke) kot tudi tretjih 
in države. Pravice so imetniki pridobivali praviloma na podlagi 
zakonov, zaradi česar zemljiškoknjižni vpisi niso bili konstitutivni. 
Kljub številnim razpolaganjem ni prihajalo do vpisov v zemljiško 
knjigo, zato je sedanje stanje v zemljiški knjigi še bolj ali manj 
tako, kot da se z nepremičnino nekaj let ni nič dogajalo oziroma 
kot da nepremičnine sploh ni. Tako občine ( od katerih jih tudi 
večina ne obstaja več), ki so "dodeljevale" pravico uporabe, pri 
teh prenosih niso poskrbele za ustrezne vpise v zemljiško knjigo, 
investitorji, ki so na dodeljenih zemljiščih gradili objekte, pa niso 
poskrbeli za ureditev zemljiškoknjižnega stanja objekta. 
Stanovanjski bloki s številnimi stanovanjskimi enotami zato stojijo 
na zemljiščih, ki so v zemljiški knjigi še vedno vpisana na določeno 
fizično osebo kot lastnika zemljišča, veliko parcel, na katerih so 
bili zgrajeni stanovanjski bloki, sploh ni odmerjenih, da stanovanjski 
bloki praviloma nimajo odmerjenega funkcionalnega zemljišča, 
pa je splošno znano. Težav je bistveno še več, vendar že opisane 
praktično onemogočajo vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo 
po veljavnem ZZK, kije bil sprejet 16.5.1995 in ni v celoti upošteval 
in uredil opisanega stanja. ZZK izhaja iz predpostavke, da je 
stanje v praksi urejeno in neproblematično. Kar zadeva vpise 
novogradenj po juniju 1995 pa je ZZK popolnoma ustrezen. 

Problem sedanjih velikih težav ni v določbah Zakona o zemljiški 
knjigi ( Uradni list RS, št. 33/95 - v nadaljevanju ZZK), katerega 
določbe, ki urejajo vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo so 
primerne in usklajene s temeljnimi načeli zemljiškoknjižnega prava. 
Zato odpravljanje težav, ki se pojavljajo v praksi in so posledica 
neurejenih pravnih razmerij v preteklosti, nikakor ne sme poseči 
v temeljna načela zemljiškoknjižnega prava in spreminjati določb 
ZZK. Dosledna in celovita uporaba določb ZZK ne bo mogoča 
vse dotlej, dokler ne bo vzpostavljeno "normalno" zemljiškoknjižno 
stanje za nazaj. Zato je cilj predlaganega zakona rešiti probleme, 
ki otežujejo strankam v zemljiškoknjižnem postopku vpis etažne 
lastnine. Predlagatelj je zato mnenja, da je mogoče probleme 
odpraviti s sprejetjem predlaganega zakona, ki poenostavlja vpis 
etažne lastnine in določa začasne pogoje glede posameznih 
elementov, ki so potrebni za vpis v zemljiško knjigo. S predlaganim 
zakonom se sicer odstopa od nekaterih pomembnih načel 
zemljiškega prava. Vendar pa je predlagatelj ocenil, da je potreba 
po ureditvi zemljiškoknjižnega stanja pomembna tudi za vse 
nadaljnje vpise, pri katerih pa se bodo upoštevala veljavna 
zemljiškoknjižna načela. Ker je zakon začasne narave in prispeva 
k ureditvi stanja, predlagatelj ocenjuje, da odstop od 
zemljiškoknjižnjih načel ne bo imel večjih škodljivih posledic kot bi 
ga imelo neurejeno zemljiškoknjižno stanje. 

Predlagatelj zakona je ob pripravi zakona analiziral probleme, s 
katerimi se fizične in pravne osebe v praksi srečujejo. Analizo je 
predlagatelj pripravil na podlagi poročil, ki so jih pripravila okrajna 
sodišča pristojna za vodenje zemljiške knjige in si pridobil mnenja 
strokovnjakov iz obeh pravnih fakultet in sodnikov vrhovnega 
sodišča. Pri pripravi zakona je predlagatelj z njimi in s predstavniki 
Ministrstva za okolje in prostor - Geodetske uprave RS tesno 
sodeloval . 

V nadaljevanju so jedrnato prikazani bistveni problemi, ki se 
pojavljajo pri vpisu etažne lastnine v zemljiško knjigo. 
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1.2. Analiza problemov pri vpisovanju etažne lastnine 
v zemljiško knjigo 

A/ Problem zemljišča 

Oviro pri vpisovanju etažne lastnine predstavlja določitev 
zemljišča, samega stavbišča in funkcionalnega zemljišča. 
Osnovna težava je v tem, da zakonodaja ne vsebuje jasnih 
opredelitev funkcionalnega zemljišča, ki bi bile podlaga za njegovo 
določitev. V tej smeri bi bili nedvomno dobrodošli primerni predpisi 
v prostorski zakonodaji, ki bi določili kriterije in postopek odmere, 
kar bi lahko pospešilo vpis etažne lastnine v primerih, ko 
lastninska vprašanja glede zemljišč niso sporna in jih je mogoče 
rešiti iz obstoječih listin. Po dosedanji zakonski ureditvi pa bi moralo 
biti za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo funkcionalno zemljišče 
določeno. Vendar pa je glede na zahteve veljavne zakonodaje 
(Zakon o urejanju prostora) in glede na dejansko stanje 
posameznih stavb, ki je nastalo po uveljavitvi SZ (odkup 
stanovanj), funkcionalno zemljišče skoraj nemogoče določiti 
oziroma ga je mogoče določiti z nesorazmerno visokimi stroški in 
težavami. Problem je tudi s pridobitvijo soglasja vseh imetnikov 
pravic za začetek postopka odmere funkcionalnega zemljišča. 

BI Listine potrebne za vpis etažne lastnine 

V zvezi z listinami predstavlja problem pri vpisu etažne lastnine 
zahteva po predložitvi nepretrgane verige listin v skladu z določbo 
17. člena ZZK, ki določa temeljno zemljiškoknjižno načelo - načelo 
zemljiškoknjižnega prednika. Glede tega pogoja predstavlja 
določeno olajšavo določba drugega odstavka 136. člena ZZK, 
vendar tudi ta ne rešuje zadovoljivo in v celoti vseh problemov, ki 
se v praksi še pojavljajo, npr. problemi tistih kupcev stanovanj, ki 
ne morejo zagotoviti ustreznih listin od svojega prodajalca oziroma 
od njegovih prednikov. 

C/ Etažni načrt stavbe 

Z dnem uveljavitve ZZK so prenehale veljati določbe od 26. člena 
do 37. člena zakona o pravicah na delih stavb (Uradni list SRS, št. 
19/76), ki so urejale vknjižbo etažne lastnine na posameznih 
delih stavbe. Po sedanjih predpisih je vsebina etažnega načrta 
stavbe, ki ga je potrebno predložiti predlogu za vpis stavbe v 
etažni lastnini, določena v 49. členu Pravilnika o vodenju zemljiške 
knjige. Glede na ureditev, ki se pripravlja v zvezi z zemljiškim 
katastrom, po mnenju geodetske uprave naveden etažni načrt ni 
ustrezen, ker ne predvideva elementov za identifikacijo stavbe v 
zemljiškem katastru. Ker pa je Geodetska uprava RS že 
usposobljena za določitev identifikatorja stavbe je smiselno, da 
se ta možnost že uporabi. Nadaljnja pomanjkljivost po Pravilniku 
je ta, da se s sedanjim etažnim načrtom geodetska uprava niti ne 
seznani in zato ni mogoče zagotoviti povezave z zemljiškim 
katastrom. Drug problem v zvezi z etažnim načrtom je ta, da v 
večini primerov sploh niso izdelani. Naknadna izdelava etažnega 
načrta je glede na dejansko stanje v stanovanjskih stavbah 
otežena, ker mora le-ta temeljiti na soglasju vseh imetnikov, ki pa 
ga je težko doseči. 

D/ Skupni deli in naprave 

Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91,13/93, 21/94 
in 23/96 - v nadaljevanju SZ) je opustil doslej uveljavljeno skupno 
lastnino na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah v 
večstanovanjski hiši ter na funkcionalnem zemljišču ter vpeljal 
solastnino vseh etažnih lastnikov (tretji odstavek 12. člena SZ). 
Ta solastnina je akcesorna pravica lastninski pravici na 
posameznem delu stavbe in samostojno ne more biti v pravnem 

prometu ter doživlja enako usodo kot stanovanje v etažni lastnini, 
torej podobno kot stavbno zemljišče doživlja usodo prometa s 
stavbo. Problem, ki se pojavlja v praksi je določitev solastniških 
deležev, SZ sicer določa, da se deleži določijo glede na vrednost 
stanovanja v razmerju do celote (tretji odstavek 12.člena SZ), 
vendar ne določi, ali je merodajna uporabna ali prodajna vrednost. 
ZZK v šestem odstavku 15. člena posebej ureja vpisovanje 
solastninske pravice na skupnih delih, objektih in napravah v 
večstanovanjski hiši, s čemer sledi določbam stanovanjskega 
zakona. Bistveno pri vpisu v zemljiško knjigo je, da se ob vsakem 
solastninskem deležu določi velikost deleža z ulomkom. Tu pa 
nastopi problem, ker solastniški deleži niso določeni. SZ v 22. 
členu določa obvezno sklenitev pogodbe o upravljanju 
večstanovanjske hiše in v 26. členu izrecno določa, da se s to 
pogodbo določijo solastniški deleži na skupnih delih, objektih in 
napravah. Ta pogodba bi se lahko štela kot pravni naslov za 
določitev idealnega solastninskega deleža. Problem pa je v 
pridobitvi soglasij posameznih imetnikov v večstanovanjskih hišah, 
zato te pogodbe zelo pogosto še niso sklenjene. Po zbranih 
podatkih naj bi bilo sklenjenih samo 9.000 pogodb o upravljanju 
od skupaj 20.000. 

E/ Etažna lastnina na poslovnih prostorih in drugih 
nestanovanjskih površinah 

Stanovanjski zakon je omejil etažno lastnino le na večstanovanjske 
hiše in odpravil določbe od 1 do 25. člena Zakona o pravicah na 
delih stavb (Uradni list SRS št. 19/76 - v nadaljevanju SZ). Tako je 
pustil odprto vprašanje etažne lastnine na poslovnih in drugih 
prostorih. SZ ne nadomešča zakona o pravicah na delih stavb v 
celoti in se pri opredelitvi etažne lastnine povsem jasno omejuje le 
na stanovanje ter izjemoma na tiste poslovne prostore, ki se 
nahajajo v večstanovanjski hiši, kjer predstavljajo stanovanja 
pretežni del celotne površine (drugi odstavek 7. člena). Zato 
predlagatelj ocenjuje, da bo potrebno za rešitev celovitega vpisa 
etažne lastnine sprejeti dopolnitev SZ ali posebni zakon, ki bo 
omogočil nastanek etažne lastnine tudi na poslovnih in drugih 
stavbah, kjer stanovanja niso v pretežni večini. 

Ker predlagatelj ocenjuje, da opisana problematika zadeva tudi te 
stavbe, je že v predlaganem zakonu predvidel, da se bo tudi 
etažna lastnina na teh stavbah vpisovala na enak način. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Iz opisanega pravnega in dejanskega stanja izhaja, da so zgoraj 
opisani problemi dovolj utemeljen razlog za sprejem predlaganega 
zakona, ki predpisuje začasne pogoje in olajšan postopek za 
vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo in z določenimi bonitetami 
(npr. oprostitev plačila sodnih taks,...) stimulira sedanje imetnike, 
da bodo na lažji način vpisali lastninsko pravico na svojem 
stanovanju v zemljiški knjigi in s tem tudi formalnopravno postali 
lastniki kupljenega stanovanja. V slovenskem pravu velja namreč 
načelo, da se absolutne pravice pravno-poslovno pridobivajo na 
podlagi pravnega naslova (iustus titulus) in pridobitnega načina 
(modus acquirendi). V primeru nepremičnin je pridobitni način 
vpis v zemljiško knjigo. In dokler etažna lastnina ni vpisana v 
zemljiško knjigo, ni mogoče pridobiti lastninske pravice v 
civilnopravnem smislu. Kupci takšnih nepremičnin pa uživajo 
varstvo domnevnega (bonitarnega) lastnika in posestno varstvo. 
Vsi nadaljnji izvenknjižni prenosi stanovanj, ki so se izvršili po 
nakupu stanovanj po določbah SZ, so položaj še bolj zapletli in 
gotovo narekujejo čimprejšnjo sanacijo stanja. Brez velikega 
učinka sta ostali tudi določbi 134. in 135. člena ZZK, da so lastniki 
nepremični, investitorji gradnje stavbe ter njihovi pravni nasledniki, 
ki niso vpisani v zemljiško knjigo, dolžni v petih letih po uveljavitvi 
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ZZK predlagati vpis v zemljiško knjigo (rok se bo iztekel 
16.7.2000). Za kršitev tega določila je sicer predvidena denarna 
kazen, vendar pa predlagatelj ocenjuje, da zagrožena kazen ni 
tako učinkovita, poleg tega pa prisila pod sankcijo ni v skladu z 
institutom zasebne lastnine. Precejšnje težave pa povzroča tudi 
ustanavljanje zastavne pravice na nevpisanih nepremičninah. S 
predlaganim zakonom pa se poleg parcialnih interesov lastnikov 
zasledujejo tudi javnopravni interesi. Z vpisom lastninske pravice 
v zemljiško knjigo, ki je izvirna evidenca podatkov o pravicah na 
nepremičninah, bo zagotovljeno spoštovanje načela zaupanja v 
zemljiško knjigo in bo zagotavljena večja varnost pravnega 
prometa z nepremičninami. Nevpis v zemljiško knjigo pomeni tudi 
oviro za razvoj nepremičninskega trga, za pretok kapitala v 
nepremičnine, za pridobivanje hipotekarnih posojil in je v končni 
fazi tudi ovira za pridobivanje sredstev za državni in občinski 
proračun. 

določa, da je vpis stvarnih pravic in pravnih dejstev ter vpis 
sprememb, ki se nanašajo na podatke v zertiljiški knjigi, obvezen. 
Predlagatelj vpisa pa te svoje dolžnosti ne more izpolniti dokler 
obstajajo pravne in dejanske ovire, ki mu preprečujejo, da bi 
svojo obvezo izpolnil. S predlaganim zakonom vsekakor 
ohranjamo načelo obveznosti vpisa. 

Cilj predlaganega zakona je, da se z rešitvami določenimi v 
predlogu zakona, omogoči vsem imetnikom pravic na posameznih 
delih stavbe, da se kot etažni lastniki vpišejo v zemljiško knjigo, 
ter da se vzpostavi takšno zemljiškoknjižno stanje, da bo 
zemljiška knjiga lahko služila svoji temeljni funkciji - da je javna 
evidenca vseh stvarnopravnih pravic in katere temeljno načelo je 
načelo zaupanja vanjo in ki zagotavlja varnost pravnega prometa 
z nepremičninami. In končno je cilj predlaganega zakona, da bodo 
določbe ZZK izvršljive za vse nadaljnje in bodoče vpise. 

3. NAMEN IN CILJI ZAKONA 

Pri pripravi zakona je predlagatelj vseskozi sledil temu, da s 
predlaganim zakonom ne bi povzročil korenitih sprememb in 
bistvenih posegov v temeljna načela zemljiškoknjižnega prava. 
Zato je namen predlaganega zakona, da ohrani dosedanjo ureditev 
vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo za vse primere etažne 
lastnine, za katere ni ovir za vpis po ZZK. 

S predlaganim zakonom želi predlagatelj predvsem začasno 
olajšati postopek vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo in 
odpraviti oziroma minimizirati obstoječe probleme. ZZK v 6. členu 

4. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ 

DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

Uveljavitev zakona bo imela finančne posledice v proračunu 
Republike Slovenije, in sicer zaradi dopolnitve in nadgradnje 
obstoječe aplikativne programske opreme zemljiškega katastra. 
Za dograditev aplikacij bo potrebno zagotoviti 41.000.000,00 
tolarjev, in sicer bo potrebno v letu 1999 zagotoviti dodatna 
sredstva v višini 23.000.000,00 tolarjev, za leto 2000 pa bo potrebno 
sredstva v višini 18.000.000,00 tolarjev zagotoviti s proračunom 
Republike Slovenije za leto 2000. 
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I. SPLOŠNI DOLOČBI 

1. člen 

Ta zakon določa začasne pogoje in postopek za vpis lastninske 
pravice na posameznih delih večstanovanjske hiše iz 7. člena 
Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.18/91, 21/94, 23/96-v 
nadaljevanju SZ) in za vpis lastninske pravice na posameznih 
delih tistih stavb, za katere drug zakon določa, da so posamezni 
deli te stavbe v etažni lastnini (v nadaljnjem besedilu: stavbe). 

Ta zakon se ne uporablja za vpis lastninske pravice na 
posameznih delih tistih stavb, za katere so bili po uveljavitvi 
Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS št. 33/95 - v nadaljnjem 
besedilu: ZZK) izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 74. člena 
ZZK. 

2. člen 

Šteje se, da so imeli z dnem uveljavitve Zakona o lastninjenju 
nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS.št. 44/97 - v 
nadaljnjem besedilu: ZLNDL) na zemljišču, na katerem stoji stavba 
(v nadaljnjem besedilu: stavbišče) iz prvega člena tega zakona, 
pravico uporabe imetniki pravic na posameznih delih stavbe. 

II. POSTOPEK ODMERE STAVBIŠČA 

3. člen 

Če za stavbo, ki je v etažni lastnini, ni odmerjeno zemljišče, ki je 
neposredno namenjeno njeni redni rabi (funkcionalno zemljišče), 
se odmeri kot nova parcela le stavbišče. 

Postopek za odmero stavbišča se uvede na zahtevo enega ali 
več imetnikov pravice na posameznem delu stavbe ali na zahtevo 
osebe, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot imetnik pravice na 
zemljišču, na katerem stoji stavba. Za vložitev zahteve ni potrebno 
soglasje drugih imetnikov pravice na posameznih delih stavbe in 
osebe, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot imetnik pravice na 
zemljišču, na katerem stoji stavba, če le-ta ni vlagatelj zahteve za 
odmero stavbišča. 

V postopku odmere stavbišča se ne uporabljajo določbe Zakona 
o zemljiškem katastru, ki se nanašajo na sodelovanje prizadetih 
lastnikov oziroma uporabnikov, njihova soglasja in na sestavo 
ugotovitvenega zapisnika in določba 47. in prvega odstavka 76.c 
člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni 
list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/ 
93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter določba 49. člena Zakona o stavbnih 
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97). 

Odmero stavbišča izvede geodet ob smiselni uporabi določb 
Zakona o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/74 in 42/ 
86), ki določajo postopek parcelacije zemljišč. Za izvedbo odmere 
stavbišča ni obvezna predhodna dokončna ureditev obstoječih 
lastniških meja s parcelacijo zajetih parcel po določbah 14. do 17. 
člena Zakona o zemljiškem katastru. 

Odmero stavbišča izvede brez prisotnosti imetnikov pravice na 
posameznem delu stavbe oziroma osebe, ki je v zemljiški knjigi 
vpisana kot imetnik pravice na zemljišču, na katerem stoji stavba. 
Geodet izdela elaborat odmere stavbišča, ki vsebuje skico 
zamejničenja in izmeritvene podatke. 

Odmera stavbišča se izvede ne glede na začete upravne ali 
sodne postopke v zvezi z zemljiščem, na katerem stoji stavba. 

Površina nove parcele, na kateri stoji stavba, je dokončna. 
Površina preostale parcele, ki se je delila, pa v primeru, če meje 
lastniških parcel niso urejene, ni dokončna in se izračuna na 
podlagi veljavnih podatkov zemljiškega katastra. 

Nova parcela, na kateri stoji stavba, se z mejami vpiše v zemljiški 
kataster na podlagi odločbe, ki se vroči vlagatelju zahteve za 
odmero stavbišča in osebi, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot 
imetnik pravice na stavbišču. 

Pritožba zoper odločbo je dopustna samo glede nepravilne 
določitve meje stavbišča in glede izračuna površine stavbišča. 
Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvedbe sprememb podatkov v 
zemljiškem katastru in v zemljiški knjigi.Tisti, ki mu je bil z odločbo 
prizadet pravni interes, lahko uveljavlja svoje pravice v pravdi. 

V postopku odmere stavbišča ni dovoljena vrnitev v prejšnje 
stanje in ne obnova postopka. 

Nova parcela, na kateri stoji stavba, se vpiše po uradni dolžnosti 
v zemljiški kataster in v zemljiško knjigo, ne glede na druge 
predlagane vpise v zemljiški knjigi. 

V zemljiško knjigo se nova parcela, na kateri stoji stavba, vpiše 
bremen prosta. 

III. ETAŽNI NAČRT POSAMEZNEGA 

DELA STAVBE 

4. člen 

Za posamezni del stavbe se izdela etažni načrt posameznega 
dela stavbe (v nadaljnjem besedilu: etažni načrt). 

Etažni načrt predloži imetnik pravice na posameznem delu stavbe 
geodetski upravi. 

Etažni načrt mora obsegati grafični prikaz, iz katerega je razvidna 
lega posameznega dela stavbe v etaži z osnovnimi merami 
posameznega dela stavbe ter podatke o površini posameznega 
dela stavbe, o oznaki parcele, na kateri stoji stavba ter o naslovu 
stavbe. 

Površina posameznega dela stavbe se privzame iz listine, 
potrebne za vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe. 
Če pa je etažni načrt izdelalo geodetsko podjetje, se upoštevajo 
podatki o površini iz tega načrta. 

Geodetska uprava etažni načrt potrdi. Na podlagi potrjenega 
etažnega načrta geodetska uprava posameznemu delu stavbe 
določi identifikacijsko številko. Če je etažni načrt nepopoln oziroma 
pomanjkljiv, ravna geodetska uprava tako, kot predpisuje zakon, 
ki ureja splošen upravni postopek. 

Geodetska uprava o določitvi identifikacijske številke in površini 
posameznega dela stavbe izda odločbo, ki se vroči imetniku 
pravice na posameznem delu stavbe. Pritožba zoper odločbo ne 
zadrži izvedbe sprememb podatkov v zemljiškem katastru in v 
zemljiški knjigi. 

Navodilo za izdelavo etažnega načrta predpiše minister, pristojen 
za geodetske zadeve v 30 dneh od dneva uveljavitve tega zakona. 
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IV. POSTOPEK IN POGOJI ZA VPIS 

PRAVICE NA POSAMEZNEM DELU 
STAVBE V ZEMLJIŠKO KNJIGO 

5. člen 

Predlagatelj vpisa stavbe, lastninske pravice na posameznem 
delu stavbe in solastninske pravice na skupnih prostorih, delih in 
objektih stavbe (vpis etažne lastnine) je lahko eden ali več 
imetnikov pravice na posameznem delu stavbe. 

Za vložitev predlogov iz prejšnjega odstavka ni potrebno soglasje 
drugih imetnikov pravic na posameznih delih stavbe in osebe, ki 
je-v zemljiški knjigi vpisana kot imetnik pravice na zemljišču, na 
katerem stoji stavba. 

Vpis stavbe se lahko opravi pri stavbišču, odmerjenem po tem 
zakonu. V tem primeru se lahko tunkcionalno zemljišče pripiše v 
zemljiškoknjižni vložek kasneje kot nova parcela. 

Predlogom za vpis iz prvega odstavka tega člena mora 
predlagatelj priložiti: 

- odločbo geodetske uprave iz šestega odstavka prejšnjega člena, 

- listine, ki so potrebne za vpis lastninske pravice na posameznem 
delu stavbe, 

- pogodbo ali odločbo, s katero so med imetniki pravic na 
posameznih delih stavb določeni solastniški deleži na skupnih 
prostorih, delih in objektih stavbe. 

Če pogodba iz tretje alinee prejšnjega odstavka ni sklenjena, 
vpiše sodišče solastnino na skupnih delih, objektih, napravah in 
zemljiščih po enakih delih. 

Za pogodbo iz tretje alinee prejšnjega odstavka se ne uporablja 
določba 22. člena ZZK. 

8. člen 

Postopki vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo po tem zakonu 
se štejejo za nujne skladno z zakonom, ki ureja sodišča. 

9. člen 

Za prvi predlog za vknjižbo in za prvo vknjižbo lastninske pravice 
na stavbi, na posameznem delu stavbe v etažni lastnini in vknjižbo 
solastninske pravice na skupnih prostorih, delih in objektih stavbe 
se šteje predlog, s katerim se skupaj predlaga vpis na stavbi, 
posameznem delu stavbe in na skupnih prostorih, delih in objektih 
stavbe ter vknjižba na podlagi tega predloga. 

Za prvi predlog za vknjižbo in za prvo vknjižbo iz prvega odstavka 
tega člena se štejejo tudi predlogi za vpis lastninske pravice na 
posameznem delu stavbe, ki so vloženi skupaj ali so vloženi 
posebej v roku enega leta od vložitve prvega predloga in vknjižbe 
na podlagi tega predloga. 

Za predlog za vpis in vknjižbo iz prvega in drugega odstavka 
tega člena se sodna taksa ne plača. 

Predlagatelj prve vknjižbe mora o vložitvi predloga brez odlašanja 
obvestiti upravnika stavbe. 

10. člen 

Do preteka roka iz 135. člena ZZK lahko vpis po določbah tega 
zakona predlagajo tudi investitorji gradnje stavbe oziroma njihovi 
pravni nasledniki. 

Po preteku roka iz 135. člena ZZK lahko do prenehanja veljavnosti 
tega zakona predlaga vpis iz prvega odstavka tega člena vsak 
imetnik pravice na posameznem delu stavbe in zahteva povrnitev 
plačanih stroškov od investitorja. 

11. člen 

6. člen 

Ne glede na določbo 17. člena ZZK sodišče dovoli vpis lastninske 
pravice na posameznem delu stavbe na podlagi pogodbe o prodaji 
posameznega dela stavbe po določbah SZ in Uredbe o izvedbi 
stanovanjskih hiš in stanovanj prevzetih od organa in organizacij 
bivše SFRJ in JLA (Uradni list RS, št. 61/92- v nadaljnjem besedilu: 
uredba). V primeru prodaje posameznega dela stavbe po določbah 
SZ in uredbe se šteje, da je oseba iz prvega odstavka 17. člena 
ZZK prodajalec iz te pogodbe. 

7. člen 

Ne glede na določbe ZZK, ki urejajo podlago za vknjižbo, se 
šteje, da je za vknjižbo primerna listina pogodba med investitorjem 
gradnje stavbe in prvim kupcem, čeprav ni predložena v izvirniku 
ali v listini, ki nadomešča izvirnik, oziroma podpis prodajalca na 
njej ni overjen. 

Za izvedbo vpisov pravic po tem zakonu je mogoče predlog za 
vpis iz prvega in drugega odstavka 136. člena ZZK vložiti še do 
prenehanja veljavnosti tega zakona. 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

12. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati določba 
254. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/ 
98) za posamezne dele stavb. 

Za izvajanje tega zakona se preneha uporabljati določba 49. člena 
Pravilnika o vodenju zemljiške knjige (Uradni list RS, št. 77/95). 

13. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in preneha veljati po petih letih od uveljavitve. 
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OBRAZLOŽITEV: 

Predlog zakona o začasnih pogojih za vpis lastninske pravice na 
posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo je sestavljen iz petih 
poglavjih, v katerih sistematično rešuje probleme, ki v praksi 
ovirajo nemoten vpis lastninske pravice na posameznih delih 
stavbe po določbah Zakona o zemljiški knjigi-ZZK (gre predvsem 
za stanovanja v etažni lastnini). 

I. Splošni določbi (1. - 2. člen) 

V prvem členu predlog zakona določa, za katere vpise lastninske 
pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo veljajo 
začasni pogoji in postopek za vpis. Primamo velja zakon le za 
vpis posameznih delov večstanovanjske hiše kot jo je opredelil 
Stanovanjski zakon v 7. členu. V drugem odstavku prvega člena 
pa omogoča, da ko bo sprejet zakon, ki bo uredil obstoj etažne 
lastnine tudi na drugih posameznih delih stavbe, bodo veljali 
začasni pogoji in postopek tudi za te vpise. 

Zakon v drugem členu vzpostavlja domnevo, da so imeli z dnem 
uveljavitve Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini 
(Uradni list RS.št. 44/97 - v nadaljevanju ZLNDL) na zemljišču, na 
katerem stoji stavba iz prvega člena predloga zakona (v 
nadaljevanju stavbišče), pravico uporabe imetniki pravic na 
posameznih delih stavbe. S tako določbo postanejo po zakonu 
zatečeni imetniki pravic na posameznih delih stavbe ("etažni 
lastniki") solastniki zemljišča, na katerem stavba stoji in so na ta 
način izenačeni s subjekti po ZLNDL ter so ne glede na to, kdo je 
vpisan kot lastnik zemljišča v zemljiško knjigo, postali imetniki 
pravice tudi na zemljišču, na katerem stavba stoji. 

II. Postopek odmere stavbišča (3.člen) 

Zaradi opisanih problemov v oceni stanja predlagatelj ocenjuje, 
da za uresničitev cilja - vpis posameznih delov stavbe v etažni 
lastnini v zemljiško knjigo, določitev funkcionalnega zemljišča ni 
bistvenega pomena. Zato predlaga, da se odmeri le zemljišče, na 
katerem stavba stoji (stavbišče) in da je to zadostna podlaga za 
vpis stavbe v zemljiško knjigo. Predlagatelj je predvidel, da se bo 
funkcionalno zemljišče naknadno lažje določilo, saj bodo že znani 
zemljiškoknjižni lastniki posameznih delov stavb bolj zainteresirani 
za izvedbo tega postopka. Na ta način odmerjeno funkcionalno 
zemljišče, se bo kot določa predlog zakona, kasneje pripisalo k 
stavbišču. Tako v tem poglavju zakon natančno predpisuje 
postopek odmere stavbišča, ki ga lahko predlaga eden ali več 
imetnikov pravic na posameznem delu stavbe ali oseba, ki je v 
zemljiško knjigo vpisana kot imetnik pravice na zemljišču, na 
katerem stoji stavba. Rešitev, da lahko odmero predlaga samo 
eden ali več izmed obstoječih imetnikov, predstavlja sicer odmik 
od predpisanih načel, vendar istočasno pomeni odpravo ovire 
kot je opisana v oceni stanja. Ko se bo stavbišče odmerilo kot 
nova parcela, se bo na predlog vsaj enega etažnega lastnika 
odpisalo od prejšnjega vložka v zemljiški knjigi in se vpisalo v nov 
osnovni vložek, ki bo podlaga za vknjižbo etažne lastnine na 
posameznem stanovanju. 

Odmero stavbišča izvede geodet ob smiselni uporabi določb 
Zakona o zemljiškem katastru (Uradni list SRS, št. 16/74 in 42/ 
86). Predlog zakona določa poenostavitve postopkov v drugem 
in četrtem odstavku 3. člena in v prvem odstavku 4. člena, tako 
da lahko odmero stavbišča in vpis lastninske pravice na 
posameznem delu stavbe predlaga en sam etažni lastnik, geodet 
pa lahko opravi odmero zemljišča, na katerem stoji stavba, ne da 
bi sledil določbam zakona o zemljiškem katastru, ki se nanašajo 

T.amBaoC( 
na sodelovanja prizadetih lastnikov oziroma uporabnikov, njihovih 
soglasij in sestavo ugotovitvenega zapisnika. Razlog za takšno 
poenostavitev je v tem, da je namreč za skupnosti solastnikov ali 
etažnih lastnikov značilno, da je v praksi težko doseči potrebno 
soglasje celo za nujne posle rednega upravljanja. Še poseben 
problem pa predstavlja zahteva, da je potrebno sodelovanje vseh 
pri odmeri zemljišča in vpisu etažne lastnine v zemljiško knjigo. 
Po veljavnih predpisih prvi vpis ni možen, če se hkrati ne predlaga 
vpis zemljišča in stavbe v osnovni vložek in vpis vseh etažnih 
lastnikov v podvložke. Če zemljišče, na katerem stavba stoji, še 
ni bilo odmerjeno, je po veljavnih geodetskih predpisih parcelacija 
možna samo v soglasju z vsemi zemljiškoknjižnimi lastniki tega 
zemljišča, ki imajo tudi pravico sodelovati v postopku in ki podpišejo 
zapisnik, sestavljen v postopku parcelacije, imajo pa tudi pravico 
do pritožbe. Za geodetski upravni organ, ki vodi postopek 
parcelacije, so relevantni samo lastniki, ki so vpisani v zemljiški 
knjigi. Tudi če bi upoštevali nevpisane etažne lastnike na podlagi 
pogodb, bi spet bilo potrebno zagotoviti sodelovanje vseh. 
Nasprotovanje ali pasivnost enega izmed vseh solastnikov v fazi 
priprave podlage za vpis in nato pri vložitvi predloga onemogoča 
vpis tudi za vse ostale. Posledica je veliko število nevpisanih 
nepremičnin v etažni lastnini. Zato je interventno potrebno 
omogočiti, da lahko tako odmero zemljišča, na katerem stoji stavba, 
kot nato vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe, 
predlaga en sam etažni lastnik. Vpisani lastniki so lastninsko 
pravico dejansko izgubili, v morebitnih spornih primerih pa bodo 
lahko svojo pravico uveljavljali v pravdi izven zemljiškoknjižnega 
postopka. Tudi morebitna pritožba, ki je dopustna samo glede 
nepravilne določitve meje stavbišča in glede izračuna površine 
stavbišča, ne zadrži izvedbe sprememb podatkov v zemljiškem 
katastru in v zemljiški knjigi. 

Zadnji odstavek 3. člena določa, da se nova parcela, na kateri 
stoji stavba, vpiše bremen prosta in sicer tistih bremen, ki morebiti 
bremenijo preostali del zemljišča, iz katerega je bila opravljena 
odmera stavbišča. Razlog za takšno rešitev je predvsem v ostalih 
predlaganih rešitvah zakona, ki določajo tudi stvarnopravni sta- 
tus tega zemljišča (2. člen). Razlog je tudi v tem, da bi prenos 
bremen oviral uresničitve ciljev tega zakona. 

III. Etažni načrt posameznega dela stavbe (4. člen) 

S tem zakonom se določa vsebina in namen etažnega načrta 
posameznega dela stavbe, organ, pristojen za potrditev etažnega 
načrta in postopek določitve identifikacijske številke posameznega 
dela stavbe. Etažni načrt posameznega dela stavbe je podlaga 
za določitev identifikacijske številke posameznega dela stavbe. 
Na zahtevo stranke se na podlagi etažnega načrta lahko 
izračunana tudi površina posameznega dela stavbe. Če stranka 
ne nasprotuje površini, določeni v listini, ki izkazuje prenos pravice 
na posameznem delu stavbe s pravnim poslom, se površina 
posameznega dela stavbe prevzame iz te listine. 

Identifikacijska številka posameznega dela stavbe povezuje 
zemljiškoknjižni vpis stavbe z lokacijo v prostoru in omogoča 
povezovanje katastrskih in zemljiškoknjižnih podatkov o 
posameznem delu stavbe z drugimi evidencami. S predlagano 
rešitvijo, ki je vsekakor ustreznejša kot je določba 49. člena 
Pravilnika o vodenju zemljiške knjige, je že sedaj postavljena 
podlaga za enotno uporabo katastra stavb tudi v bodoče po novih 
predpisih in za povezavo z zemljiško knjigo. Nesmiselno bi bilo 
ohranjati sedanji način vpisov, ki bi kasneje zopet zahtevali 
popravke. Zato je predlagatelj v oceni finančnih sredstev upošteval, 
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da so potrebna sredstva za dograditev obstoječe aplikativne 
programske opreme zemljiškega katastra, ki se bo začela 
uporabljati z uveljavitvijo tega zakona. 

IV. Postopek in pogoji za vpis pravice na posameznem 
delu stavbe v zemljiško knjigo (5.-11. člen) ,oVj' 

-.lasE rVi \jB6\Qi 
V tem poglavju so v postopku vpisa etažne lastnine v žemljiško 
knjigo določene nekatere olajšave, ki se nanašajo predvsem na: 
listine, ki so potrebne za vpis, na plačilo sodnih taks ter na način 
vpisa solastninske pravice na skupnih delih, objektih in napravah. 
Najpomembnejša rešitev predloga zakona je, da za vložitev 
predloga za vpis etažne lastnine ni potrebno soglasje vseh 
imetnikov pravic na posameznih delih stavbe, pač pa lahko vpis 
predlaga vsak imetnik pravice. 

Po predlaganem zakonu mora predlagatelj predlogu za vpis priložiti 
tudi pogodbo ali odločbo, s katero so med imetniki pravic na 
posameznih delih stavb določeni solastniški deleži. V prvi vrsti je 
mišljena pogodba o upravljanju, ki so jo dolžni vsi imetniki 
posameznih delov stavbe skleniti po 22. členu SZ in katere vsebina 
je podrobneje opredeljena v 26. členu SZ. V kolikor te pogodbe še 
nimajo sklenjene pa zadostuje, da se predloži katerakoli pogodba, 
v kateri so solastniški deleži na skupnih prostorih, delih in napravah 
določeni. Ta pogodba bo pravni naslov za določitev idealnega 
solastniškega deleža. 

ZZK v 22. členu zahteva, da mora biti na pogodbi o določitvi 
deležev podpis osebe, katere pravica se spreminja, overjen. Pri 
delilni pogodbi je potrebna overitev podpisov vseh solastnikov. 
Predlagani zakon odstopa od te zahteve in s tem spodbuja lastnike 
k sklenitvi pogodbe o upravljanju ali druge pogodbe. 

Če nobena od teh pogodb ne bo priložena predlogu za vpis, pa 
predlagani zakon določa domnevo, po kateri bo sodišče vpisalo 
solastnino na skupnih delih, objektih, napravah in zemljišču po 
enakih delih. Ta rešitev bo spodbuda za imetnike, da bodo čimprej 
sklenili pogodbo o upravljanju in določili realne solastniške deleže. 
V kolikor to ne bo mogoče doseči, velja načelo stvarnega prava, 
da so do dokaza o nasprotnem solastniški deleži enaki. Vsak 
lastnik na posameznem delu stavbe, ki bo imel interes, da se bo 
njegov delež realno določil, ima možnost po sodni poti doseči 
ugotovitev dejanskega solastniškega deleža. 

V 5. členu je uzakonjena domneva, da se v primeru prodaje 
posameznega dela stavbe po določba SZ in Uredbe o izvedbi 
stanovanjskih hiš in stanovanj prevzetih od organa in organizacij 
bivše SFRJ in JLA , šteje, da je oseba iz prvega odstavka 17. 
člena prodajalec iz te pogodbe. Prvi odstavek 17. člena namreč 
določa, da so vpisi dovoljeni zoper osebo, na katero je ob času 
vložitve predloga ali uvedbe postopka po uradni dolžnosti že 
vpisana ali pa se istočasno vknjiži ali predznamuje pravica, glede 
katere se bo izvršil nov vpis. Domneva je potrebna zato, ker je pri 
prodaji stanovanj po SZ prišlo do lastninjenja stanovanjskih enot, 
lastninska pravica pa se je pridobila ex lege. Pri prodaji teh stanovanj 
je pogosto prišlo do primerov, da je bil prodajalec drug subjekt, 
kot pa je vpisan v zemljiški knjigi ( v zemljiški knjigi je pri mnogih 
stanovanjih vpisana pravica uporabe ali upravljanja na prejšnja 
stanovanjska podjetja - Staninvest, Dom, Štandom itd..., ki so po 
prejšnjih predpisih upravljala - nekaj časa celo obvezno in nujno 
- s stanovanji v družbeni lastnini). Večina pravnih subjektov, ki so 
bili v prejšnjem sistemu »določeni« za upravljanje s stanovanji (ta 
pravica je vpisana tudi v zemljiško knjigo), je prenehala obstajati. 
Pravno nasledstvo je težko ali pa celo nemogoče ugotoviti, zato 
je zakonska domneva še en korak, ki bo pripomogel k vpisu 
stanovanj, ki so se lastninila po SZ. 

Predlagatelj je pri pripravi zakona ocenil, da je potrebno ohraniti 
temeljno načelo iz 17. člena ZZK ■ načelo zemljiškoknjižnega 
prednika, vendar pa so za določene primere (npr. v 7. členu) 
mogoča določena odstopanja. Veliko je namreč primerov, v katerih 
je bilo stanovanje prodano (pred dvajsetimi ali celo več leti) kupcu, 
ki stanovanje še sedaj uporablja (prenos z investitorja na kupca). 
V zemljiški knjigi je še vedno vpisan investitor, ki pa pogosto ne 
obstaja več, zato je zahtevati od ljudi, da morajo iskati nekdanje 
direktorje (ki morda niso več živi), nemogoče in nesmiselno. 
Določba 6. člena je olajšava celo na drugi odstavek 136. člena 
ZZK, ki določa, da sodišče dovoli vpis pravice, ki jo je sedanji 
imetnik pravice pridobil s pravnim poslom od knjižnega predhodnika 
in je edina ovira za njen vpis dejstvo, da na pogodbi niso overjeni 
podpisi po določbi 22. člena ZZK, če ugotovi, da overitev ni možna, 
da ni razloga za dvom o pristnosti podpisov ter da je predložen 
dokaz, da je bila pogodba predložena davčnemu organu. 

V 7. členu predloga zakona je določeno, da je za vknjižbo primerna 
listina tudi pogodba med investitorjem in prvim kupcem, čeprav ni 
predložena v izvirniku ali v listini, ki nadomešča izvirnik, oziroma 
podpis prodajalca na njej ni overjen. Vpis se bo tako lahko opravil 
na podlagi teh pogodb, saj so v njih navedeni prav vsi potrebni 
podatki in ne more priti do pra v nikakršnih pomot, napak ali zlorab. 
Takšno pogodbo lahko predloži tako prvi kupec, ki je stanovanje 
kupil po SZ kot tudi kupec stanovanja, ki je bilo enkrat ali večkrat 
v pravnem prometu. V primeru, če pa je pogodba izgubljena, pa 
bo še vedno veljala olajšava po drugem odstavku 136. člena 
ZZK. 

Da bi se vpisi etažne lastnine v zemljiško knjigo po tem zakonu 
čimprej opravili in ne bi prihajalo do velikih zaostankov, je zakon v 
8. členu določil, da so vsi postopki za vpis, predlagani po tem 
zakonu nujni v smislu 83. člena Zakona o sodiščih. To pomeni, da 
se predlogi za vpis vloženi po tem zakonu rešujejo hitro in tudi v 
času sodnih počitnic. 

Določba 9. člena zakona je še ena od ugodnosti, ki naj bi vse 
imetnike pravic na posameznih delih stavbe vzpodbudila, da bodo 
čimprej in v čim večjem obsegu poskrbeli za vpis lastninske 
pravice po tem zakonu. Zato predlagani zakon skladno s tretjim 
odstavkom 11. člena in smiselno uporabo 12. člena Zakona o 
sodnih taksah določa oprostitev plačila sodne takse, za vse tiste 
imetnike pravic na posameznih delih stavbe, ki bodo kot prvi 
predlagali vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo. Te oprostitve 
bodo deležni tudi imetniki, ki bodo predlagali vpis posameznega 
dela stavbe v roku enega leta od dneva, ko je bil predlagan vpis 
celotne etažne lastnine. Vsi nadaljnji predlogi vloženi po tem roku 
bodo zavezani k plačilu redne sodne takse. 

Rok določen v 134., 135. in 136. členu ZZK se bo iztekel 16. julija 
2000. Ker obstajajo že omenjeni problemi, ki jih v praksi ni bilo 
mogoče rešiti drugače kot s sprejemom tega zakona, ki določa 
začasne pogoje za vpis lastninske pravice na posameznih delih 
stavbe v zemljiško knjigo, je potrebno tudi ta rok podaljšati, ker 
predlagani zakon vključuje tudi rešitve po 134., 135. in 136. členu 
ZZK, pri čemer se je predlagatelj odločil, da se podaljša le rok iz 
136. člena, saj se ta določba praktično sploh ni uporabljala. Šele s 
sprejemom tega zakona jo bo mogoče uporabljati v polni meri. 

Rok iz 135. člena, ki je predviden za investitorje gradnje stavb, ni 
potrebno podaljšati, vendar pa predlog zakona daje investitorjem 
možnost, da do izteka roka izkoristijo ugodnosti po predlaganem 
zakonu. Predlagatelj ocenjuje, da je treba po preteku roka iz 135. 
člena ZZK imetniku posameznega dela stavbe omogočiti, da 
dolžnost investitorja opravi sam in zahteva povrnitev plačanih 
stroškov od investitorja. 
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V. Prehodne in končne določbe 

Ker veliko nepremičnin (stanovanja v etažni lastnini) ni vpisanih v 
zemljiško knjigo, je v praksi nastal problem v zvezi z ustanovitvijo 
zastavne pravice na nevpisanih nepremičninah in zagotovitvijo 
njenega varstva. Zato se je z zakonom o izvršbi in zavarovanju 
ustanovil register zastavnih pravic na nepremičninah, ki niso 
vpisane v zemljiško knjigo in ki ga vodi Notarska zbornica 
Slovenije kot javno knjigo (254. člen ZlZ-a). Pomen novega registra 
je predvsem v varovanju vrstnega reda zastavnih upnikov, ne pa 
odstopanje od načela obveznega vpisa v zemljiško knjigo. 

Ker predlagani zakon olajšuje vpis etažne lastnine v zemljiško 
knjigo in je njegov namen, da se zemljiškoknjižno stanje vseh 
nevpisanih stavb v etažni lastnini uredi, ni več potrebe za obstoj 
tega registra. Predlagana določba pa pomeni tudi spodbudo za 
imetnike pravic na posameznem delu stavbe, da bodo poskrbeli 

za vpis svojega posameznega dela stavbe v zemljiško knjigo in 
bodo lahko najemali hipotekama posojila. Zemljiška knjiga se 
namreč vodi prav z namenom javne objave pravic in pravnih 
dejstev, pomembnih za pravni promet z nepremičninami. 

Z dnem uveljavitve predlaganega zakona se za potrebe njegovega 
izvajanja preneha uporabljati 49. člen Pravilnika o vodenju 
zemljiške knjige (Uradni list RS, št. 77/95), ker je potrebno vsebino 
etažnega načrta enotno urediti za primere, ko gre za vpise 
lastninske pravice na posameznem delu stavbe po tem zakonu 
in za »redne« vpise lastninske pravice na posameznem delu 
stavbe, ki se izvajajo po določilih zakona o zemljiški knjigi. 

Zakon ima le začasno veljavnost, ker je predlagatelj ocenil, da bo 
v tem obdobju s predlaganimi olajšavami bilo možno doseči 
predlagani cilj. 

poročevalec, št. 57 12 

\ 

23. julij 1999 



eVi'\VB\\9VU IT1.', i 
irtens^ B\nB\n 
J1) sAaV\\r 

ttbBn Bp.er 

Predlog zakona o 

SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU 

(ZSUP) 

- EPA 641 - II - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 183. korespondenčni seji dne 
19. julija 1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM 
POSTOPKU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 37. izredne 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 16. julija 
1999 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

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

- Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve, 
- dr. Gorazd TRPIN, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve, 
- Marjan STARC, državni podsekretar v Ministrstvu za 

notranje zadeve. 

PRVI DEL 

SPLOŠNE DOLOČBE 

I. p o g I a v j e 

TEMELJNA NAČELA 

1. Veljavnost zakona 

1. člen 

(1) Po tem zakonu morajo postopati upravni in drugi državni 
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar 
v upravnih stvareh, neposredno uporabljajoč predpise, odločajo 
o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih 
oseb in drugih strank. 

(2) Javno pooblastilo za postopanje in odločanje v upravnih 

stvareh se podeli z zakonom, za postopanje in odločanje v upravnih 
stvareh iz izvirne pristojnosti lokalne skupnosti pa s predpisom 
sveta lokalne skupnosti. 

2. Upravna stvar 

2. člen 

(1) Upravna stvar je odločanje o pravici, obveznosti ali pravni 
koristi fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke na področju 
upravnega prava. 

(2) Šteje se, da gre za upravno stvar, če je s predpisom določeno, 
da organ v neki stvari vodi upravni postopek, odloča v upravnem 
postopku ali izda upravno odločbo oziroma, če to zaradi varstva 
javnega interesa izhaja iz narave stvari. 

3. Subsidiarna uporaba zakona 

3. člen 

(1) Posamezna vprašanja upravnega postopka so lahko za 
določeno upravno področje v posebnem zakonu drugače urejena, 
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kot so urejena v tem zakonu, če je za postopanje na takem 
upravnem področju to potrebno. 

(2) Na upravnih področjih, za katera je z zakonom predpisan 
poseben upravni postopek, se postopa po določbah posebnega 
zakona. Po določbah tega zakona pa se postopa v vseh vprašanjih, 
ki niso urejena s posebnim zakonom. 

(3) Ta zakon se uporablja tudi v primeru, ko izvajalci javnih služb 
odločajo o pravicah ali obveznostih uporabnikov njihovih storitev. 

4. Uporaba zakona v policijskih in drugih javnopravnih 
stvareh 

4. člen 

Če s posebnim zakonom ni predpisan drug postopek, postopajo 
po načelih tega zakona tudi policisti, kadar pri opravljanju svojih 
nalog odrejajo določena dejanja in s tem posegajo v pravice ali 
pravne koristi posameznikov. 

Upravni postopek se smiselno uporablja tudi v drugih javnopravnih 
stvareh, ki nimajo značaja upravne stvari po 2. členu tega zakona, 
kolikor ta področja niso urejena s posebnim postopkom. 

5. Pomen izraza "organ" in "uradna oseba" 

5. člen 

(1) Z organom je po tem zakonu mišljen organ državne uprave ali 
drug državni organ, organ lokalne skupnosti in nosilec javnih 
pooblastil, ki mu zakon daje pristojnost za odločanje v upravni 
stvari. 

(2) Z uradno osebo je po tem zakonu mišljena oseba, ki je v 
skladu z zakonom pooblaščena za odločanje v upravni stvari ali 
za opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku. 

6. Načelo zakonitosti 

6. člen 

(1) Organ odloča v upravni stvari po zakonu, podzakonskih 
predpisih, predpisih lokalnih skupnosti in splošnih aktih, izdanih 
za izvrševanje javnih pooblastil. 

(2) V upravnih stvareh, v katerih je organ po zakonu ali po 
predpisu lokalne skupnosti upravičen odločati po prostem 
preudarku, mora biti odločba izdana v mejah pooblastila in v skladu 
z namenom, za katerega mu je pooblastilo dano. Namen in obseg 
pooblastila določa zakon ali predpis lokalne skupnosti, ki vsebuje 
pooblastilo za odločanje po prostem preudarku. 

(3) Tudi v upravnih stvareh, v katerih je organ upravičen odločati 
po prostem preudarku, mora postopati po tem zakonu. 

7. Varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi 

7. člen 

(1) Pri postopanju in odločanju morajo organi omogočiti strankam, 
da čim lažje zavarujejo in uveljavijo svoje pravice; pri tem morajo 
skrbeti za to, da stranke ne uveljavljajo svojih pravic v škodo 

pravic drugih in ne v nasprotju z javno koristjo, določeno z 
zakonom ali z drugim predpisom. 

(2) Kadar uradna oseba glede na podano dejansko stanje izve ali 
sodi, da ima stranka v postopku podlago za uveljavitev kakšne 
pravicey jo! na dO! opozori. 

fl3no>l6sboq t
i 

(3) Pri odločanju o pravicah, obveznostih in pravnih koristih strank 
se nasproti njim uporabljajo tisti s predpisi določeni ukrepi, ki so 
zanje ugodnejši, če se z njimi doseže namen predpisa. 

(4) Organ mora skrbeti, da nevednost in neukost stranke in drugih 
udeležencev v postopku nista v škodo pravic, ki jim gredo po 
zakonu. 

8. Načelo materialne resnice 

8. člen 

(1) V postopku je treba ugotoviti resnično dejansko stanje in v ta 
namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in 
pravilno odločbo. 

(2) Na podlagi verjetno izkazanih dejstev lahko organ odloči le v 
primeru, da tako določa zakon. 

9. Načelo zaslišanja stranke 

9. člen 

(1) Preden se izda odločba, je treba dati stranki možnost, da se 
izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločbo 
(zaslišanje stranke). 

(2) Če so v postopku udeležene stranke z nasprotujočimi interesi, 
mora imeti vsaka stranka možnost, da se izjavi o zahtevkih in 
navedbah nasprotne stranke. 

(3) Organ svoje odločbe ne sme opreti na dejstva, glede katerih 
vsem strankam ni bila dana možnost, da se o njih izjavijo, razen 
v primerih, določenih z zakonom. 

(4) Če za posamezna dejanja v postopku ni z zakonom določeno, 
v kakšni obliki se lahko opravijo, jih opravijo stranke izven ustne 
obravnave pisno ali ustno na zapisnik, na obravnavi pa ustno. 

10. Prosta presoja dokazov 

10. člen 

O tem, katera dejstva je šteti za dokazana, odloči uradna oseba, 
pooblaščena za odločanje v upravni stvari, po svojem prepričanju 
na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in 
vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka. 

11. Dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba 
pravic 

11. člen 

Stranke morajo pred organom govoriti resnico in pošteno 
uporabljati pravice, ki so jim priznane s tem in drugimi zakoni, ki 
urejajo upravni postopek. 
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12. Samostojnost pri odločanju 

12. člen 

(1) Organ vodi upravni postopek in odloča v upravnifo>istvareh 
samostojno v okviru in na podlagi zakonov, podzakonskih 
predpisov, predpisov lokalnih skupnosti in splošnih1 AktOVlUzdrinih 
za izvrševanje javnih pooblastil. niijn i'on 

(2) Uradna oseba samostojno opravlja dejanja v upravnem 
postopku in v tem okviru ugotavlja dejstva in okoliščine ter na 
podlagi ugotovljenih dejstev in okoliščin uporablja predpise oziroma 
splošne akte, izdane za izvrševanje javnih pooblastil. 

13. Pravica pritožbe 

13. člen 

(1) Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, ima stranka pravico 
pritožbe. Samo z zakonom je mogoče predpisati, da v posameznih 
upravnih stvareh ni dovoljena pritožba, če je na drug način 
zagotovljeno varstvo pravic in zakonitosti. 

(2) Kadar je za odločanje na prvi stopnji pristojen predstavniški 
organ ali vlada, pritožba ni dovoljena. 

(3) Kadar je za odločanje na prvi stopnji pristojno ministrstvo, je 
pritožba dovoljena samo v primeru, da tako določa zakon. V 
zakonu mora biti tudi določeno, kdo o pritožbi odloča. 

(4) Pod pogoji iz tega zakona ima stranka pravico pritožbe tudi v 
primeru, če organ prve stopnje ni izdal odločbe o njeni zahtevi v 
določenem roku. 

14. Ekonomičnost postopka 

14. člen 

Postopek je treba voditi hitro, s čim manjšimi stroški in čim manjšo 
zamudo za stranke in druge udeležence v postopku, vendar 
tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno 
ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi 
stranke ter izda zakonita in pravilna odločba. 

II. p o g I a v j e 

PRISTOJNOST 

A. STVARNA IN KRAJEVNA PRISTOJNOST 

15. člen 

(1) Stvarna pristojnost organov za odločanje v upravnih stvareh 
se določa po predpisih, ki urejajo posamezno upravno področje 
ali določajo organizacijo in delovna področja posameznih organov. 

(2) Krajevna pristojnost se določa po predpisih o teritorialni 
organizaciji državne uprave, po predpisih o teritoriju občin, mestnih 
občin in širših samoupravnih lokalnih skupnosti ter po predpisih o 
organizaciji posameznih organov. 

1. Stvarna pristojnost državnih organov 

16. člen 

(1) Za odločanje v upravnih stvareh iz državne pristojnosti so na 
prvi stopnji stvarno pristojne upravne enote, če zakon ne določa 
drugače. 

(2) Za odločanje v upravnih stvareh iz državne pristojnosti so na 
drugi stopnji pristojna ministrstva, če zakon ne določa drugače. 

2. Stvarna pristojnost organov lokalnih skupnosti 

17. člen 

Za odločanje o upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti občine ali 
pokrajine je na prvi stopnji pristojna občinska uprava oziroma 
pokrajinska uprava, če zakon ne določa drugače. Za odločanje o 
upravnih stvareh iz prenešene pristojnosti države na občino ali 
pokrajino, je na prvi stopnji pristojna občinska oziroma pokrajinska 
uprava, če zakon ne določa drugače. 

3. Prepoved prevzema in prenosa pristojnosti 

18. člen 

(1) Noben organ ne more prevzeti posamezne upravne stvari iz 
pristojnosti drugega organa in je rešiti sam, razen če zakon tako 
določa in če so izpolnjeni v zakonu predpisani pogoji. 

(2) Če organ, pristojen za nadzorstvo nad delom organa prve 
stopnje ugotovi, da organ prve stopnje upravnih stvari ne rešuje 
pravočasno, opozori na to predstojnika organa prve stopnje in 
določi rok, v katerem mora organ prve stopnje izdati odločbo v 
posamezni upravni stvari. 

(3) Če po preteku roka iz prejšnjega odstavka ni izdana odločba 
oziroma sklep, s katerim se postopek konča, lahko organ druge 
stopnje prevzame upravno stvar v reševanje, mora pa to storiti, 
če bi sicer utegnile nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje 
ljudi, za naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje. 

(4) Organ, ki je pristojen za odločanje v posamezni upravni stvari, 
sme samo po izrecnem zakonskem pooblastilu odločanje v tej 
stvari prenesti na kakšen drug organ. 

(5) Stvarna in krajevna pristojnost se ne more spremeniti z 
dogovorom med strankami, organi oziroma strankami in organi, 
razen, če zakon drugače določa. 

4. Krajevna pristojnost 

19. člen 

(1) Stvarno pristojno ministrstvo odloča v upravnih stvareh na 
območju celotne države. 

(2) Organi državne uprave, organizirani po teritorialnem načelu, 
odločajo v upravnih stvareh na območju, za katero so organizirani. 

(3) Organi lokalnih skupnosti odločajo v upravnih stvareh na 
območju lokalne skupnosti. 
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20. člen 23. člen 

(1) V mejah predpisov iz drugega odstavka 15. člena tega zakona 
in v okviru 19. člena tega zakona se določa krajevna pristojnost: 

1) v stvareh, ki se nanašajo na nepremičnine - po kraju, kjer ta 
leži; 

2) v stvareh, ki se nanašajo na dejavnosti državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti in pravnih oseb - po njihovem 
sedežu; v stvareh, ki se na nanašajo na dejavnosti njihovih 
enot - po sedežu enote; 

3) v stvareh, ki se nanašajo na poklicno dejavnost 
posameznikov, ki se opravlja v določenem kraju - po kraju, 
kjer se dejavnost pretežno opravlja oziroma, kjer naj bi se 
pretežno opravljala; 

4) v drugih stvareh - po stalnem prebivališču stranke. 

(2) Če stranka nima stalnega prebivališča v državi, se določi 
krajevna pristojnost po njenem začasnem prebivališču v državi, 
če niti tega nima, pa po njenem zadnjem stalnem oziroma 
začasnem prebivališču v državi. 

(3) Če v postopku sodeluje več strank, se določi pristojnost po 
stranki, zoper katero se vodi postopek oziroma, zoper katero je 
naperjen zahtevek. 

(4) Če se krajevna pristojnost ne da določiti po določbah prvih 
treh odstavkov tega člena, se določi po kraju, kjer je nastal povod 
za postopek. 

(5) V stvareh, ki se nanašajo na vodno ali zračno plovilo, ki se 
vpisuje v poseben vpisnik, in v stvareh, za katere je nastal povod 
za postopek na tovrstnem vodnem ali zračnem plovilu, se določi 
krajevna pristojnost po sedežu organa, pri katerem se vodi vpisnik, 
v katerega je vpisano vodno oziroma zračno plovilo oziroma, ki je 
sicer pristojen za upravno stvar. 

5. Stek pristojnosti 

21. člen 

(1) Če bi bila po določbah 19. in 20. člena tega zakona hkrati 
krajevno pristojna dva ali več stvarno pristojnih organov, je 
pristojen tisti organ, ki je prvi začel postopek; krajevno pristojni 
organi pa se lahko sporazumejo, kateri od njih bo vodil postopek. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora vsak krajevno pristojen 
organ opraviti na svojem območju tista dejanja postopka, ki jih ni 
mogoče odlagati. 

6. Ustalitev pristojnosti 

22. člen 

(1) Organ, ki je kot krajevno pristojen začel postopek, ostane 
pristojen tudi tedaj, kadar nastanejo med postopkom okoliščine, 
po katerih bi bil krajevno pristojen kakšen drug organ. Organ, ki je 
začel postopek, lahko odstopi zadevo organu, ki je postal krajevno 
pristojen po novih okoliščinah, če se s tem znatno olajša postopek, 
zlasti za stranko. 

(2) Če zakon ne določa drugače, ostane organ, ki je kot stvarno 
pristojen začel postopek, pristojen tudi tedaj, kadar se med 
postopkom spremeni zakon tako, da določa za odločanje v upravni 
stvari stvarno pristojnost drugega organa. 

(1) Vsak organ mora po uradni dolžnosti med postopkom ves 
čas paziti na svojo stvarno in krajevno pristojnost. 

(2) Če organ spozna, da ni pristojen za določeno upravno stvar, 
postopa tako, kot je določeno v tretjem in četrtem odstavku 65. 
člena tega zakona. 

(3) Če je nepristojni organ opravil kakšno dejanje postopka, 
preudari pristojni organ, ki mu je stvar odstopljena, ali je treba 
katero od teh dejanj ponoviti. Organ, ki je opravil taka dejanja, 
mora pristojnemu organu odstopiti spise o teh dejanjih. 

7. Stranke z diplomatsko imuniteto 

24. člen 

(1) Glede pristojnosti domačih organov v stvareh, v katerih je 
stranka tujec, ki uživa v Sloveniji imunitetno pravico, tuja država 
ali mednarodna organizacija, veljajo mednarodne pogodbe in 
druga pravila mednarodnega prava, ki obvezujejo Slovenijo. 

(2) Če nastane dvom o obstoju in obsegu imunitetne pravice, da 
pojasnilo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. 

(3) Uradna dejanja, ki se tičejo oseb z imuniteto, se opravljajo s 
posredovanjem ministrstva za zunanje zadeve. 

8. Prostorska omejitev pristojnosti 

25. člen 

(1) Vsak organ opravlja uradno delo v mejah svojega območja. 

(2) Če bi bilo nevarno odlašati z uradnim dejanjem, ki bi ga bilo 
treba opraviti izven območja organa, ga sme opraviti organ tudi 
izven svojega območja. To pa mora takoj sporočiti organu, na 
katerega območju je dejanje opravil. Taka dejanja lahko opravi 
državni organ tudi v razmerju do organa lokalne skupnosti in 
obratno. 

(3) Uradna dejanja v stavbah ali drugih objektih, ki so v uporabi 
vojaških organov, se opravljajo po poprejšnji naznanitvi 
pristojnemu vojaškemu poveljniku. Če gre za objekt, ki uživa 
vojaško tajnost, se uradna dejanja opravijo v sporazumu s 
pristojnim vojaškim poveljnikom. Takšna naznanitev ni potrebna 
v nujnih zadevah. 

(4) Uradna dejanja na eksteritorialnem območju se opravijo s 
posredovanjem ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, razen, 
če gre za nujna dejanja v javnem interesu in pravila mednarodnega 
prava, ki zavezujejo Slovenijo, to dopuščajo. 

9. Spor o pristojnosti 

26. člen 

(1) Vlada odloča v sporih o pristojnosti: 

1) med ministrstvi; 
2) med nosilci javnih pooblastil, ki imajo javno pooblastilo na 

podlagi zakona, in ministrstvi; 
3) med nosilci javnih pooblastil, ki imajo javno pooblastilo na 

podlagi zakona. 
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(3)Ministrstvo, pristojno za upravo, odloča v sporih o pristojnosti: 

1) med upravnimi enotami; 
2) med upravnimi enotami in nosilci javnih pooblastil, ki imajo 

javno pooblastilo na podlagi zakona. 
.oqe nsg-io s. 

(3) Ustavno sodišče odloča v sporih o pristojnostih .°^e' eqo! 
ho>Ibs eg9t f 

1) med sodišči in drugimi državnimi organi; 
2) med državnimi organi in organi lokalnih skupnosti; 
3) med organi lokalnih skupnosti. 

(4) V sporih o pristojnosti med enotami ali izpostavami ministrstev 
ali nosilca javnega pooblastila, odloča samo ministrstvo oziroma 
nosilec javnega pooblastila. 

(5) Župan ali njemu ustrezen organ odloča v sporih o pristojnosti: 

1) med organi iste lokalne skupnosti; 
2) med nosilci javnih pooblastil, ki imajo javno pooblastilo na 

podlagi predpisa lokalne skupnosti; 
3) med nosilci javnih pooblastil iz prejšnje alinee in organi lokalnih 

skupnosti. 

(6) Minister, pristojen za upravo, odloča v sporih o pristojnosti 
med županom in svetom iste samoupravne lokalne skupnosti. 

27. člen 

(1) Kadar sta dva organa izjavila, da sta pristojna ali da nista 
pristojna za odločanje v isti upravni stvari, poda predlog za 
odločanje v sporu o pristojnosti organ, ki se je zadnji izrekel, da ni 
pristojen oziroma organ, ki meni, da je drugi organ prevzel njegovo 
pristojnost. Predlog lahko poda tudi stranka. 

(2) Organ, ki odloča v sporu o pristojnosti, s sklepom odloči, 
kateri organ je pristojen za upravno zadevo in odpravi odločbo, ki 
jo je v upravni stvari izdal nepristojni organ, oziroma odpravi 
sklep, s katerim se je pristojni organ izrekel za nepristojnega, in 
pošlje zadevo s spisi pristojnemu organu. 

(3) Zoper sklep, s katerim se odloči v sporu o pristojnosti, stranka 
ne more vložiti posebne pritožbe, lahko pa začne upravni spor, 
razen, če je v sporu o pristojnosti odločalo ustavno sodišče. 

(4) V primeru iz prvega odstavka 21. člena in v primeru iz 22. 
člena tega zakona spor o pristojnosti ni dopusten. Zahtevo za 
takšen spor o pristojnosti organ, pristojen za odločanje v sporu o 
pristojnosti, zavrže. 

10. Katera uradna oseba je pooblaščena za postopek 
in za odločanje 

28. člen 

(1) V upravni stvari, za katero je pristojen monokratičen 
(individualno voden) organ, izda odločbo v upravnem postopku 
njegov predstojnik, če ni s predpisi o organizaciji tega organa ali 
z drugimi predpisi določeno drugače. 

(2) Predstojnik lahko pooblasti drugo osebo, zaposleno pri istem 
organu, za odločanje v upravnih stvareh iz določene vrste zadev. 

(3) Pooblastilo za odločanje obsega tudi pooblastilo za vodenje 
postopka pred odločitvijo. 

(4) Inšpektor ima že po zakonu pooblastilo za odločanje v upravnih 
stvareh. 

29. člen 

(1) Pri kolegijskih organih izdaja odločbe v upravnih stvareh sam 
kolegijski organ, če ni z zakonom oziroma s predpisom sveta 
lokalne skupnosti določeno, da izdaja odločbe v upravnem 
postopku predsednik kolegijskega organa. 

(2) Kadar je za odločanje v upravni stvari pristojen kolegijski 
organ, vodi postopek do izdaje odločbe njegov član, ki ga določi 
sam organ. Uradna oseba kolegijskega organa mora izpolnjevati 
pogoje za vodenje postopka iz 31. člena tega zakona. V primeru, 
da take osebe v kolegijskem organu ni, vodi postopek do izdaje 
odločbe uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 31. člena tega zakona 
in jo kolegijski organ za to pooblasti. 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka predloži oseba, ki je vodila 
postopek, kolegijskemu organu, ki je pristojen za odločanje, pisno 
poročilo in predlog odločbe. 

30. člen 

(1) Predstojnik organa lahko pooblasti drugo osebo, zaposleno 
pri istem organu, za vodenje posameznih dejanj v postopku pred 
izdajo odločbe. 

(2) Župan lahko pooblasti za vodenje posameznih dejanj v 
postopku zaposlenega v občinski upravi. 

(3) Če v pooblastilu ni omejitev, ima uradna oseba pravico opravljati 
vsa dejanja v postopku, razen pravice izdajati odločbe in take 
sklepe, s katerimi se konča postopek. 

(4) Če predstojnik organa oziroma župan ne izpolnjuje predpisanih 
pogojev za vodenje postopka, lahko postopek do izdaje odločbe 
vodi samo uradna oseba, ki te pogoje izpolnjuje. 

31. člen 

Upravni postopek lahko vodi in v njem odloča samo oseba, ki ima 
predpisano izobrazbo in strokovni izpit iz upravnega postopka. 
Vrsto in stopnjo izobrazbe ter vsebino strokovnega izpita predpiše 
vlada. 

32. člen 

V upravnih stvareh, o katerih odločajo nosilci javnih pooblastil, se 
glede vprašanja, katera oseba je pooblaščena za odločanje 
oziroma za opravljanje posameznih dejanj v postopku, smiselno 
uporabljajo določbe tega zakona, če drug zakon ne določa 
drugače. 

11. Pravna pomoč 

33. člen 

(1) Za posamezna dejanja v postopku, ki jih je treba opraviti izven 
območja pristojnega organa, zaprosi ta organ tisti državni organ, 
na katerega območju je treba dejanje opraviti. Na enak način so si 
dolžni dajati pravno pomoč med seboj tudi organi lokalnih 
skupnosti. 

(2) Organ, ki vodi postopek, lahko zaprosi drug organ za pojasnila 
in podatke, potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za izdajo 
odločbe. 
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34. člen 

(1) Državni organi in organizacije, ki imajo javno pooblastilo za 
odločanje v upravnih stvareh, morajo dajati drug drugemu pravno 
pomoč v upravnem postopku. Za tako pomoč prosijo s posebnim 
zaprosilom. 

(2) Zaprošeni organ kot tudi organizacija iz prejšnjega odstavka 
mora ugoditi zaprosilu v mejah svojega območja in delovnega 
področja brez odlašanja, najpozneje pa v 30 dneh od prejema 
zaprosila. 

(3) Od sodišča se lahko zaprosi pravna pomoč za posamezna 
dejanja v postopku samo, če zakon tako določa. 

(4) Organ lahko zaprosi sodišče naj mu pošlje spise, ki so mu 
potrebni v upravnem postopku. Sodišče mora ugoditi takemu 
zaprosilu, če se s tem ne ovira sam sodni postopek. Sodišče 
lahko določi rok, v katerem mu je treba spise vrniti. 

(5) Za pravno pomoč v razmerju s tujimi organi veljajo določbe 
mednarodnih pogodb, če teh ni, pa načelo vzajemnosti. Če nastane 
dvom o vzajemnosti, da o tem pojasnilo ministrstvo, pristojno za 
zunanje zadeve. 

(6) Domači organi dajejo tujim organom pravno pomoč na način, 
kot to določa zakon. Organ odreče pravno pomoč, če se prosi za 
dejanje, ki nasprotuje javnemu redu. Dejanje, za katero prosi tuji 
organ, se lahko opravi tudi na način, ki ga želi tuji organ, če tak 
postopek ne nasprotuje javnemu redu. 

(7) Če v mednarodnih pogodbah ni predvidena možnost 
neposredne pravne pomoči med domačini in tujimi organi, občujejo 
domači organi s tujimi organi preko ministrstva, pristojnega za 
zunanje zadeve. 

B. IZLOČITEV 

35. člen 

Predstojnik oziroma pooblaščena uradna oseba organa ne sme 
odločati ali opravljati posameznih dejanj v postopku: 

1) če je v zadevi, o kateri teče postopek, stranka, soupravičenec 
oziroma sozavezanec, priča, izvedenec, pooblaščenec ali zakoniti 
zastopnik stranke; 

2) če je stranka ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec z njo 
v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega 
četrtega kolena ali če je z njo v zakonu, ali v svaštvu do vštetega 
drugega kolena, četudi je zakonska zveza prenehala, ali če z njo 
živi ali je živela v izvenzakonski skupnosti; 

3) če je skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik stranke, njenega 
zakonitega zastopnika ali pooblaščenca; 

4) če je bila udeležena v postopku na prvi stopnji ali je sodelovala 
pri odločanju. 

36. člen 

Uradna oseba, ki naj bi odločila v določeni upravni stvari ali opravila 
kakšno dejanje v postopku, mora takoj, ko zve za kakšen 
izločitveni razlog iz 35. člena tega zakona, prenehati s kakršnimkoli 
nadaljnjim delom v zadevi in to sporočiti organu, pristojnemu za 

odločanje o izločitvi. Če uradna oseba misli, da so podane kakšne 
druge okoliščine, ki opravičujejo njeno izločitev, sporoči to 
omenjenemu organu, ne sme pa prenehati z delom. 

37. člen 
OV, i>l ,Bd930 t, 

(1) Stranka lahko zahteva izločitev uradne osebe iz razlogov 
naštetih v 35. členu tega zakona, lahko pa tudi, kadar druge 
okoliščine vzbujajo dvom o njeni nepristranosti. Pri tem mora 
stranka navesti okoliščine, zaradi katerih je po njenem mnenju 
podan kakšen razlog za izločitev. 

(2) Uradna oseba, katere izločitev je zahtevala stranka iz kakšnega 
od razlogov naštetih v 35. členu tega zakona, ne sme do izdaje 
sklepa o taki zahtevi opravljati nobenih dejanj v postopku, razen 
tistih, ki se ne smejo odlagati. 

38. člen 

(1)0 izločitvi ministra odloči vlada. O izločitvi predstojnikov organov 
in organizacij v sestavi ministrstev in uradnih oseb v ministrstvu 
odloča minister. 

(2) O izločitvi uradne osebe v organih ter organizacijah v sestavi 
ministrstev odloča predstojnik organa oziroma organizacije. 

(3) O izločitvi načelnika upravne enote odloča minister, pristojen 
za upravo. 

(4) O izločitvi uradne osebe upravne enote odloča načelnik 
upravne enote. 

(5) O izločitvi uradnih oseb nosilcev javnih pooblastil odloča 
predstojnik organa, ki odloča o pritožbi zoper odločbo take 
organizacije, če pritožba ni dovoljena, pa minister, ki vodi 
ministrstvo, v katerega delovno področje spada upravna stvar. 

(6) O izločitvi tajnika in uradnih oseb občinske uprave odloča 
župan. 

(7) O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v tem primeru tudi 
odloči v upravni stvari. 

(8) O izločitvi uradne osebe v stvareh iz prenešene državne 
pristojnosti na občino odloči pristojno ministrstvo, ki določi drugo 
uradno osebo. 

(9) O izločitvi se odloči s sklepom. 

39. člen 

(1) V sklepu o izločitvi je treba določiti uradno osebo, ki bo namesto 
izločene osebe opravljala posamezna dejanja ali vodila celoten 
postopek oziroma odločila o stvari. 

(2) Zoper sklep, s katerim je zavrnjena zahteva stranke za 
izločitev, je dovoljena posebna pritožba. 

40. člen 

Določbe tega zakona o izločitvi se smiselno uporabljajo tudi za 
člane kolegijskih organov in druge funkcionarje ter druge osebe, 
ki bi bile pooblaščene za odločanje v upravnih stvareh oziroma 
opravljanje dejanj v postopku. 

poročevalec, št. 57 18 23. julij 1999 



41. člen 

■(1) Določbe tega zakona o izločitvi se smiselno uporabljajo tudi 
za zapisnikarje. 

(2) Sklep o izločitvi zapisnikarja izda uradna oseba, ki vodi 
postopek. ertnsitS 

o ee v rti> 

III. poglavje 

STRANKA IN NJENO ZASTOPANJE 

1. Stranka 

42. člen 

(1) Stranka v upravnem postopku je lahko vsaka fizična oseba in 
pravna oseba zasebnega ali javnega prava, na katere zahtevo je 
začet postopek ali zoper katero teče postopek. 

(2) Stranke so lahko tudi drugi (skupina oseb, itd.), če so lahko 
nosilci pravic in obveznosti, o katerih se odloča v upravnem 
postopku. 

43. člen 

(1) Pravico udeleževati se postopka ima tudi oseba, ki izkaže 
pravni interes. Pravni interes izkaže oseba, ki zatrjuje, da vstopa 
v postopek, zaradi varstva svojih pravnih koristi (stranski 
udeleženec). 

(2)Pravna korist je neposredna, na zakon ali drug predpis oprta 
osebna korist. 

(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena ima v postopku enake 
pravice in dolžnosti kot stranka, če zakon ne določa drugače. 

44. člen 

Organ mora ves čas med postopkom po uradni dolžnosti skrbeti 
za to, da so v postopku udeleženi vsi, na katerih pravice ali 
pravne koristi bi lahko vplivala odločba. 

(2) Polnoletna oseba, ki ji je delno omejena poslovna sposobnost, 
je procesno sposobna v mejah svoje poslovne sposobnosti. 

(3) Mladoletnik, ki ni pridobil popolne poslovne sposobnosti, je 
procesno sposoben v mejah, v katerih mu je priznana poslovna 
sposobnost. 

(4) Tuj državljan, ki ni procesno sposoben po pravu svoje države, 
je pa procesno sposoben po našem zakonu, lahko sam opravlja 
procesna dejanja. 

47. člen 

(1) Stranko, ki nima procesne sposobnosti, zastopa njen zakoniti 
zastopnik. 

(2) Zakoniti zastopnik je določen z zakonom ali z aktom 
pristojnega organa na podlagi zakona. 

(3) Zakoniti zastopnik lahko opravlja v imenu stranke vsa procesna 
dejanja razen v primerih, ko je s predpisom določeno, da mora 
imeti za posamezna procesna dejanja posebno dovoljenje. 

(4) Organ lahko od osebe, ki nastopa kot zakoniti zastopnik, 
zahteva, da predloži dokazila, da je strankin zakoniti zastopnik. 

(5) Če organ, ki vodi postopek, ugotovi, da zakoniti zastopnik 
osebe, ki je pod skrbništvom, ne kaže potrebne skrbnosti pri 
zastopanju, naznani to skrbstvenemu organu. 

48. člen 

(1) Pravna oseba opravlja dejanja v postopku po zakonitem 
zastopniku, ki ga določa zakon oziroma splošni akt pravne osebe 
v skladu z zakonom. 

(2) Monokratično voden državni organ opravlja dejanja v postopku 
po predstojniku oziroma po predstavniku, ki ga določi predstojnik. 
Kolegijski državni organ opravlja dejanja v postopku po 
predsedniku oziroma po osebi, ki jo določi sam organ. 

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena veljajo tudi 
za organe lokalnih skupnosti. 

(4) Osebe iz drugega odstavka 42. člena tega zakona, opravljajo 
dejanja v postopku po osebi, ki jo določijo, če ni v posebnih 
predpisih drugače določeno. 

45. člen 

(1) Državni tožilec, državni pravobranilec in drugi državni organi, 
ki so pq zakonu upravičeni v upravnem postopku zastopati javne 
koristi, imajo v mejah takega pooblastila pravice in dolžnosti 
stranke. 

(2) Organi iz prvega odstavka tega člena ne morejo imeti v 
upravnem postopku večjih pravic, kot jih imajo stranke. . 

2. Procesna sposobnost in zakoniti zastopnik 

46. člen 

(1) Stranka, ki je poslovno popolnoma sposobna, lahko sama 
opravlja dejanje v postopku (procesna sposobnost). 

49. člen 

Organ mora med postopkom ves čas po uradni dolžnosti paziti 
na to, ali je tisti, ki nastopa kot stranka, lahko stranka v postopku, 
in ali zastopa procesno nesposobno stranko njen zakoniti 
zastopnik. 

50. člen 

(1) Če stranka med postopkom umre (fizična oseba) ali preneha 
(pravna oseba), se postopek nadaljuje, če gre v postopku za 
pravico, obveznost ali pravno korist, ki lahko preide na pravne 
naslednike. 

(2) Če postopka ni mogoče nadaljevati, organ ustavi postopek s 
sklepom. Zoper ta sklep je dovoljena posebna pritožba. 
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3. Začasni zastopnik 

51. člen 

(1) Če procesno nesposobna stranka nima zakonitega zastopnika 
ali je treba opraviti kakšno dejanje zoper osebo, katere 
prebivališče je neznano in nima pooblaščenca, ji postavi organ, ki 
vodi postopek, začasnega zastopnika, če to narekuje nujnost 
zadeve in je treba izvesti postopek. Organ, ki je postavil 
začasnega zastopnika procesno nesposobni stranki, mora o tem 
nemudoma obvestiti skrbstveni organ. Če pa je postavil 
začasnega zastopnika komu, čigar prebivališče je neznano, 
razglasi svoj sklep na oglasni deski, po potrebi pa tudi na drug 
primeren način. Sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

(2) Organ postavi stranki začasnega zastopnika tudi v primeru, 
ko si koristi stranke in njenega zakonitega zastopnika nasprotujejo 
in v primeru, ko imata nasprotni stranki istega zakonitega 
zastopnika. 

(3) Če stranka, ki ni fizična oseba, nima zastopnika, predstavnika, 
pa tudi ne pooblaščenca, postavi organ, ki vodi postopek, ob 
pogojih iz prvega odstavka tega člena taki stranki začasnega 
zastopnika in ji to brez odlašanja sporoči. 

(4) V primerih iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena 
se postavi začasni zastopnik tudi takrat, kadar je treba opraviti 
dejanje, ki ga ni mogoče odložiti, stranke oziroma njenega 
pooblaščenca ali zastopnika pa ni mogoče pravočasno povabiti. 
To je treba takoj sporočiti stranki, pooblaščencu oziroma 
zastopniku. 

(5) Postavljena oseba mora sprejeti zastopanje. Zastopanje sme 
odkloniti samo iz razlogov, ki so določeni v posebnih predpisih. 
Začasni zastopnik sodeluje samo v postopku oziroma pri dejanju, 
za katerega je postavljen, in le toliko časa, dokler so podani 
razlogi za to. 

(6) Začasni zastopnik ima v postopku oziroma pri dejanjih za 
katerega je postavljen vse pravice in dolžnosti zakonitega 
zastopnika. 

4. Skupni predstavnik 

52. člen 

(1) Če ni s posebnim predpisom drugače določeno, lahko dvoje 
ali več strank skupaj nastopa v isti zadevi. V takem primeru morajo 
navesti, katera od njih bo nastopila kot njihov skupni predstavnik 
ali pa postaviti skupnega pooblaščenca. 

(2) Če poseben pravni predpis tega ne prepoveduje, lahko or- 
gan, ki vodi postopek, naloži s sklepom strankam, ki so udeležene 
v postopku z istovetnimi zahtevki ali obveznostmi naj v določenem 
roku navedejo, katera od njih jih bo predstavljala, ali pa da postavijo 
skupnega pooblaščenca. Če stranke temu sklepu ne ugodijo, jim 
lahko organ s sklepom določi skupnega predstavnika, ki obdrži 
to lastnost toliko časa, dokler stranke ne postavijo drugega 
skupnega predstavnika ali pooblaščenca. Zoper tak sklep imajo 
stranke pravico posebne pritožbe, ki pa ne zadrži izvršitve. 

(4)Tudi tedaj, kadar stranke imajo skupnega predstavnika oziroma 
pooblaščenca oziroma jim je skupni predstavnik postavljen s 
sklepom organa, obdrži vsaka stranka pravico samostojno vlagati 
pritožbo in uporabljati druga pravna sredstva. 

(4) Če stranka nastopa v postopku tudi sama, mora procesna 
dejanja opravljati v rokih, ki tečejo za skupnega predstavnika. 

5. Pooblaščenec 

ii-Joi v enslo i 
"Ins onsv 53. člen 

(1) Stranka oziroma njen zakoniti zastopnik lahko določi 
pooblaščenca, ki jo zastopa v postopku, razen pri dejanjih, pri 
katerih mora stranka sama dajati izjave. 

(2) Dejanja v postopku, ki jih opravi pooblaščenec v mejah 
pooblastila, imajo enak pravni učinek, kot če bi jih opravila sama 
stranka. 

(3) Poleg pooblaščenca lahko stranka na obravnavi ali izven nje 
tudi sama daje izjave, organ pa lahko zahteva izjave od nje same. 

(4) Če je stranka navzoča, ko da njen pooblaščenec ustno izjavo, 
lahko takoj nato spremeni ali prekliče njegovo izjavo. Če se pisni 
ali ustni izjavi stranke in njenega pooblaščenca, ki se tičeta dejstev, 
ne ujemata, presodi organ, ki vodi postopek, obe izjavi po 10. 
členu tega zakona. 

54. člen 

(1) Pooblaščenec je lahko vsak, kdor je poslovno popolnoma 
sposoben. 

(2) Za zastopanje pred organom se lahko pooblasti tudi odvetniška 
družba. V tem primeru se šteje, da je pooblastilo dano vsem 
odvetnikom pooblaščene odvetniške družbe. 

(3) Za zastopanje se lahko pooblasti tudi strokovna organizacija, 
ki je registrirana za opravljanje določene dejavnosti , ki je v 
neposredni zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih uveljavlja 
stranka. 

(4) Če organ ugotovi, da pooblaščenec, ki ni odvetnik, ni sposoben 
za zastopanje, opozori stranko na škodljive posledice, ki ji lahko 
nastanejo. 

55. člen 

(1) Pooblastilo se lahko da pisno ali ustno na zapisnik. 

(2) Če stranka ne zna pisati ali se ne more podpisati, mora biti 
pooblastilo dano ustno na zapisnik. Če to ni mogoče zaradi bolezni 
stranke ali drugih utemeljenih razlogov, lahko da pisno pooblastilo, 
ki ga podpišeta dve priči. Priči podpišeta pisno pooblastilo potem, 
ko je bilo prebrano stranki in je stranka izjavila, da se z njegovo 
vsebino strinja. » 

(3) Če organ dvomi v pristnost pisnega pooblastila, lahko s 
sklepom odredi, naj stranka ali priči pred organom ali notarjem 
potrdijo pisno pooblastilo. 

(4) Uradna oseba, ki vodi postopek ali opravlja posamezna dejanja 
v postopku, lahko izjemoma dovoli, da opravi posamezno dejanje 
v imenu stranke kot njen pooblaščenec brez pooblastila član 
njene družine ali gospodinjstva, oseba, ki je pri njej zaposlena ali 
pa kdo drug, če ga pozna in ne dvomi o obstoju in obsegu 
pooblastila. Če zahteva taka oseba uvedbo postopka ali če da 
med postopkom izjavo, ki je v nasprotju s prejšnjo izjavo stranke, 
zahteva uradna oseba od nje, naj predloži v določenem roku 
naknadno pooblastilo. 
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(5) Organ lahko dovoli, da opravi procesna dejanja za stranko 
oseba, ki ni predložila pooblastila, vendar ji naloži, da v določenem 
roku predloži pooblastilo in izkaže v pooblastilu odobritev že 
opravljenih dejanj. Do predložitve pooblastila ni dovoljeno izdati 
odločbe. Če po izteku roka ni predloženo pooblastilo, se opravljena 
dejanja ne upoštevajo. 

(6) Če oseba iz četrtega ali petega odstavka tega člena v roku, ki 
ga določi organ, ne predloži pooblastila za vloženo zahtevo 
oziroma za vloženo pritožbo ali izredno pravno sredstvo, organ 
zavrže takšno vlogo, razen če je dolžan nadaljevati postopek po 
uradni dolžnosti. 

56. člen 

(1) Če je pooblastilo v obliki zasebne listine, pa nastane dvom o 
njegovi pristnosti, se lahko naloži, naj se predloži overjeno 
pooblastilo ali da pooblastilo ustno na zapisnik. 

(2) Pravilnost pooblastila se preizkusi po uradni dolžnosti. V 
primeru, da ugotovi pomanjkljivosti pooblastila, organ pozove 
stranko, naj te pomanjkljivosti odpravi. Organ v takšnem primeru 
ravna po petem in šestem odstavku 55. člena tega zakona. 

57. člen 

(1) Pooblastilo se lahko da za ves postopek ali samo za 
posamezna dejanja, lahko pa se tudi časovno omeji. Pooblastilo 
se lahko da tudi samo za sprejem spisov (vročanje). 

(2) Pooblastilo ne preneha, če stranka umre, izgubi procesno 
sposobnost ali če se zamenja njen zakoniti zastopnik; pravni 
naslednik stranke oziroma njen novi zakoniti zastopnik pa lahko 
prekliče prejšnje pooblastilo. 

(3) Pooblastilo preneha s prenehanjem pravne osebe, ki ga je 
dala. 

(4) Ob stečaju preneha pooblastilo, ki ga je dal stečajni dolžnik, 
ko nastopijo posledice začetka stečajnega postopka. Če je pravni 
osebi potrebno odvrniti škodo, je pooblaščenec, ne glede na 
prejšnji odstavek, dolžan še en mesec opravljati procesna dejanja. 

58. člen 

(1) Stranka lahko pooblastilo vsak čas prekliče, pooblaščenec 
pa se mu lahko ob vsakem času odpove. 

(2) Preklic oziroma odpoved pooblastila se mora naznaniti organu 
pisno ali ustno na zapisnik. 

(3) Preklic oziroma odpoved pooblastila velja za nasprotno stranko 
od trenutka, ko se ji naznani. 

(4) Pooblastila ni mogoče odpovedati med dejanjem v postopku. 

59. člen 

(1) Če je pooblaščenec odvetnik, pa v pooblastilu, ki mu ga je 
dala stranka, ni omejitev in konkretno določenih procesnih pravic, 
ima odvetnik pravico opravljati vsa procesna dejanja v postopku 
o tej upravni stvari, zlasti pa vložiti in umakniti zahtevo ali prošnjo, 
pripoznati nasprotni zahtevek, skleniti poravnavo, vložiti pritožbo, 
zahtevati izvršbo, sprejeti od nasprotne stranke plačilo stroškov 
postopka ter prenesti pooblastilo na drugega odvetnika v celoti ali 
za posamezna dejanja. O slednjem mora odvetnik nemudoma 
obvestiti stranko. 

(2) Za vložitev izrednih pravnih sredstev mora odvetnik predložiti 
posebno pooblastilo. 

(3) Odvetnika lahko nadomešča odvetniški kandidat, ki je pri 
njemu zaposlen, ali odvetniški pripravnik, ki dela v njegovi 
pisarni.pripravnik. 

(4) Če stranko v postopku zastopa oseba, ki ni odvetnik in v 
pooblastilu ni omejitev, lahko pooblaščenec opravlja vsa procesna 
dejanja, vendar pa mora imeti izrecno pooblastilo za umik zahteve, 
za sklenitev poravnave, za prenos pooblastila na drugega ter za 
vložitev izrednih pravnih sredstev. 

60. člen 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na stranke, veljajo smiselno 
tudi za njihove zakonite zastopnike, začasne zastopnike, 
predstavnike in pooblaščence. 

61. člen 

(1) Stranki je treba dovoliti, da pripelje v stvareh, za katere se 
zahteva strokovno poznavanje vprašanj v zvezi s predmetom 
postopka, strokovnjaka, ki ji bo dajal pojasnila in nasvete 
(strokovni pomočnik). Ta ne zastopa stranke. 

(2)Stranka ne sme pripeljati kot strokovnega pomočnika nekoga, 
ki ni opravilno sposoben. 

IV. p o g I a v j e 

JEZIK V POSTOPKU 

62. člen 

(1) Upravni postopek se vodi v slovenskem jeziku. V tem jeziku 
se vlagajo vloge, pišejo odločbe, sklepi, zapisnik, uradni zaznamki 
in druga pisanja ter se opravljajo vsa dejanja v postopku. 

(2) Na območjih občin, kjer sta pri organu poleg slovenskega 
jezika uradna jezika tudi italijanski oziroma madžarski jezik (v 
nadaljevanju: jezik narodne skupnosti), upravni postopek teče v 
slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti, če stranka v tem 
jeziku vloži zahtevo, na podlagi katere se postopek začne oziroma, 
če stranka to zahteva kadarkoli med postopkom. 

(3) Če so v postopku udeležene tudi stranke, ki niso zahtevale 
postopka v jeziku narodne skupnosti na način iz prejšnjega 
odstavka, postopek teče v slovenskem jeziku in jeziku narodne 
skupnosti. 

(4) Kadar organ na območjih občin, kjer je uradni jezik poleg 
slovenskega jezika tudi jezik narodne skupnosti, odloči brez 
poprejšnjega zaslišanja stranke, izda odločbo v slovenskem jeziku 
in jeziku narodne skupnosti, ustno odločbo pa izda v jeziku, ki ga 
stranka razume. 

(5) Pripadniki italijanske in madžarske skupnosti imajo v postopku 
pred organi, izven območja, na katerem sta v uradni rabi italijanski 
in madžarski jezik, pravico uporabljati svoj jezik. 

(6) Če vloga ni vložena v jeziku, ki sta pri organu v uradni rabi, 
organ ravna tako, kot je predpisano za ravnanje za nepopolno 
oziroma pomanjkljivo vlogo. 
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(7) Stranke in drugi udeleženci postopka, ki ne znajo jezika, v 
katerem teče postopek ali ga ne more uporabljati zaradi 
invalidnosti, imajo pravico spremljati potek postopka po tolmaču. 
Organ jih je dolžan o tem poučiti. 

V. p o g I a v j e 

OBČEVANJE ORGANOV IN STRANK 

1.Vloge 

63. člen 

(1) Z vlogami so mišljene zahteve, obrazci, predlogi, prijave, 
prošnje, pritožbe, ugovori in druga dejanja, s katerimi se 
posamezniki ali pravne osebe oziroma organizacije obračajo na 
organe. 

(2) Vloga se lahko vloži v pisni obliki ali ustno. Pisna vloga je 
vloga, ki je napisana lastnoročno, mehanografsko ali s pomočjo 
elektronskega medija. 

(3) Pisna vloga se praviloma izroči naravnost organu ali pošlje po 
pošti ali telefaksu. Ustna vloga se vloži pri organu na zapisnik. 

(4) Če ni drugače predpisano, se lahko pošlje vloga tudi po 
elektronskem mediju, v kolikor obstajajo pri organu tehnične 
možnosti sprejema takšne vloge. 

(5) Če ni drugače predpisano, se lahko pošlje vloga tudi brzojavno. 

(6) Kratka in nujna sporočila se lahko dajo tudi po telefonu, če je 
glede na naravo stvari to mogoče. 

64. člen 

Vloga se izroči organu, ki je pristojen za sprejem; vloži se lahko 
vsak delavnik med delovnim časom. Za ustne vloge, ki niso vezane 
na rok ali tudi sicer niso neodložljive, se lahko določi, da se 
sprejemajo samo ob določenih urah v delovnem času in ob uradnih 
dneh. Čas vlaganja takih vlog objavi vsak organ v svojih prostorih 
na vidnem mestu. 

65. člen 

(1) Organ, ki je pristojen za sprejem vloge oziroma ustnega 
sporočila, je dolžan sprejeti vlogo, ki se mu izroči, oziroma vzeti 
ustno sporočilo na zapisnik. 

(2) Uradna oseba, ki sprejme vlogo, mora vložniku na njegovo 
ustno zahtevo potrditi prejem. Za tako potrdilo se ne plača taksa. 

(3) Če organ ni pristojen za sprejem pisne vloge oziroma za 
sprejem ustne vloge na zapisnik, opozori uradna oseba na to 
vložnika in ga napoti k pristojnemu organu. Če vložnik kljub temu 
zahteva, da se njegova vloga ali ustno sporočilo sprejme, je uradna 
oseba dolžna to storiti. Tako vlogo organ s sklepom zavrže zaradi 
nepristojnosti. 

(4) Če dobi organ po pošti, telefaksu, brzojavno ali po 
elektronskem mediju vlogo, ki je ni pristojen sprejeti, pa ni 
nobenega dvoma o tem, kateri organ jo je pristojen sprejeti, jo 
pošlje brez odlašanja pristojnemu organu oziroma sodišču in to 

sporoči stranki. Če organ, ki je dobil vlogo, ne more ugotoviti, 
kateri organ je zanjo pristojen, izda brez odlašanja sklep, s katerim 
zavrže vlogo zaradi nepristojnosti, in ga takoj pošlje stranki. 

(5) Zoper sklep po tretjem in četrtem odstavku tega člena je 
dovoljena posebna pritožba. 

(6) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov ravna organ po 
prvert ocfetarlfku 129. člena tega zakona, če ugotovi, da se vloga 
ne nanaša na upravno stvar. 

66. člen 

(1) Vloga mora biti razumljiva in mora obsegati vse, kar je treba, 
da se lahko obravnava. Predvsem mora obsegati: navedbo 
organa, kateremu se pošilja, zadevo, katere se tiče, zahtevek 
oziroma predlog, navedbo o tem, kdo je morebitni zastopnik ali 
pooblaščenec, osebno ime, firmo oziroma ime vlagatelja, 
prebivališče (naslov) oziroma sedež vložnika oziroma njegovega 
zastopnika ali pooblaščenca. 

(2) Vloga mora vsebovati tudi druge sestavine, ki jih določa zakon 
ali drug predpis. 

(3) Vložnik mora vlogo lastnoročno podpisati, razen če to zaradi 
oblike vloge ni mogoče. Izjemoma jo lahko podpiše namesto njega 
njegov zakonec, oče ali mati, sin ali hči ali pa odvetnik, ki je po 
strankinem pooblastilu vlogo sestavil. Kdor podpiše vložnika, mora 
na vlogi podpisati svoje ime in pristaviti svoj naslov. 

(4) Če vložnik ne zna pisati ali se ne more podpisati, ga podpiše 
kdo drug, ki zna pisati; ta se mora podpisati tudi sam in pristaviti 
svoj naslov. 

67. člen 

(1) Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, je samo zaradi tega ni 
dovoljeno zavreči. Organ, ki prejme tako vlogo, mora v roku treh 
dni zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo in določiti vložniku 
rok, v katerem jo mora popraviti. Poziv za odpravo pomanjkljivosti 
se pošlje v pisni obliki, lahko pa se sporoči vložniku tudi po telefonu 
ali tudi ustno, če pride vložnik k organu. O tem se napravi v spisu 
uradni zaznamek. 

(2) Če stranka pomanjkljivosti odpravi v roku, se šteje, da je 
vloga vložena takrat, ko je bila vložena vloga, s katero so 
pomanjkljivosti odpravljene. Če stranka v tem roku pomanjkljivosti 
ne odpravi, organ s sklepom zavrže vlogo. 

(3) Če dobi organ vlogo po elektronskem mediju ali telefonsko 
sporočilo, pa dvomi, ali je vlogo oziroma sporočilo res poslal tisti, 
čigar ime je navedeno v vlogi, oziroma ali je dal telefonsko sporočilo 
res tisti, ki je po telefonu povedal svoje ime, zahteva organ, naj 
stranka tako prejeto vlogo potrdi s pisno potrditvijo. Če vložnik ne 
ravna tako v določenem ji roku, se šteje, da vloga sploh ni bila 
vložena. 

68. člen 

(1) Vloga je vložena pravočasno, če jo pristojni organ prejme, 
preden izteče rok. 

(2) Če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali pa brzojavno, se 
za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. 

(3) Za osebe, ki so v vojaški službi, se za dan, ko je organ prejel 
vlogo, šteje dan, ko te osebe izročijo vlogo vojaški enoti oziroma 
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poveljstvu. To velja tudi za civilne osebe, ki službujejo v Slovenski 
vojski, če v kraju kjer službujejo, ni redne pošte. 

(4) Za osebe, ki jim je vzeta prostost, se za dan, ko je organ prejel 
vlogo, šteje dan, ko te osebe izročijo vlogo upravi jtavoda, v 
katerem so. 

;,'l sbslp f)W ; 
(5) Če je pristojni organ določil dan za obravnavanj^ ki j° 
mora stranka vložiti, in pozval stranko, naj pošlje vlogo do 
določenega dne, mora upoštevati vlogo, ki jo je prejel pred 
začetkom obravnavanja. 

(6) Če je sicer pravočasno vložena vloga nepopolna ali 
nerazumljiva, pa vložnik pomanjkljivosti odpravi v roku, ki ga je 
določila uradna oseba, se šteje, da je vloga pravočasna. 

69. člen 

Če obsega vloga več zahtevkov, ki jih je treba ločeno reševati, 
vzame organ, ki je sprejel vlogo, v reševanje zahtevke, za katere 
je pristojen, glede drugih pa ravna po tretjem in četrtem odstavku 
65. člena tega zakona. 

2. Vabila 

70. člen 

(1) Organ, ki vodi postopek, ima pravico povabiti tistega, čigar 
navzočnost je v postopku potrebna, če prebiva na njegovem 
območju. Praviloma ni dovoljeno povabiti koga zato, da se mu 
vroči odpravek odločbe ali sklepa ali da se mu sporoči nekaj, kar 
bi se mu lahko sporočilo po pošti ali na drug način, primernejši za 
tistega, ki mu je treba kaj sporočiti. 

(2) Izjemoma se lahko povabi na ustno obravnavo nekdo, ki 
prebiva izven območja organa, ki vodi postopek, če se s tem 
postopek pospeši ali olajša oziroma, če je njegova navzočnost 
nujno potrebna. 

(3) Povabiti je treba s pisnim vabilom, če ni s posebnimi predpisi 
določen drugačen način. 

71. člen 

(1) V pisnem vabilu je treba navesti ime in sedež organa, ki vabi, 
ime, priimek in naslov tistega, ki je povabljen, kraj in dan, če je 
mogoče pa tudi uro prihoda, v kateri zadevi in kot kaj je povabljen 
(kot stranka, priča, izvedenec itd.), poleg tega pa še, katere 
pripomočke in dokazila naj prinese. V vabilu mora biti navedeno 
tudi, ali mora povabljeni priti osebno ali pa lahko pošlje 
pooblaščenca, ki ga bo zastopal; opozoriti ga je treba tudi na to, 
da mora v primeru, če se vabilu ne bi mogel odzvati, to sporočiti 
organu, ki mu je vabilo poslal. Povabljenega je treba prav tako 
opozoriti na posledice, če se vabilu ne bi odzval ali če ne bi 
sporočil, da ne more priti. 

(2) V vabilu na ustno obravnavo se od stranke lahko zahteva, naj 
prinese pisna in druga dokazila, lahko pa se stranka opozori tudi 
na to, da sme pripeljati priče, na katere se namerava sklicevati. 

(3) Če dovoljuje narava stvari, se lahko prepusti povabljenemu, 
da do določenega dne da potrebno pisno izjavo, namesto da bi 
prišel osebno. 

72. člen 

(1) Pri vabljenju mora organ gledati na to, da povabi tistega, 
katerega navzočnost je potrebna, za tak čas, ko bo najmanj 
oviran pri opravljanju svojega rednega dela. 

(2) Nihče ne more biti povabljen, naj pride ponoči, razen če gre za 
nujne in neodložljive ukrepe. 

73. člen 

(1) Povabljeni se mora odzvati vabilu. 

(2) Če povabljeni zaradi bolezni ali iz kakšnega drugega 
opravičenega vzroka ne more priti, mora to takoj po prejemu 
vabila sporočiti organu, ki mu je vabilo poslal, če nastane vzrok 
pozneje, pa takoj, ko zanj zve. 

(3) Če tisti, ki mu je bilo vabilo v redu vročeno, na vabilo ne pride 
in izostanka ne opraviči, se lahko privede, poleg tega pa tudi 
kaznuje z denarno kaznijo do 20.000 tolarjev. Tak ukrep se sme 
uporabiti samo, če je bilo v vabilu navedeno, da se bo uporabil. Če 
nastanejo zaradi neopravičenega izostanka povabljenega stroški 
v postopku, se lahko določi, da jih trpi tisti, ki je izostal. Sklep o 
privedbi, o kazni ali o plačilu stroškov izda uradna oseba, ki vodi 
postopek, v soglasju z uradno osebo, ki je pooblaščena za 
odločanje o stvari, pri zaprošenem organu pa v soglasju z njegovim 
predstojnikom oziroma z uradno osebo, ki je pooblaščena za 
odločanje o podobnih stvareh. Zoper tak sklep je dovoljena 
posebna pritožba. 

(4) Če se vabilu ne odzove vojaška oseba ali delavec policije, se 
obrne organ na predstojnika take osebe z zahtevo, naj jo pripelje, 
lahko pa jo po tretjem odstavku tega člena tudi kaznuje oziroma 
ji naloži plačilo stroškov. 

3. Zapisnik 

74. člen 

(1) O ustni obravnavi, o drugih pomembnejših dejanjih v postopku 
in o pomembnejših ustnih izjavah strank ali drugih oseb v postopku 
se sestavi zapisnik. 

(2) O manj pomembnih dejanjih in izjavah strank in drugih oseb, ki 
bistveno ne vplivajo na odločitev o stvari, o vodenju postopka 
kadar ni obravnave, o sporočilih, uradnih zapažanjih, ustnih 
navodilih in ugotovitvah ter o okoliščinah, ki se tičejo samo 
notranjega dela organa, pri katerem teče postopek, se praviloma 
ne sestavi zapisnik, temveč napravi o tem uradna oseba v samem 
spisu zaznamek z navedbo datuma. 

(3) Zapisnika tudi ni treba sestavljati o takih ustnih strankinih 
zahtevah, o katerih se odloča po skrajšanem postopku, če se jim 
ugodi, temveč zadostuje, da se take zahteve na predpisan način 
evidentirajo. 

75. člen 

Zapisnik se sestavi tako, da uradna oseba, ki vodi postopek ali 
opravlja posamezna dejanja, glasno narekuje zapisnikarju, kaj 
naj zapiše v zapisnik. Če ga piše sama, glasno govori kaj piše, 
tako da navzoče stranke spremljajo potek nastajanja zapisnika. 
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76. člen 

(1) V zapisnik se vpiše: 

- ime in sedež organa, ki opravlja dejanje, 
kraj, dan in ura dejanja in zadeva, v kateri se dejanje opravlja, 
in 
imena uradnih oseb, navzočih strank in njihovih zastopnikov 
ali pooblaščencev. 

(2) Zapisnik mora obsegati natančno in kratko potek in vsebino v 
postopku opravljenega dejanja in danih izjav. Pri tem se mora 
zapisnik omejiti na tisto, kar se tiče same stvari, ki je predmet 
postopka. V zapisniku se navedejo vse listine, ki so bile v 
kakršenkoli namen uporabljene na ustni obravnavi. Če je treba, 
se te listine priložijo zapisniku. 

(3) Izjave strank, prič, izvedencev in drugih udeležencev v 
postopku, ki so pomembne za odločitev, se zapišejo v zapisnik 
čim natančneje, če je treba, pa tudi dobesedno. V zapisnik se 
vpišejo tudi vsi sklepi, ki se izdajo med dejanjem. 

(4) Če se opravi kakšno zaslišanje po tolmaču, se navede, v 
katerem jeziku je zaslišani govoril in kdo je bil tolmač. 

(5) Zapisnik se piše med opravljanjem uradnega dejanja. Če se 
dejanje ne more končati isti dan, se vsak dan posebej vpiše v isti 
zapisnik tisto, kar je bilo tisti dan napravljeno in to podpiše. 

(6) Če se dejanje, o katerem se piše zapisnik, ne more opraviti 
zdržema, se v zapisniku navede, da je bilo prekinjeno. 

(7) Če se med dejanjem napravijo ali preskrbijo načrti, skice, 
risbe, fotografije in temu podobno, se overijo in priložijo zapisniku. 

(8) Če narava upravne zadeve zahteva, se zapisnik v določenih 
stvareh lahko piše tudi v obliki knjige ali kakšne drugačne evi- 
dence. Zapisnik se izda najkasneje v osmih dneh po opravljenih 
dejanjih v postopku, s pozivom, da lahko da stranka v določenem 
roku nanj pripombe. 

77. člen 

(1) Zapisnik mora biti sestavljen pravilno; v njem se ne sme nič 
izbrisati. Mesta, ki so bila do sklenitve zapisnika prečrtana, morajo 
ostati čitljiva; overi jih s svojim podpisom uradna oseba, ki vodi 
dejanje postopka. 

(2) V že podpisanem zapisniku se ne sme nič dodati in ne 
spremeniti. Dopolnitev že sklenjenega zapisnika se zapiše v 
dodatku. 

78. člen 

(1) Preden se zapisnik sklene, se prebere strankam, zaslišanim 
in ostalim udeležencem pri dejanju postopka, če želijo, pa si ga 
same preberejo. Udeleženci imajo tudi pravico pregledati zapisnik 
in dati svoje pripombe. Na koncu zapisnika se navede, da je bil 
zapisnik prebran in da ni bilo nobenih pripomb; če pa je bilo kaj 
pripomb, se na kratko zapiše njihova vsebina. Nato podpiše 
zapisnik tisti, ki je sodeloval pri dejanju, na koncu pa ga overi 
uradna oseba, ki je dejanje vodila, in morebitni zapisnikar. 

(2) Če obsega zapisnik zaslišanje več oseb, se podpiše vsaka 
od njih pod tistim delom zapisnika, kjer je zapisana njena izjava. 

(3) Če se opravi soočenje, podpišejo ta del zapisnika soočenci. 

(4) Čeiimaitzapisnik več listov, se ti označijo z zaporednimi 
številkaiwwij?fflak list pa overi na koncu s svojim podpisom uradna 
oseba, Misroclbdejanje postopka, in podpiše tisti, čigar izjava je 
zapisana na koncu lista. 

(5) Dopolnitve že sklenjenega zapisnika se znova podpišejo in 
overijo. 

(6) Če tisti, ki bi moral podpisati zapisnik, ne zna ali ne more 
pisati, ga podpiše nekdo, ki zna pisati, in se tudi sam podpiše. 
Tega ne more storiti uradna oseba, ki vodi dejanje postopka, in 
tudi ne zapisnikar. 

(7) Če kdo noče podpisati zapisnika ali odide, preden je zapisnik 
sklenjen, se to vpiše v zapisnik in navede, zakaj ga ni hotel 
podpisati. 

79. člen 

(1) Zapisnik se lahko narekuje v elektronski nosilec zvoka. V tem 
primeru uradna oseba, ki vodi postopek, ob koncu dejanja pozove 
udeležence, da v elektronski nosilec zvoka izjavijo, da so z 
vsebino zapisnika seznanjene in ali se z njo strinjajo oziroma ali 
imajo kakšne pripombe. 

(2) Pisni odpravek se najkasneje v osmih dneh po opravi dejanja 
pošlje osebam, udeleženim pri dejanju, s pozivom, naj ga 
podpišejo ali podajo nanj svoje pripombe. Če v osmih dneh ne 
odgovorijo na poziv, se šteje, da na zapisnik nimajo pripomb. Na 
to jih je potrebno v pozivu posebej opozoriti. 

80. člen 

(1) Zapisnik, ki je sestavljen v skladu z določbami tega zakona, je 
javna listina. Zapisnik je dokaz o poteku in vsebini dejanja postopka 
in danih izjav, razen tistih delov zapisnika, h katerim je zaslišanec 
dal pripombo, da niso pravilno sestavljeni. 

i 
(2) Dovoljeno je dokazovati nepravilnost zapisnika. 

81. člen 

(1) Kadar odloča v upravnem postopku kolegijski organ, se 
sestavi o posvetovanju in glasovanju poseben zapisnik. Če je v 
pritožbenem postopku odločba soglasna, zapisnik o posvetovanju 
in glasovanju ni potreben, temveč zadostuje, da se napravi o tem 
samo zaznamek v spisu. 

(2) V zapisnik o posvetovanju in glasovanju se poleg podatkov o 
osebni sestavi kolegijskega organa vpišejo zadeva, za katero 
gre, in kratka vsebina tistega, kar je bilo sklenjeno, poleg tega pa 
tudi morebitna posebna mnenja. Ta zapisnik podpišeta predsedujoči 
in zapisnikar. 

(3) Kadar odloča v upravnem postopku Državni zbor, vlada ali 
občinski svet, se piše zapisnik o posvetovanju in glasovanju po 
poslovniku tega organa. 
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4. Pregled spisov in obvestila o poteku postopka 84. člen 

82. člen 

(1) Stranke imajo pravico pregledovati spise zadevefjm na svoje 
stroške prepisati ali preslikati potrebne spise!. /Pragtactovanje, 
prepisovanje in preslikovanje spisov nadzoruje določena uradna 
oseba. nc>l en en- 

(2) Pravico iz prejšnjega odstavka ima tudi vsakdo drug, ki 
verjetno izkaže, da ima od tega pravno korist. 

(3)Pregled in prepis spisov se lahko zahteva tudi ustno. Od osebe 
iz prejšnjega odstavka sme organ zahtevati, naj pisno ali ustno 
na zapisnik obrazloži svojo pravno korist. 

(4) Če se v postopku uporabljajo podatki iz računalniških evidenc 
in drugi računalniški podatki in zapisi, se ti štejejo za del spisa. 

(5) Ne morejo se pregledovati in ne prepisovati: zapisnik o 
posvetovanju in glasovanju, uradna poročila in osnutki odločb. 
Prav tako se ne smejo pregledovati in prepisovati spisi, ki veljajo 
za zaupne, če bi se s tem lahko onemogočil namen postopka ali, 
če je to v nasprotju z javno koristjo ali z opravičeno koristjo 
kakšne stranke ali koga drugega. 

(6) Stranka in vsakdo drug, ki verjetno izkaže svojo pravno korist 
v zadevi, ter prizadeti državni organi imajo pravico zahtevati 
obvestila o poteku postopka. 

(7) Zoper zavrnitev zahtev iz prejšnjih odstavkov je dovoljena 
posebna pritožba tudi takrat, kadar ni bil izdan pismen sklep. 
Pritožba se lahko poda takoj. 

VI. p o g I a v j e 

VROČANJE 

1. Način vročanja 

83. člen 

(1) Vračanje vabil, odločb, sklepov in drugih uradnih spisov se 
opravlja praviloma tako, da se spis izroči tistemu, ki mu je namenjen 
(v nadaljevanju: naslovnik). 

(2) Spisi se vračajo po pošti ali pa jih vroča organ po svoji uradni 
osebi ali po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vračanje spisov kot 
svojo dejavnost. Tistega, ki mu je treba vročiti spis, je samo 
izjemoma dovoljeno povabiti zato, da ga prevzame, če to zahteva 
narava ali-pomen spisa, ki ga je treba vročiti. 

(3) Spisi se lahko vračajo tudi po elektronski pošti. Postopek 
vročanja po elektronski pošti, določi Vlada Republike Slovenije z 
uredbo. 

(4) Način vročitve določi organ, čigar spis je treba vročiti. 

(5) Ne glede na predpise o poštnih storitvah se odločbe in sklepi 
vračajo po določbah tega zakona, če ni s posebnim zakonom 
drugače določeno. 

(1) Vroča se samo ob delavnikiji, in sicer podnevi. 

(2) Organ, čigar spis je treba vročiti, lahko iz razlogov, ki jih 
določa poseben zakon, ali zaradi nujnih ukrepov v javnem interesu 
odredi, naj se vročitev opravi tudi na nedeljo ali na praznik 
Republike Slovenije oziroma drug dela prost dan, če je to neogibno 
potrebno, pa celo ponoči. 

85. člen 

(1) Vročitev se praviloma opravi v stanovanju oziroma tam, kjer 
je naslovnik zaposlen, vročitev odvetniku in notarju pa v njegovi 
odvetniški oziroma notarski pisarni. Vročitev odvetniku ali notarju 
se lahko opravi tudi tako, da se spis vroči osebi, ki je zaposlena 
pri odvetniku oziroma notarju. 

(2) Vročitev se lahko opravi tudi izven prostorov, ki so navedeni 
v prejšnjem odstavku, če je naslovnik pripravljen spis sprejeti; če 
ni takih prostorov, pa se lahko opravi vročitev taki osebi, kjerkoli 
se najde. 

86. člen 

(1) Spis se vroči v roke naslovniku. 

(2) Kadar naslovnika ni najti v stanovanju oziroma tam, kjer je 
zaposlen, se opravi vročitev tako, da se spis izroči kateremu od 
odraslih članov gospodinjstva oziroma osebi, ki je zaposlena tam, 
kjer je zaposlen naslovnik, če mu lahko te osebe izročijo spis 
pravočasno. 

(3) Po drugem odstavku tega člena se spis ne sme izročiti osebi, 
ki je v istem postopku udeležena z nasprotnim interesom kot 
naslovnik. Na to mora paziti uradna oseba pri odreditvi vročitve. 

2. Obvezno osebno vročanje 

87. člen 

(1) Odločbe in sklepi, s katerimi je določen rok, ki se ne morejo 
podaljšati, se morajo vročiti osebno tistemu, kateremu so 
namenjeni. 

(2) O vročitvi, ki je bila opravljena na način, kot je predpisan v 
prvem odstavku tega člena, je treba obvestiti organ, ki je vročitev 
odredil, z vračilnico. 

(3) Če se vročitev ne da opraviti tako, kot je določeno v prvem 
odstavku tega člena, pa ni ugotovljeno, da je tisti, ki mu je treba 
spis vročiti, odsoten, ga izroči vročevalec upravni enoti oziroma 
drugemu organu, na območju katere ima naslovnik prebivališče; 
če gre za vročitev po pošti, pa pošti njegovega prebivališča. V 
poštenem predalčniku, na vratih stanovanja, poslovnega prostora 
ali delavnice oziroma na drugem primernem mestu pusti 
vročevalec pisno sporočilo, v katerem navede, kje se spis nahaja 
in da ga mora naslovnik prevzeti v roku petnajst dni. Na sporočilu 
in na samem spisu, ki bi ga bil moral vročiti, navede vročevalec 
vzrok take vročitve in dan, ko je sporočilo nalepil na vrata oziroma 
pustil na drugem primernem mestu, ter se podpiše. Poznejša 
poškodba ali uničenje takega sporočila ne vplivata na veljavnost 
vročitve. 

23. julij 1999 25 poročevalec, št. 57 



(4) Vročitev po prejšnjem odstavku tega člena velja za opravljeno 
z dnem, ko naslovnik prevzame spis. Če spisa ne prevzame v 
roku petnajst dni, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka 
tega roka. 

(5) Stranka lahko dokazuje odsotnost iz tretjega odstavka tega 
člena. Če odsotnost dokaže, lahko uveljavlja pravico do vrnitve v 
prejšnje stanje. 

(6) Kdor je odsoten več kot trideset dni mora pri pošti svojega 
stalnega prebivališča deponirati naslov svojega pooblaščenca 
za vročitve. V tem primeru vročevalec vroča spise pooblaščencu 
za vročitve. 

3. Posebni primeri vročanja 

a) Vročanje zakonitemu zastopniku in pooblaščencu 

88. člen 

(1) Kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, 
se vroča njemu. 

(2) Vročitev zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu stranke se 
opravi tako, kot je predpisano v členih 83. do 87. tega zakona. 

(3) Če ima več strank skupnega zakonitega zastopnika ali 
pooblaščenca v isti zadevi, se za vse vroča temu zakonskemu 
zastopniku oziroma pooblaščencu. Če ima stranka več 
pooblaščencev, zadostuje, da se vroči samo enemu od njih. 

(4) Šteje se, da je spis v redu vročen stranki, kadar je v redu 
vročen njenemu zakonitemu zastopniku, začasnemu zastopniku 
ali pooblaščencu. 

b) Vročanje pooblaščencu za vročitve 

89. člen 

(1) Stranka lahko pooblasti določeno osebo, ki naj se ji vročajo 
vsi spisi zanjo. Če stranka obvesti o tem organ, ki vodi postopek, 
vroča organ vse spise temu pooblaščencu (pooblaščenec za 
vročitve). 

(7)Pooblaščenec za vročitve mora vsak spis nemudoma poslati 
stranki. 

(3) Če bi se z neposrednim vračanjem stranki, pooblaščencu ali 
zakonitemu zastopniku zelo zavlačeval postopek, lahko uradna 
oseba, ki vodi postopek, naloži stranki, naj za posamezno zadevo 
v določenem roku imenuje pooblaščenca za vročitve na sedežu 
organa. Če stranka tega ne stori, lahko organ ravna po 51. členu 
tega zakona. 

(4) Kadar je stranka ali njen zakoniti zastopnik v tujini, pa v državi 
nima pooblaščenca, mu je treba ob vročitvi prvega spisa naložiti, 
naj v določenem roku imenuje pooblaščenca ali pa pooblaščenca 
za vročitve in ga opozoriti, da mu bo po uradni dolžnosti postavljen 
pooblaščenec za vročitve oziroma začasni zastopnik, če v danem 
roku ne bo sam imenoval pooblaščenca. 

(5) Šteje se, da je z vročitivijo spisa pooblaščencu za vročitve 
opravljena vročitev stranki, ki bi ji bilo treba spis vročiti. 

(6) Če pooblaščenec za vročitve ne more spisa izročiti stranki in 
bi stranka s tem zamudila rok za pritožbo ali za kakšno drugo 

pravno sredstvo, ima pooblaščenec za vročitve pravico vročiti 
ustrezno pravno sredstvo. 

90. člen 
iimi neb ibi*< 

(1) Kadar je več strank skupaj udeleženih v postopku z istovetnimi 
zahtevki, pa nimajo skupnega pooblaščenca, morajo pri prvem 
dejanju v postopku naznaniti organu skupnega pooblaščenca za 
vročitve. Dokler ne naznanijo skupnega pooblaščenca za 
vročitve, se šteje za takega pooblaščenca tista izmed strank, ki 
je na prvi skupni vlogi prva podpisana ali navedena. Če se ne 
more na tak način določiti pooblaščenec, lahko določi uradna 
oseba, ki vodi postopek, za pooblaščenca katerokoli od teh strank. 
Če je strank veliko ali če so iz raznih krajev, lahko naznanijo več 
takih pooblaščencev in navedejo, katere od strank bo zastopal 
posamezen pooblaščenec; to lahko stori tudi sama uradna oseba. 

(2) Skupni pooblaščenec za vročitve mora brez odlašanja obvestiti 
vse stranke o spisu, ki ga je zanje prejel, in jim omogočiti, da ga 
pregledajo, prepišejo in overijo; spis hrani praviloma pooblaščenec. 

(3) V spisu, ki se vroči pooblaščencu za vročitve, morajo biti 
navedene vse osebe, za katere se vroča. 

c) Vročanje državnim organom, organom lokalnih 
skupnosti in pravnim osebam 

91. člen 

(1) Državnim organom, organom lokalnih skupnosti in pravnim 
osebam se vroča tako, da se spis izroči uradni osebi oziroma 
osebi, ki je določena za sprejemanje spisov, če ni za posamezne 
primere drugače določeno. 

(2) Če kot stranka nastopa naselje ali skupina oseb, ki ni pravna 
oseba (drugi odstavek 42. člena tega zakona), se jim vroča tako, 
da se spis izroči osebi, ki so jo ti določili (četrti odstavek 48. člena 
tega zakona). 

(3) Če vročevalec v določenem delovnem času ne najde osebe, 
ki je določena za sprejemanje spisov, lahko izroči spis katerikoli 
pri organu oziroma pri pravni osebi zaposleni osebi, ki jo najde v 
njenih prostorih. 

č) Vročanje določenim osebam 

92. člen 

(1) Osebam v državi, ki uživajo diplomatsko imuniteto, ter osebam 
in ustanovam v tujini se vročajo spisi po diplomatski poti, če ni v 
mednarodni pogodbi drugače določeno. 

(2) Državljanom Republike Slovenije v tujini se izpiskPiz matičnih 
knjig, spričevala, potrdila in drugi na zahtevo stranke izdani spisi 
lahko vročajo neposredno. Odločbe se jim vročajo po konzularnih 
in diplomatskih predstavništvih Republike Slovenije. 

(3) Vojaškim osebam se lahko spis vroči tudi tako, da se izroči 
njihovemu poveljstvu oziroma organu, kjer so zaposleni. 

(4) Osebam, zaposlenim v kopenskem, zračnem ali pomorskem 
prometu se lahko spis vroči tudi tako, da se vroči delodajalcu, 
kjer so zaposleni. 

(5) Vročitev po 3. in 4. odstavku je opravljena, ko poveljstvo 
oziroma organizacija potrdi dan izročitve spisa naslovniku. 
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93. člen 

Osebam, ki jim je vzeta prostost, se vračajo spisi po upravi zavoda, 
v katerem so. 

Vročitev je opravljena, ko uprava zavoda potrdi dan izročitve 
spisa naslovniku. 13 žsv si isb6>i 

;rnin Eq ,i>lv9i- 
lqotp.oq vi1 

d) Vračanje z javnim naznanilom 

94. člen 

Če gre za večje število oseb, ki organu niso znane, ali ki se ne 
morejo določiti, se jim spis vroči z javnim naznanilom na oglasni 
deski organa, ki ga je izdal. Vročitev velja za opravljeno po preteku 
15 dni od dneva, ko je bilo naznanilo nabito na oglasno desko, če 
organ, ki je spis izdal, ne določi daljšega roka. Poleg objave na 
oglasni deski lahko objavi organ naznanilo tudi v javnih glasilih 
oziroma drugih sredstvih javnega obveščanja, ali na kakšen drug 
običajen način. 

e) Odklonitev sprejema 

95. člen 

(1) Če oseba, ki bi po tem zakonu spis morala sprejeti, tega brez 
zakonitega razloga noče storiti, pusti vročevalec spis v 
stanovanju, kjer taka oseba stanuje, oziroma v prostorih, kjer je 
zaposlena, ali pa nalepi spis na vrata stanovanja oziroma 
prostorov, ali ga pusti v predalčniku. 

(2) Če se opravi vročitev tako, kot je določeno v prejšnjem 
odstavku, zapiše vročevalec na vročilnici dan, uro in razlog 
odklonitve sprejema ter kraj, kjer je spis pustil; šteje se, da je s 
tem vročitev opravljena. 

f) Sprememba naslova 

96. člen 

(1) Če stranka ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec za 
vročitve, ki ga je postavila stranka, med postopkom spremeni 
svoje stalno ali začasno prebivališče oziroma naslov, ki ga je 
navedel na vlogi oziroma v pooblastilu, mora o tem takoj obvestiti 
organ, ki vodi postopek. 

(2) Če tega ne storita in vročevalec kljub poizvedovanju ne more 
zvedeti, kam sta se odselila, odredi organ, ki vodi postopek, naj 
se vse nadaljnje vročitve v postopku za to stranko opravljajo 
tako, da se spis pritrdi na oglasno desko tega organa. 

(3) Vročitev velja za opravljeno po izteku osmih dni od dneva, ko 
je bil spis pribit na oglasno desko organa, ki vodi postopek. 

4. Vročilnica 

97. člen 

(1) Potrdilo o vročitvi (vročilnico) podpišeta prejemnik in 
vročevalec. Prejemnik sam z besedami napiše na vročilnici da- 
tum prejema. 

(2) Če prejemnik ne zna pisati ali se ne more podpisati, napiše 
vročevalec na vročilnici njegovo ime in datum izročitve, poleg 
tega pa opombo, zakaj se prejemnik ni podpisal. 

(3) Če prejemnik noče podpisati vročilnice, zapiše vročevalec to 
na vročilnici in z besedami napiše dan izročitve; šteje se, da je s 
tem vročitev opravljena. 

(4) Če se vroči spis kateri od oseb, ki so navedene v drugem 
odstavku 86. člena tega zakona, navede vročevalec na vročilnici, 
komu je spis izročil in njegovo razmerje nasproti tistemu, kateremu 
bi ga bil moral vročiti. 

(5) Če se opravi vročitev po tretjem odstavku 87. člena tega 
zakona, je treba navesti na vročilnici dan sporožitve in dan, ko je 
bil spis izročen upravni enoti oziroma pošti. 

5. Pomote pri vročanju 

98. člen 

(1) Če se zgodi pri vročitvi pomota, se šteje, da je bila vročitev 
opravljena tisti dan, za katerega se ugotovi, da je oseba, ki ji je bil 
spis namenjen, ta spis dejansko dobila. 

(2) Če se vročilnica izgubi, se vročitev lahko dokazuje tudi z 
drugimi sredstvi. 

VII. poglavje 

ROKI IN NAROKI 

1. Roki 

99. člen 

(1) Za posamezna dejanja v postopku so lahko določeni roki. 

(2) Če roki niso določeni z zakonom, podzakonskim predpisom, 
aktom za izvrševanje javnih pooblastil ali predpisom lokalne 
skupnosti, jih glede na okoliščine primera določi uradna oseba, ki 
vodi postopek. 

(3) Rok, ki ga je določila uradna oseba, ki vodi postopek, in s 
predpisi določen rok, ki ga je mogoče podaljšati, se lahko podaljšata 
na prošnjo, ki jo vloži prizadeta oseba pred iztekom roka, če so 
podani opravičeni razlogi za podaljšanje. 

(4) Zoper sklep o podaljšanju roka ni pritožbe. 

100. člen 

(1) Roki se računajo po dnevih, mesecih in letih. 

(2) Če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali 
sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, 
temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Rok, ki je 
določen po mesecih oziroma po letih, se konča s pretekom tistega 
dneva v mesecu oziroma letu, ki se po svoji številki ujema z 
dnem, ko je bilo komu kaj vročeno ali sporočeno, oziroma z 
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dnem, ko se je zgodil dogodek, od katerega se šteje rok. Če tega 
dneva v zadnjem mesecu ni, se konča rok zadnji dan v tem 
mesecu. 

(3) Konec roka je lahko označen tudi z določenim koledarskim 
dnem. 

101. člen 

(1) Začetka in teka rokov ne ovirajo nedelje in prazniki Republike 
Slovenije ali dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji. 

(2) Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije 
ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se 
pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, 
se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika. 

2. Naroki 

102. člen 

(1) Narok določi organ, če se opravi ustna obravnava. 

(2) Organ mora na narok najmanj sedem dni pred njegovim 
razpisom povabiti stranke in druge osebe, za katere misli da je 
potrebna njihova navzočnost. Skupaj z vabilom pošlje stranki 
vlogo, ki je bila razlog za določitev naroka, v vabilu pa navede 
kraj, prostor in čas naroka. Če je organ začel postopek po uradni 
dolžnosti, navede v vabilu za narok, kakšno dejanje se bo opravilo 
na naroku. 

(3) Organ opozori povabljene v vabilu na zakonite posledice 
neopravičenega izostanka. 

(4) Narok se praviloma opravi v poslopju organa, ki vodi postopek, 
lahko pa po sklepu organa tudi v kakšnem drugem kraju, če to 
terja ekonomičnost in učinkovitost postopka. Zoper tak sklep ni 
pritožbe. 

(5) Organ lahko preloži narok, če je to potrebno za izvedbo 
dokazov, ali če so za to drugi upravičeni razlogi. 

(6) Zoper sklep o dovolitvi oziroma zavrnitvi preložitve ni pritožbe. 

VIII. poglavje 

VRNITEV V PREJŠNJE STANJE 

103. člen 

(1) Stranki, ki je iz opravičenih vzrokov zamudila rok ali narok ali 
kakšno drugo dejanje postopka in ga zaradi tega ne more več 
opraviti, se na njen predlog dovoli vrnitev v prejšnje stanje. 

(2) Stranki, ki ni pravočasno izročila vloge, se na njen predlog 
dovoli vrnitev v prejšnje stanje tudi tedaj, če je iz nevednosti ali 
zaradi očitne pomote vlogo pravočasno poslala po pošti, ali jo 
neposredno izročila nepristojnemu organu. 

(3) Vrnitev v prejšnje stanje se dovoli tudi v primeru, če je stranka 
po očitni pomoti zamudila rok, pa je pristojni organ vlogo vendarle 

prejel vsaj v treh dneh po izteku roka, če bi stranka zaradi zamude 
izgubila kakšno pravico. 

.neonoiitob 104. člen 

(1);,S}ranK3/l5>$W-v predlogu za vrnitev v prejšnje stanje navesti 
okolj^i&flAn^adi katerih ni mogla pravočasno opraviti 
zamujenega dejanja, in te okoliščine vsaj verjetno izkazati. 

(2) Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se ne more opirati na tako 
okoliščino, ki jo je organ že prej ocenil kot nezadosten vzrok za 
podaljšanje roka ali za preložitev naroka. 

(3) Če se predlaga vrnitev v prejšnje stanje zato, ker je stranka 
zamudila vložiti kakšno vlogo, mora predlogu priložiti tudi to vlogo. 

105. člen 

(1) Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se poda v osmih dneh od 
dneva, ko je prenehal vzrok, ki je povzročil zamudo, če je stranka 
šele pozneje zvedela za zamudo, pa od dneva, ko je za to zvedela. 

(2) Po treh mesecih od dneva zamude se ne more več predlagati 
vrnitev v prejšnje stanje. 

• 
(3) V primeru vračanja po tretjem odstavku 87. člena tega zakona 
se lahko dovoli vrnitev v prejšnje stanje v roku šestih mesecev, 
če stranka dokaže, da ni mogla prevzeti spisa, ker je bila v celotnem 
roku iz prejšnjega odstavka nepretrgano odsotna in brez svoje 
krivde ni ravnala po 6. odstavku 87. člena. 

(4) Če se zamudi rok za predlog za vrnitev v prejšnje stanje, se 
zaradi zamude tega roka ne more predlagati vrnitev v prejšnje 
stanje. 

106. člen 

(1) Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se vloži pri organu, pri 
katerem bi bilo treba opraviti zamujeno dejanje. 

(2) O predlogu odloči s sklepom organ, pri katerem bi bilo treba 
opraviti zamujeno dejanje. 

(3) Prepozen in nedovoljen predlog se zavrže s sklepom. 

(4) Stranki z nasprotnimi interesi mora organ dati možnost, da se 
izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za odločanje o vrnitvi 
v prejšnje stanje. 

(5) Če so dejstva, na katera se opira predlog, splošno znana, 
lahko odloči pristojni organ o njem brez izjave nasprotne stranke. 

107. člen 

(1) Zoper sklep, s katerim se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, ni 
pritožbe, razen če se dovoli vrnitev na predlog, ki je bil prepozen, 
ali ni bil dovoljen.(4. odstavek 105. člena tega zakona) 

(2) Zoper sklep, s katerim se zavrne predlog za vrnitev v prejšnje 
stanje, je dovoljena posebna pritožba le tedaj, če je izdal sklep 
organ prve stopnje. 

(3) Pritožba ni dovoljena zoper sklep o predlogu za vrnitev v 
prejšnje stanje, ki ga izda organ, pristojen za odločanje o glavni 
stvari na drugi stopnji. 
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108. člen 

(1) Predlog za vrnitev v prejšnje stanje ne ustavi postopka, vendar 
pa organ, ki je pristojen za odločitev o njem, lahko začasno prekine 
postopek, dokler ne postane sklep o predlogu dokončen. 

(2) Če se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, se posfoptek^e1 (/-tisto 
stanje, v katerem je bil pred zamudo, in se odpravijo V86! fedlbčbe 
in sklepi, ki jih je organ izdal zaradi zamude. spsnt 

IX. p o g I a v j e 

VZDRŽEVANJE REDA 

109. člen 

(1) Uradna oseba, ki vodi dejanje postopka, mora skrbeti za red 
pri delu in za dostojanstvo organa. 

(2) Uradna oseba ima pravico opomniti tiste, ki motijo delo, in 
odrediti, kar je treba, da se red ohrani. 

(3) Tisti, ki so navzoči na ustni obravnavi ali pri kakšnem drugem 
dejanju postopka, ne smejo imeti pri sebi orožja ali nevarnega 
orodja. 

110. člen 

(1) Stranka, ki kljub opominu moti delo, ali zagreši pri dejanju 
postopka kakšno nedostojnost, sme biti odstranjena, če je bila 
poprej opomnjena, da bo odstranjena, in opozorjena na pravne 
posledice takega ukrepa. Odstranitev zaradi motenja reda ali 
zaradi nedostojnosti odredi uradna oseba, ki vodi dejanje postopka. 
Drugi udeleženci so z naroka lahko odstranjeni brez poprejšnjega 
opomina in opozorila na posledice. 

(2) Če je po prejšnjem odstavku tega člena odstranjena stranka, 
ki nima pooblaščenca, ali če je odstranjen pooblaščenec, čigar 
pooblastitelj ni navzoč, zahteva uradna oseba, ki vodi dejanje 
postopka, od odstranjenega, naj imenuje pooblaščenca. Če ta 
tega ne stori, lahko uradna oseba odloži dejanje na stroške tistega, 
ki ni hotel imenovati svojega pooblaščenca, lahko pa mu tudi 
sama postavi pooblaščenca. Tak pooblaščenec sme zastopati 
stranko samo pri tistem dejanju, od katerega je bila stranka 
odstranjena. 

111. člen 

(1) Kdor pri dejanju postopka huje prekrši red ali zagreši večjo 
nedostojnost, se lahko poleg odstranitve kaznuje tudi z denarno 
kaznijo do 50.000 tolarjev. 

(2) Kazen iz prejšnjega odstavka ne izključuje kazenske ali 
disciplinske odgovornosti. 

(3) Organ lahko kaznuje z denarno kaznijo do 50.000 tolarjev tudi 
tistega, ki v vlogi žali organ, uradno osebo, nasprotno stranko ali 
druge udeležence v postopku. 

112. člen 

(1) Denarno kazen za dejanje iz prvega odstavka 111. člena tega 
zakona lahko izreče uradna oseba, ki vodi dejanje postopka, za 

dejanja iz tretjega odstavka 111. člena tega zakona pa uradna 
oseba, ki začne ali nadaljuje postopek pb vlogi. 

(2) Zoper sklep o kazni je dovoljena posebna pritožba. Pritožba 
zoper sklep o kazni zaradi motenja reda oziroma odstranitve z 
naroka ne zadrži izvršitve kazni. 

X. p o g I a v j e 

STROŠKI POSTOPKA 

1. Stroški 

113. člen 

(1) Stroški, ki nastanejo organu ali stranki med postopkom ali 
zaradi postopka (potni stroški uradnih oseb, izdatki za priče, 
izvedence, tolmače, ogled, pravno zastopanje, oglase, prihod, 
izgubo dohodka, strokovno pomoč, odškodnina za škodo, ki 
nastane pri ogledu ipd.), gredo v breme tistega, na katerega 
zahtevo se je postopek začel. 

(2) Če se je postopek začel po uradni dolžnosti, gredo stroški v 
breme stranke, če se je postopek končal za stranko neugodno, 
ali če se v postopku izkaže, da ga je ta povzročila s svojim 
protipravnim ravnanjem. Če se je postopek končal za stranko 
ugodno, gredo stroški v breme organa, razen osebnih stroškov 
stranke (stroški za njen prihod, Izgubo časa in zaslužka). 

(3) Kadar povzroči kakšen udeleženec stroške v postopku po 
svoji krivdi ali iz nagajivosti, jih krije sam, ne glede na določbe 
prvega in drugega odstavka tega člena. 

(4) Poseben zakon ali odlok sveta lokalne skupnosti lahko določi, 
da stranka v določenih upravnih stvareh ne plačuje vseh ali 
določenih stroškov postopka. 

114. člen 

(1) Če je postopku udeleženih dve ali več strank z nasprotujočimi 
si interesi, krije stroške stranka, ki je povzročila postopek, pa se 
je ta končal v njeno škodo. Če je v takem primeru katera od 
strank deloma zmagala s svojim zahtevkom, trpi del stroškov v 
sorazmerju s tistim delom svojega zahtevka, s katerim ni zmagala. 

(2) Stranke, ki nastopajo v postopku z istovrstnimi zahtevki, trpijo 
stroške po enakih delih. Če je korist, ki naj bi jo stranke z odločbo 
pridobile, po obsegu različna, trpijo stroške sorazmerno s to 
koristjo. 

(3) Stranke, ki so v pravni skupnosti, trpijo stroške po enakih 
delih-oziroma sorazmerno svojemu deležu v pravni skupnosti, 
če je te deleže mogoče določiti. 

(4) V drugih primerih, ko trpi stroške več strank, se stroški 
porazdelijo mednje po enakih delih oziroma v pravičnem razmerju. 

(5) Kadar se postopek konča s poravnavo, trpi vsaka stranka 
svoje stroške postopka, če ni v poravnavi drugače določeno. 

(6) Če se postopek ustavi zaradi umika zahteve ali pravnega 
sredstva, trpi stranka, ki umakne zahtevo ali pravno sredstvo, 
vse stroške, ki so nastali do ustavitve postopka. 
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115. člen 119. člen 

(1) Predhodno (pred izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se 
odloči o stroških postopka) trpi vsaka stranka stroške, ki jI 
nastanejo zaradi postopka. 

(2) Stroške, ki nastanejo zaradi postopka organu, predhodno trpi 
stranka, na katere zahtevo se je postopek začel. Če se je postopek 
začel po uradni dolžnosti, stroške predhodno trpi organ; stranka 
pa predhodno trpi le tiste stroške, ki so nastali po njeni krivdi ali iz 
nagajivosti. Stroške, ki nastanejo zaradi zavarovanja dokazov 
na zahtevo stranke in zaradi izvedbe dokaza z izvedencem na 
zahtevo stranke (drugi odstavek 189. člena tega zakona) v 
vsakem primeru predhodno trpi stranka. 

(3) Če se začne postopek na zahtevo stranke, pa se da z 
gotovostjo pričakovati, da bo povzročil posebne izdatke v gotovini 
(v zvezi z ogledom, dokazovanjem z izvedenci, prihodom prič 
ipd.), lahko organ, ki vodi postopek, s sklepom določi, naj stranka 
založi zanje potreben znesek. Če stranka tega zneska ne založi 
v določenem roku, lahko organ opusti izvedbo takih dokazov ali 
ustavi postopek, razen če je nadaljevanje postopka potrebno v 
javnem interesu. 

(4) Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za zavarovanje 
dokazov, če se dokaz izvede pred uvedbo postopka. 

116. člen 

(1) Povrnitev stroškov mora stranka zahtevati do izdaje odločbe, 
sicer izgubi pravico do povrnitve stroškov. Uradna oseba, ki vodi 
postopek, mora stranko na to opozoriti. 

(2) Če je postopek ustavljen zaradi umika zahteve ali pravnega 
sredstva, lahko nasprotna stranka, ki je imela s tem stroške, 
zahteva povrnitev stroškov v osmih dneh od dneva, ko je prejela 
sklep. V sklepu jo je potrebno na to opozoriti. 

117. člen 

Stroške postopka v zvezi z izvršbo trpi zavezanec. Če se ti 
stroški ne morejo izterjati od njega, jih trpi stranka, ki je predlagala 
izvršbo. 

118. člen 

(1) V odločbi, s katero se postopek konča, določi organ, ki jo izda, 
kdo trpi stroške postopka, koliko znašajo ter komu in v katerem 
roku jih je treba plačati. 

(2) Če organ ne odloči o stroških v odločbi, mora v odločbi navesti, 
da bo izdal o stroških poseben sklep. 

(3) Če se postopek konča s sklepom, se o stroških odloči v tem 
sklepu. Če organ ne odloči o stroških, mora v tem sklepu navesti, 
da bo odločil o stroških v posebnem sklepu. 

(4) Če se pred uvedbo postopka izvede zavarovanje dokazov, 
pa se postopek ne začne v 30 dneh po tem dejanju, odloči o 
stroških izvedbe dokaza organ s sklepom. 

(5) Zoper sklep o stroških postopka je dovoljena posebna 
pritožba. 

(1) Priče, izvedenci, tolmači in uradne osebe imajo pravico do 
povrnitve potnih stroškov in izdatkov v zvezi z bivanjem v kraju; 
če jim za ta čas ne gre zaslužek, pa tudi še pravico do povrnitve 
izgubljenega zaslužka. Poleg tega imajo izvedenci in tolmači tudi 
pravico do posebne nagrade. 

•i ' 
(2) Povračilo oziroma nagrado morajo zahtevati priče, izvedenci 
in tolmači pri zaslišanju, tolmačenju oziroma pri oddaji 
izvedenskega mnenja, sicer izgubijo to pravico. Uradna oseba, ki 
vodi postopek, jih mora na to opozoriti. 

(3) Znesek povračil ugotovi s posebnim sklepom organ, ki vodi 
postopek; hkrati določi, kdo jih mora plačati in v katerem roku. 
Zoper ta sklep je dovoljena posebna pritožba. 

120. člen 

(1) Povračila stroškov, izdatkov in izgubljenega zaslužka pričam, 
izvedencem in tolmačem oziroma posebne nagrade izvedencem 
in tolmačem, način zaračunavanja in izplačevanja teh povračil in 
nagrad kot tudi nadomestitev stroškov v primeru oprostitve plačila 
stroškov uredi s svojim predpisom minister, pristojno za upravo. 

(2) Glede povračil uradnim osebam veljajo predpisi, ki urejajo 
nadomestila uradnih oseb v upravi. 

121. člen 

Stroške postopka za zavarovanje dokazov trpi stranka, ki je 
predlagala zavarovanje. Ti stroški se kasneje v postopku štejejo 
kot stroški postopka. 

2. Oprostitev plačila stroškov 

122. člen 

(1) Organ, ki vodi postopek, lahko oprosti stranko plačila vseh 
stroškov ali dela stroškov, če spozna, da jih ta ne more plačati 
brez škode za nujno preživljanje same sebe in svoje družine. 
Sklep o tem izda organ na predlog stranke na podlagi potrdila o 
njenem premoženjskem stanju; potrdilo izda pristojni davčni or- 
gan. 

(2) Organ, ki vodi postopek, lahko določi tudi obročno plačilo ali 
odlog plačila stroškov, če so stroški visoki. Odlog in obročno 
odplačevanje ne srneta trajati več kot pet let. 

(3) Oprostitev plačila stroškov velja za takse, izdatke organa, ki 
vodi postopek, kot so potni stroški uradnih oseb, izdatki za priče, 
izvedence, tolmače, ogled, oglase ipd., ter za položitev varščine 
za stroške. 

(4) Stranka lahko prosi za oprostitev plačila stroškov že med 
postopkom, kadar bi morala v skladu s tem zakonom predhodno 
trpeti stroške ali založiti znesek za kritje stroškov. 

(5) Oprostitev plačila stroškov ne velja za podjetnika posameznika 
v zvezi z njegovo dejavnostjo in za pravne osebe. 

(6) Tuji državljani se oprostijo plačila stroškov samo, če velja 
vzajemnost. Če nastane dvom o vzajemnosti, da pojasnilo 
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. 
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\7) Če je stranka oproščena plačila stroškov, krije stroške organ, 
ki vodi postopek. 

123. člen 
: <ii) J £>} oa 

Organ, ki vodi postopek, lahko med postopkom ali v enem letu po 
izdaji sklepa o oprostitvi plačila stroškov postopk&tazvdljavt sklep 
o oprostitvi stroškov, če ugotovi, da razlogi, iz katerih je bila 
stranka oproščena plačila stroškov, več ne obstajajo. 

124. člen 

Zoper sklep, s katerim se zavrne zahteva stranke za oprostitev 
plačila stroškov, in zoper sklep iz 123. člena tega zakona lahko 
vloži stranka posebno pritožbo. 

DRUGI DEL 

POSTOPEK NA PRVI STOPNJI 

XI. p o g I a v j e 

ZAČETEK POSTOPKA IN ZAHTEVKI 
STRANK 

1. Začetek postopka 

125. člen 

(1) Upravni postopek se začne pred pristojnim organom po uradni 
dolžnosti ali na zahtevo stranke. 

(2) Določbe tega zakona, ki veljajo za zahtevo, veljajo tudi za 
prošnjo ali drugo vlogo, ki je po naravi stvari izenačena z zahtevo. 

126. člen 

(1) Pristojni organ začne postopek po uradni dolžnosti, če tako 
določa zakon ali na zakonu temelječ predpis in če ugotovi ali zve, 
da je treba glede na obstoječe dejansko stanje-zaradi javne koristi 
začeti upravni postopek. 

(2) Pri uvedbi upravnega postopka po uradni dolžnosti mora 
pristojni organ upoštevati tudi morebitne vloge občanov in 
organizacij ter opozorila organov. 

127. člen 
t 

(1) Upravni postopek po uradni dolžnosti se začne, ko opravi 
pristojni organ v ta namen kakršnokoli dejanje. 

(2) Upravni postopek na zahtevo stranke se začne z dnem 
vložitve zahteve stranke. 

128. člen 

V stvareh, v katerih je po zakonu ali po naravi stvari za uvedbo 
upravnega postopka in za sam postopek potrebna zahteva 
stranke, sme pristojni organ uvesti in voditi postopek samo, če je 
taka zahteva podana. 

129. člen 

(1) Organ najprej preizkusi zahtevo in jo s sklepom zavrže: 

1) če stvar, na katero se vloga nanaša, ni upravna stvar ; 
2) če vlagatelj v vlogi ne uveljavlja kakšne svoje pravice ali 

pravne koristi oziroma, če po tem zakonu ne more biti stranka; 
3) če zahteva ni bila vložena v predpisanem roku; 
4) če o isti upravni stvari že teče postopek ali je bilo o njej že 

pravnomočno odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila 
kakšne pravice ali so ji bile naložene kakšne obveznosti. 
Enako ravna tudi, če je bila izdana zavrnilna odločba in se 
dejansko ali pravno stanje, na katero se opira zahtevek, ni 
spremenilo. 

(2) Organ lahko zavrže zahtevo tudi kadarkoli med postopkom 
do izdaje odločbe, če so podani razlogi iz prejšnjega odstavka 
tega člena. 

(3) Zoper sklep, s katerim organ zavrže zahtevo, je dovoljena 
posebna pritožba. 

2. Združitev stvari v en postopek 

130. člen 

(1) Če se pravice ali obveznosti strank opirajo na isto ali podobno 
dejansko stanje in isto pravno podlago in če je organ, ki vodi 
postopek, za vse zadeve stvarno pristojen, lahko začne in vodi 
en sam postopek tudi takrat, kadar gre za pravice in obveznosti 
Več strank. 

(2) Ob enakih pogojih lahko uveljavlja ena ali več strank v enem 
samem postopku tudi več različnih zahtevkov. 

(3) O združitvi stvari v en postopek odloči pristojni organ s 
posebnim sklepom, zoper katerega je dovoljena pritožba. 

131. člen 

Pristojni organ lahko z javnim naznanilom začne upravni postopek 
proti večjemu številu oseb, ki mu niso znane, ali jih ni mogoče 
določiti, ki pa imajo lahko v postopku položaj strank, če gre pri 
vseh za bistveno enake obveznosti. 

132. člen 

(1) Če se začne en sam postopek po 130. členu tega zakona, ali 
če se začne postopek z javnim naznanilom po 131. členu tega 
zakona, nastopa v postopku vsaka stranka samostojno. 

(2) V sklepih, s katerimi se v takem postopku odredijo proti 
strankam določeni ukrepi, je treba določiti, kateri ukrepi se nanašajo 
na posamezne stranke, razen če gre za stranke, ki so udeležene 
v postopku z istovetnimi zahtevki, ali če je z zakonom drugače 
predpisano. 
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3. Sprememba zahtevka 5. Poravnava 

133. člen 

(1) Ko je postopek začet, lahko stranka do odločbe na prvi stopnji 
razširi postavljeni zahtevek, ali postavi namesto prejšnjega 
zahtevka drug zahtevek, ne glede na to, ali ima razširjeni oziroma 
spremenjeni zahtevek isto pravno podlago ali ne, če se tak 
zahtevek opira na bistveno enako dejansko stanje in če je organ 
za njegovo reševanje pristojen. 

(2) Če je v postopku udeležena stranka z nasprotnim interesom, 
mora biti o spremembi zahtevka takoj obveščena. 

(3) Če organ, ki vodi postopek, ne dovoli razširitve ali spremembe 
zahtevka, izda o tem sklep. Zoper tak sklep je dovoljena posebna 
pritožba. 

4. Umik zahteve 

134. člen 

(1) Stranka lahko delno ali v celoti umakne svojo zahtevo vsak 
čas med postopkom na prvi stopnji do vročitve odločbe, v času, 
ko teče pritožbeni rok, in med postopkom na drugi stopnji do 
vročitve odločbe. 

(2) Če stranka uveljavlja svoj zahtevek nasproti drugi stranki, 
lahko umakne zahtevek do ustne obravnave, na ustni obravnavi 
pa le, če se nasprotna stranka še ni spustila v obravnavanje 
glavne stvari; če pa se je že spustila v obravnavanje, ga lahko 
umakne le, če v to privoli nasprotna stranka. Nasprotna stranka 
se mora o tem izjasniti v osmih dneh. Če se v osmih dneh ne 
izjasni, se šteje, da je v umik privolila. 

135. člen 

(1) Če je bil postopek začet na zahtevo stranke, pa stranka 
umakne svojo zahtevo, izda organ sklep, da se postopek ustavi. 

(2) Če je stranka svojo zahtevo umaknila med potekom 
pritožbenega roka ali po vložitvi pritožbe, se s sklepom o ustavitvi 
postopka odpravi odločba prve stopnje, s katero je bilo njenemu 
zahtevku v celoti ali deloma ugodeno. 

(3) Če je nadaljevanje postopka potrebno v javnem interesu, ali 
če to zahteva nasprotna stranka, ga pristojni organ nadaljuje. 

(4) Če se je postopek začel po uradni dolžnosti, ga organ lahko 
ustavi. Če pa bi se postopek v isti stvari lahko začel tudi na 
zahtevo stranke, se postopek nadaljuje, kadar stranka to zahteva. 

(5) Zoper sklep, s katerim se ustavi postopek, je dovoljena 
posebna pritožba. 

136. člen 

(3) Stranka umakne svojo zahtevo z izjavo; izjavo da organu, ki 
vodi postopek. Dokler ta organ ne izda sklepa o ustavitvi postopka 
in ga ne vroči stranki, lahko stranka prekliče umik. 

(4) Posamezno dejanje ali opustitev stranke je mogoče šteti za 
umik zahteve samo, če je to z zakonom določeno. 

137. člen 

(1) Če sta v postopku udeleženi dve ali več strank z nasprotujočimi 
si interesi, si mora uradna oseba, ki vodi postopek, med 
postopkom'Ves Čas prizadevati, da se stranke poravnajo, bodisi 
v celoti'Ss^iSa vsaj glede posameznih spornih točk. 

(2) Poravnava mora biti vselej jasna in določna in ne sme biti v 
škodo javni koristi, javni morali ali pravni koristi drugih. Uradna 
oseba, ki vodi postopek, mora paziti na to po uradni dolžnosti. Če 
se ugotovi, da bi bila poravnava v škodo javni koristi, javni morali 
ali pravni koristi drugih, organ, ki vodi postopek, ne privoli v 
sklenitev poravnave in izda o tem poseben sklep. 

(3) Poravnava se vpiše v zapisnik. Poravnava je sklenjena, ko 
stranke preberejo zapisnik o poravnavi in ga podpišejo. Strankam 
se da na njihovo zahtevo overjen prepis zapisnika. 

(4) Poravnava ima moč izvršljive odločbe, izdane v upravnem 
postopku. 

(5) Organ, pred katerim je bila sklenjena poravnava, izda sklep, 
s katerim po potrebi v celoti ali deloma ustavi postopek. 

(6) Če sklep o ustavitvi oziroma o nadaljevanju postopka ni v 
skladu s sklenjeno poravnavo, je zoper njega dovoljena posebna 
pritožba. 

(7) Če je poravnava vključena v odločbo, zoper del, ki se nanaša 
na poravnavo, ni dovoljena pritožba. 

XII. poglavje 

POSTOPEK DO IZDAJE ODLOČBE 

A. SPLOŠNA NAČELA 

1.Skupne določbe 

138. člen 

(1) Pred izdajo odločbe je treba ugotoviti vsa dejstva in okoliščine, 
ki so za odločitev pomembne, in strankam omogočiti, da uveljavijo 
in zavarujejo svoje pravice in pravne koristi. 

(2) To se lahko opravi v skrajšanem postopku ali pa v posebnem 
ugotovitvenem postopku. 

139. člen 
i 

(1) Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko med postopkom ves 
čas ugotavlja dejansko stanje in izvaja dokaze o vseh dejstvih, 
pomembnih za izdajo odločbe, tudi o tistih, ki v postopku še niso 
bila navedena. 

(2) Uradna oseba, ki vodi postopek, odredi po uradni dolžnosti 
izvedbo vsakega dokaza, če spozna, da je to potrebno za 
razjasnitev stvari. 
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(3) Uradna oseba, ki vodi postopek, si preskrbi po uradni dolžnosti 
podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco organ, ki je 
pristojen za odločanje. Enako ravna uradna oseba glede dejstev, 
o katerih vodi uradno evidenco kakšen drug državni organ oziroma 
organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila. 

140. člen 

(1) Dejansko stanje, na katero opira svoj zahtevek, mora stranka 
navesti natančno, po resnici in določno. 

(2) Če ne gre za splošno znana dejstva, mora stranka za svoje 
navedbe predlagati dokaze in jih, če je mogoče, predložiti. Če 
stranka sama tega ne stori, zahteva to od nje uradna oseba, ki 
vodi postopek. Od stranke se ne zahteva, naj preskrbi in predloži 
dokaze, ki jih lahko hitreje in lažje preskrbi organ, ki vodi postopek, 
in tudi ne, naj predloži taka potrdila, ki jih organi po 180. členu tega 
zakona niso dolžni izdajati. 

(3) Če stranka v določenem roku ne predloži dokazov, organ 
samo zaradi tega ne sme zavreči zahteve po drugem odstavku 
67. člena tega zakona, temveč mora postopek nadaljevati. 

141. člen 

(1) Stranka da svojo izjavo praviloma ustno, lahko pa jo da tudi 
pisno. 

(2) Če gre za zelo zahtevno stvar ali če so potrebna obširnejša 
strokovna pojasnila, lahko uradna oseba, ki vodi postopek, stranki 
naloži, naj predloži pisno izjavo; za to ji mora določiti zadosten 
rok. V takem primeru ima tudi stranka pravico zahtevati, naj se ji 
dovoli podati pisno izjavo. 

(3) Če je stranki naloženo ali dovoljeno, da predloži pisno izjavo, 
se ji zaradi tega ne more vzeti pravic^, da poda izjavo tudi ustno. 

142. člen 

(1) Če zahteva vstop v postopek med postopkom nekdo, ki doslej 
ni bil stranka, in zahteva, da se mu prizna lastnost stranke, 
preizkusi uradna oseba, ki vodi postopek, ali ima pravico biti 
stranka, in izda o tem sklep. Zoper sklep, s katerim se mu lastnost 
stranke ne prizna, je dovoljena posebna pritožba. 

(2) Oseba lahko zahteva vstop v postopek kot stranka kadarkoli 
med postopkom. 

(3) O zahtevi za vstop v postopek se nemudoma obvesti ostale 
stranke. Vsaka stranka lahko oporeka osebi pravico do vstopa v 
postopek. Uradna oseba lahko razpiše posebno obravnavo, na 
kateri se obravnava zahteva za vstop v postopek. 

(4) Oseba, ki med postopkom vstopi vanj kot stranka, mora 
sprejeti postopek v tistem stanju, v katerem je ob njenem vstopu. 

(5) Določbe tega člena veljajo tudi za stranske udeležence. 

143. člen 

Uradna oseba, ki vodi postopek, mora po potrebi opozoriti stranko 
na njene pravice v postopku in na pravne posledice njenih dejanj 
ali opustitev v postopku. 

2. Skrajšani ugotovitveni postopek 

144. člen 

(1) Organ lahko po skrajšanem postopku takoj odloči o stvari: 

1 )če se da dejansko stanje v celoti ugotoviti na podlagi dejstev in 
dokazov, ki jih je navedla oziroma predložila stranka v svoji zahtevi, 
ali na podlagi splošno znanih dejstev oziroma dejstev, ki so organu 
znana; 

2)če se da ugotoviti stanje stvari na podlagi uradnih podatkov, ki 
jih ima organ, in samo za to ni treba posebej zaslišati stranke za 
zavarovanje njenih pravic oziroma pravnih koristi; 

3)če je s predpisom določeno, da se stvar lahko reši na podlagi 
dejstev ali okoliščin, ki niso popolnoma dokazane ali se z dokazi 
le posredno dokazujejo, in so dejstva oziroma okoliščine verjetno 
izkazane, iz vseh okoliščin pa izhaja, da je treba zahtevku stranke 
ugoditi; 

4) če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, ki jih ni mogoče 
odlagati, pa so dejstva, na katera se mora opirati odločba, 
ugotovljena ali vsaj verjetno izkazana. 

(2) Nujni ukrepi po četrti točki prejšnjega odstavka so podani, če 
obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, 
za javno varnost ali za premoženje večje vrednosti. 

(3) V primerih iz prvega odstavka tega člena ni potrebno zaslišati 
stranke. 

(4) Odločbe iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena je 
dovoljeno izdajati na predpisanem obrazcu. 

3. Poseben ugotovitveni postopek 

145. člen 

(1) Poseben ugotovitveni postopek se izvede v vseh primerih, 
razen v primerih iz 144. člena tega zakona. Poseben ugotovitveni 
postopek se izvede za ugotovitev dejstev in okoliščin, ki so 
pomembne za razjasnitev stvari ali zato, da se da strankam 
možnost, da uveljavijo in zavarujejo svoje pravice in pravne koristi. 

(2) Potek ugotovitvenega postopka določa glede na okoliščine 
posameznega primera uradna oseba, ki vodi postopek; pri tem 
se mora držati določb tega zakona in predpisov, ki se nanašajo 
na stvar, za katero gre. 

(3) V mejah iz prejšnjega odstavka tega člena uradna oseba, ki 
vodi postopek, zlasti; določa, katera dejanja v postopku naj se 
opravijo in izdaja naloge za njihovo izvršitev; določa, po katerem 
vrstnem redu naj se opravijo posamezna dejanja in v katerem 
roku, če roki niso predpisani z zakonom; določa ustne obravnave 
in zaslišanja in vse, kar je v zvezi s tem potrebno; odloča, katere 
dokaze je treba izvesti in s katerimi dokazili, ter odloča o vseh 
predlogih in izjavah udeležencev postopka. 

(4) Uradna oseba, ki vodi postopek, odloči, ali naj se posamezna 
sporna vprašanja obravnavajo in dokazujejo posebej ali skupaj 
za vso zadevo. 
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146. člen 
(le f ' 

(1) Stranka ima pravico udeleževati se ugotovitvenega postopka 
in za dosego namena, ki ga ima ta postopek, dajati potrebne 
podatke ter braniti svoje pravice in z zakonom zavarovane koristi. 

(2) Stranka sme navajati dejstva, ki utegnejo vplivati na rešitev 
stvari, in izpodbijati pravilnost navedb, ki se ne ujemajo z njenimi 
navedbami. Vse do izdaje odločbe ima pravico dopolnjevati in 
pojasnjevati svoje trditve; če pa stori to po ustni obravnavi, mora 
opravičiti, zakaj tega ni storila na obravnavi. 

(4) Uradna oseba, ki vodi postopek, mora stranki omogočiti: 

1) da se izjavi o vseh okoliščinah in dejstvih, ki so bila navedena 
v ugotovitvenem postopku, 

2) da se izjavi o predlogih in ponujenih dokazih, 
3) da sodeluje pri izvedbi dokazov, 
4) da postavlja vprašanja drugim strankam, pričam in 

izvedencem in 
5) da se seznani z uspehom dokazovanja ter se o tem izjavi. 

(5) Pristojni organ ne sme izdati odločbe, preden ne da stranki 
možnosti, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, na katere se mora 
opirati odločba. 

4. Predhodno vprašanje in identično dejansko stanje 

147. člen 

(1) Če organ, ki vodi postopek, naleti na tako vprašanje, da brez 
njegove rešitve ni mogoče rešiti same stvari, to vprašanje pa je 
samostojna pravna celota, ki spada v pristojnost sodišča ali 
kakšnega drugega organa (predhodno vprašanje), ga lahko ob 
pogojih iz tega zakona organ sam obravnava ali pa prekine 
postopek, dokler ga ne reši pristojni organ. O prekinitvi postopka 
izda sklep, zoper katerega je dovoljena posebna pritožba, razen 
če ga je izdal organ druge stopnje. 

(2) Če organ obravnava predhodno vprašanje, ima njegova 
rešitev pravni učinek samo v stvari, v kateri je bilo vprašanje 
rešeno. 

(3) Če je o predhodnem vprašanju že odločeno s pravnomočnim 
posamičnim aktom, je organ na ta posamični akt vezan. 

148. člen 

(1) Organ, ki vodi postopek, mora postopek prekiniti, če se 
predhodno vprašanje nanaša na obstoj kaznivega dejanja, na 
obstoj zakonske zveze ali na ugotovitev očetovstva ali če zakon 
tako določa. 

(2) Kadar se tiče predhodno vprašanje kaznivega dejanja, pa ni 
mogoč kazenski pregon, obravnava organ, ki vodi postopek, tudi 
to vprašanje. 

149. člen 

Če gre za vprašanje, ali sta podana kaznivo dejanje in storilčeva 
kazenska odgovornost, je organ, ki vodi postopek, pri ugotavljanju 
dejanskega stanja vezan na pravnomočno sodbo kazenskega 
sodišča, s katero je obtoženec spoznan za krivega. 

150. člen 

Kadar zaradi predhodnega vprašanja ni treba prekiniti postopka, 
ga lahko organ, ki vodi postopek, sam obravnava in reši kot 
sestavni del stvari ter na tej podlagi odloči o sami stvari. 

151. člen 

(1) Če organ, ki vodi upravni postopek, ne vzame predhodnega 
vprašanja v obravnavo po 150. členu tega zakona, pa postopek 
za rešitev predhodnega vprašanja, ki ga je mogoče začeti samo 
po uradni dolžnosti, pri pristojnem organu še ni začet, zahteva od 
pristojnega organa, naj o tem vprašanju začne postopek. 

(2) V stvari, v kateri se začne postopek za rešitev predhodnega 
vprašanja na vlogo (zahtevo, tožbo ipd.) stranke, lahko naloži 
organ, ki vodi upravni postopek, s sklepom eni izmed strank, naj 
vloži pri pristojnem organu vlogo za začetek postopka za rešitev 
predhodnega vprašanja; hkrati ji določi rok, v katerem mora to 
storiti in mu o tem predložiti dokazilo. Pri tem mora organ, ki vodi 
postopek, opozoriti stranko na posledice, če bi to opustila. Rok 
za vložitev vloge za začetek postopka za rešitev predhodnega 
vprašanja začne teči z dnem, ko postane sklep dokončen. 

(3) Če stranka v določenem roku ne predloži dokazila, da je pri 
pristojnem organu vložila vlogo za začetek postopka o 
predhodnem vprašanju, se šteje, da je stranka, na katere zahtevo 
je bil postopek začet, to zahtevo umaknila, organ pa s sklepom 
ustavi postopek. Če je to storila katerakoli druga stranka v 
postopku, organ nadaljuje postopek in sam reši predhodno 
vprašanje pod pogoji tega zakona. 

(4) Zoper sklep po drugem in tretjem odstavku tega člena je 
dovoljena posebna pritožba. 

152. člen 

Postopek, ki je bil prekinjen zato, da bi se rešilo predhodno 
vprašanje pri pristojnem organu oziroma pri sodišču, se nadaljuje, 
ko postane odločba o tem vprašanju dokončna oziroma 
pravnomočna. 

5. Prekinitev postopka 

153. člen 

(1) Postopek se prekine s sklepom: 

1) če stranka umre in pravica ali obveznost oziroma pravna 
korist, ki se uveljavlja v postopku lahko preide na pravne 
naslednike; 

2) če stranka izgubi poslovno sposobnost, pa v postopku nima 
pooblaščenca in se ji ne postavi začasnega zastopnika; 

3) če zakoniti zastopnik stranke umre ali izgubi poslovno 
sposobnost, stranka pa nima pooblaščenca in se ji tudi ne 
postavi začasnega zastopnika; 

4) če so za stranko nastopile pravne posledice uvedbe 
stečajnega postopka; 

5) če organ sklene, da ne bo sam reševal predhodnega 
vprašanja, oziroma ga po zakonu ne more reševati. 

(2) Prekinitev traja, dokler so podani razlogi iz prejšnjega 
odstavka, in sicer: 
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1) zaradi razloga iz prve točke prejšnjega odstavka, dokler v 
postopek ne vstopi pravni naslednik ali skrbnik zapuščine; 

2) iz razlogov iz druge in tretje točke prejšnjega odstavka, dokler 
stranka nima zakonitega zastopnika; 

3) zaradi razloga iz četrte točke prejšnjega odstavka, dokler ne 
vstopi v postopek kot zastopnik stranke stečajni upravitelj; 

4) zaradi razloga iz pete točke prejšnjega odstavka, dokler 
predhodno vprašanje ni dokončno oziroma pravnomočno 
rešeno (152. člen tega zakona). 

(3) S prekinitvijo prenehajo teči vsi roki, določeni za procesna 
dejanja. V času prekinitve ne teče rok za izdajo odločbe iz 222. in 
256. člena tega zakona. 

(4) Zoper sklep, s katerim se prekine postopek, je dovoljena 
posebna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve sklepa. 

6. Ustna obravnava 

154. člen 

Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko po lastnem preudarku ali 
na predlog stranke razpiše ustno obravnavo vselej, kadar je to 
koristno za razjasnitev stvari, mora pa jo razpisati v stvareh, v 
katerih sta udeleženi dve ali več strank z nasprotujočimi si interesi, 
ali kadar je treba opraviti ogled ali pa zaslišati priče ali izvedence. 

155. člen 

(1) Ustna obravnava je javna. 

(2) Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko izključi javnost od 
celotne ustne obravnave ali od dela obravnave: 

1) če to zahtevajo razlogi morale ali javne varnosti; 
2) če je podana resna in neposredna nevarnost, da bi bila ustna 

obravnava ovirana; 
3) če je treba obravnavati razmerja v kakšni rodbini; 
4) če je treba obravnavati okoliščine, ki pomenijo državno, 

vojaško, uradno, poslovno, poklicno, znanstveno ali 
umetniško tajnost. 

(3) Izključitev javnosti lahko predlaga tudi prizadeta oseba. 

(4) O izključitvi javnosti se izda sklep, ki mora biti obrazložen in 
objavljen na oglasni deski tega organa. 

(5) Pri razglasitvi odločbe javnost ne sme biti izključena. 

156. člen 

(1) Izključitev javnosti ne velja za stranke, zakonite zastopnike, 
njihove pooblaščence in strokovne pomočnike. 

(2) Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko dovoli, da so pri ustni 
obravnavi, od katere je javnost izključena, navzoče posamezne 
uradne osebe ter znanstveni in javni delavci, če ima to pomen za 
njihovo službo oziroma znanstveno delo. Uradna oseba, ki vodi 
postopek, opozori take osebe, da morajo varovati kot tajnost, kar 
zvedo na ustni obravnavi. 

157. člen 

(1) Organ, ki vodi postopek, mora ukreniti vse potrebno, da se 
ustna obravnava opravi brez zavlačevanja in, če je mogoče, 
brez prekinitve in preložitve. 

(2) Tistim, ki so povabljeni na ustno obravnavo, je treba pustiti 
zadosti časa, da se lahko pripravijo za obravnavo in da lahko 
pravočasno in brez izrednih stroškov pridejo k obravnavi. 
Povabljenim se pusti praviloma osem dni od vročitve vabila do 
dneva obravnave. 

158. člen 

Če je za obravnavanje na ustni obravnavi potrebno, da povabljeni 
poznajo spise, skice ali druge predmete, jim jih je treba dati na 
vpogled hkrati z razpisom obravnave, v vabilu na obravnavo pa 
navesti, kdaj in kje si jih lahko ogledajo. 

159. člen 

(1) Organ, ki vodi postopek, mora razpis ustne obravnave tudi 
javno naznaniti, če je nevarnost, da ne bo mogoče pravočasno 
vročiti posamičnih vabil, če je verjetno, da so prizadete osebe, ki 
še niso nastopile kot stranke, ali če to narekujejo drugi podobni 
razlogi. 

(2) Javno naznanilo ustne obravnave mora obsegati vse podatke, 
ki morajo biti navedeni v posamičnem vabilu, poleg tega pa še 
vabilo, naj pride k obravnavi vsak, kdor misli, da se stvar tiče 
njegovih pravih koristi. Naznanilo se objavi tako, kot je predpisano 
v 94. členu tega zakona. 

160. člen 

Ustna obravnava se opravi praviloma na sedežu organa, ki vodi 
postopek. Če je potreben ogled v kraju izven njegovega sedeža, 
se lahko opravi ustna obravnava na kraju ogleda. Organ, ki vodi 
postopek, lahko določi za ustno obravnavo tudi kakšen drug 
kraj, kadar je to potrebno, da se občutno zmanjšajo stroški ali da 
se stvar temeljiteje, hitreje ali enostavneje obravnava. 

161. člen 

(1) Uradna oseba, ki vodi postopek, mora na začetku ustne 
obravnave ugotoviti, kdo od povabljenih je navzoč, glede odsotnih 
pa se prepričati, ali so jim bila vabila pravilno vročena. 

(2) Če katera od strank, ki še ni bila zaslišana, ni prišla k obravnavi, 
pa ni ugotovljeno, da ji je bilo vabilo pravilno vročeno, preloži 
uradna oseba, ki vodi postopek, obravnavo, razen če je bil razpis 
ustne obravnave pravočasno javno naznanjen. 

(3) Če k ustni obravnavi ne pride stranka, ki je bil na njeno zahtevo 
začet postopek, čeprav je bila v redu povabljena, pa se da iz 
celotnega stanja stvari domnevati, da je predlog umaknila, organ 
ustavi postopek. Zoper sklep o tem je dovoljena posebna pritožba. 
Če se ne more domnevati, da je stranka umaknila predlog, ali če 
je v javnem interesu potrebno, da se postopek nadaljuje po uradni 
dolžnosti, opravi uradna oseba glede na okoliščine primera 
obravnavo brez te stranke ali pa jo preloži. 

(4) Če brez opravičenega razloga ne pride stranka, zoper katero 
je začet postopek, čeprav je bila v redu povabljena, lahko uradna 
oseba, ki vodi postopek, opravi ustno obravnavo tudi brez nje, 
lahko pa jo na njene stroške tudi preloži, če je to potrebno za 
pravilno rešitev stvari. 

162. člen 

(1) Če navzoča stranka, kljub opozorilu na posledice, ne poda 
med samo obravnavo pripomb k delu na obravnavi, se šteje, da 
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nima pripomb. Če pa poda ta stranka pozneje tako pripombo, jo 
organ, ki odloča o stvari, vendarle upošteva, kadar utegne 
pripomba vplivati na rešitev stvari in ni bila podana po obravnavi 
z namenom, da bi se zavlačeval postopek. 

(2) Če k obravnavi ne pride stranka, ki je bila povabljena z javnim 
naznanilom, pa poda pripombe k delu na obravnavi šele po 
obravnavi, se pripombe upoštevajo ob pogoju iz prvega odstavka 
tega člena. 

163. člen 

(1) Na ustni obravnavi je treba pretresti in dognati to, kar je predmet 
ugotovitvenega postopka. 

(2) Če predmeta ni mogoče obravnavati na eni obravnavi, jo 
uradna oseba, ki vodi postopek, prekine in čimprej določi, kdaj se 
bo nadaljevala. Za to nadaljevanje ukrene vse, kar je predpisano 
za razpis ustne obravnave, navzočim pa lahko ustno sporoči te 
ukrepe in tudi, kdaj in kje se bo obravnava nadaljevala. Pri 
nadaljevanju ustne obravnave opiše uradna oseba, ki vodi 
postopek, v glavnih črtah potek dotedanje obravnave. 

(3) Za izvedbo pisnih dokazov, ki se predložijo pozneje, ni treba 
znova razpisati ustne obravnave, pač pa je treba dati stranki 
možnost, da se izjavi o izvedenih dokazih. 

B. DOKAZOVANJE 

1. Splošne določbe 

164. člen 

(1) Dejstva, na podlagi katerih se izda odločba, se ugotovijo z 
dokazi. 

(2) Kot dokazilo se uporabi vse, kar je primerno za ugotavljanje 
stanja stvari in kar ustreza posameznemu primeru, zlasti pa 
listine, priče, izjave strank, izvedence in oglede. 

165. člen 

(1) Ali je treba kakšno dejstvo dokazovati ali ne, odloča uradna 
oseba, ki vodi postopek, glede na to, ali utegne to dejstvo vplivati 
na odločitev o stvari. Dokazi se izvedejo praviloma potem, ko se 
ugotovi, kaj je v dejanskem pogledu sporno ali kaj je treba dokazati. 

(2) Dokazovati ni treba dejstev, ki so splošno znana. 

(3) Dokazovati tudi ni treba dejstev, katerih obstoj zakon domneva, 
pač pa je dovoljeno dokazovati, da ne obstajajo, če ni z zakonom 
drugače določeno. 

166. člen 

Če je dokazovanje pred organom, ki vodi postopek, neizvedljivo 
ali pa povezano z nesorazmernimi stroški ali z veliko zamudo, se 
lahko opravi dokazovanje ali izvedejo posamezni dokazi pred 
zaprošenim organom. 

167. člen 

Če določa predpis, da se stvar lahko reši na podlagi dejstev in 
okoliščin, ki niso popolnoma dokazane ali se z dokazi samo 
posredno ugotavljajo (dejstva in okoliščine, ki so verjetno 

izkazane), izvedba dokazov v ta namen ni vezana na določbe 
tega zakona o izvajanju dokazov. 

168. člen 

(1) Če organu, ki odloča o stvari, ni znano pravo, ki velja v tuji 
državi, lahko poizve o tem pri ministrstvu, pristojnemu za 
pravosodje. 

(2) Organ, ki odloča o stvari, lahko zahteva od stranke, naj mu 
predloži javno listino, izdano od pristojnega tujega organa, s katero 
se potrjuje, katero pravo velja v tuji državi. Dokazovanje tujega 
prava proti taki javni listini je dovoljeno, če ni z mednarodno 
pogodbo drugače določeno. 

2. Listine 

169. člen 

(1) Listina, ki jo v predpisani obliki izda državni organ, organ 
lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil v mejah svoje 
pristojnosti, dokazuje tisto, kar se v njej potrjuje ali določa (javna 
listina). 

(2) Enako dokazno moč imajo tudi druge listine, ki so po posebnih 
predpisih izenačene z javnimi listinami. 

(3) Kot javna listina se šteje pod pogoji iz prejšnjih dveh odstavkov 
tudi računalniški zapis. 

(4) V postopku dokazovanja je mikrofilmska kopija listine oziroma 
reprodukcija te kopije izenačena z listino iz prvega odstavka tega 
člena, če je takšno mikrofilmsko kopijo oziroma reprodukcijo te 
kopije izdal državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec 
javnih pooblastil. 

170. člen 

Če lahko pravna dejstva (dogodki, pravni posli itd.) vplivajo na 
spremembo tistega, kar je potrjeno v javni listini, je potrebno za 
potrebe dokazovanja priskrbeti novo javno listino. 

171. člen 

(1) Dovoljeno je dokazovati, da so v javni listini oziroma kopiji 
javne listine dejstva neresnično potrjena ali da je javna listina 
oziroma kopija javne listine nepravilno sestavljena. 

(2) Dovoljeno je dokazovati, da se mikrofilmska kopija oziroma 
reprodukcija te kopije razlikuje od izvirne listine. 

172. člen 

Če je na listini kaj prečrtano, zradirano ali kako drugače izbrisano 
ali pa vstavljeno ali če so na listini kakšne druge zunanje 
pomanjkljivosti, presodi uradna oseba, ki vodi postopek, glede na 
vse okoliščine, ali je in koliko je s tem zmanjšana dokazna vrednost 
listine ali pa nima listina nobene dokazne vrednosti za odločitev o 
stvari, v kateri teče postopek. 

173. člen 

(1) Listine, ki so dokaz, predložijo stranke ali pa jih preskrbi or- 
gan, ki vodi postopek. Stranka predloži listino v izvirniku, 
mikrofilmski kopiji listine ali reprodukciji te kopije ali v overjenem 
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prepisu, lahko pa jo priloži tudi v navadnem prepisu ali kot 
fotokopijo. 

(2) Za predloženo listino se šteje tudi sporočilo organu, kje se v 
računalniški bazi podatkov nahaja računalniški zapis, če je takšna 
baza organu računalniško dosegljiva. 

(3) Če predloži stranka listino v prepisu ali kot fotokopijo, lahko 
zahteva uradna oseba, ki vodi postopek, naj pokaže izvirno listino, 
če pa jo predloži v navadnem prepisu, ugotovi uradna oseba, ali 
se navadni prepis ujema izvirnikom.To ugotovitev potrdi z overitvijo 
na listini. 

174. člen 

(1) Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko zahteva od stranke, ki 
se sklicuje na kakšno listino, naj jo predloži, če jo ima ali 6e jo 
lahko dobi. 

(2) Če je listina pri nasprotni stranki, pa jo ta noče prostovoljno 
predložiti ali pokazati, zahteva od nje uradna oseba, ki vodi 
postopek, naj jo predloži ali pokaže na obravnavi, da bi se mogle 
druge stranke o njej izjaviti. 

(3) Če stranka, od katere je bilo zahtevano, naj predloži oziroma 
pokaže listino, tega ne stori, presodi organ, ki vodi postopek, 
glede na vse okoliščine primera, kakšen vpliv ima to na reševanje 
stvari. 

175. člen 

(1) Če je listina, ki naj se uporabi kot dokaz v postopku, pri 
državnem organu, organu lokalne skupnosti ali pri organizaciji, ki 
ima javno pooblastilo za odločanje o upravnih stvareh, jo po uradni 
dolžnosti priskrbi organ, ki vodi postopek. 

(2) Stranka lahko listino iz prejšnjega odstavka priskrbi tudi sama. 

176. člen 

(1) Če je listina pri drugi osebi, pa je ta noče prostovoljno pokazati, 
ji organ, ki vodi postopek, s sklepom naloži, naj pokaže listino na 
obravnavi, da bi se mogle stranke o njej izjaviti. 

(2) Druga oseba sme zavrniti pokaz listine iz enakih razlogov kot 
pričanje ali iz drugih utemeljenih razlogov. 

(3) Pred izdajo sklepa iz prvega odstavka tega člena odstavka 
mora organ osebi, ki noče pokazati listine, dati možnost da se o 
tem izjavi. Zoper sklep je dovoljena posebna pritožba. 

(4) Zoper drugo osebo, ki brez opravičenega razloga noče 
pokazati listine, se postopa enako, kot zoper tistega, ki noče 
pričati. Zoper sklep o tem je dovoljena posebna pritožba. 

(5) Stranka, ki se sklicuje na listino, ki je pri drugi osebi, mora tej 
povrniti stroške, ki jih ima v zvezi s pokazom listine. 

177. člen 

(1) Listini, sestavljeni v tujem jeziku, je treba predložiti tudi overjen 
prevod, če je to potrebno. 

(2) Listine, ki jih izdajo tuji organi in ki veljajo v kraju, kjer so bile 
izdane, za javne listine, imajo ob pogoju vzajemnosti enako 
dokazno moč kot domače javne listine, če so overjene v skladu 
s predpisi. Za potrdila pogoj vzajemnosti ne velja. 

178. člen : 

(1) Dejansko stanje se lahko ugotavlja tudi na podlagi podatkov, 
ki so v računalniških bazah podatkov. 

(2) Računalniški podatki iz prejšnjega odstavka se štejejo za del 
spisa, čeprav se v njem v pisni oziroma listinski obliki ne nahajajo. 
V zapisnik se vpiše, kje so ti podatki dostopni. Če se v postopku 
ne vodi zapisnik, se o tem naredi uradni zaznamek. 

3. Potrdila 

179. člen 

(1) Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih 
pooblastil izdajajo potrdila in druge listine (izpiske, certifikate itd.) 
o dejstvih, o katerih vodijo uradno evidenco. 

(2) Za uradno evidenco se šteje evidenca, ki je bila vzpostavljena 
na podlagi zakona, podzakonskega predpisa ali splošnega akta, 
izdanega za izvrševanje javnih pooblastil. 

(3) Potrdila in druge listine o dejstvih, o katerih se vodi uradna 
evidenca, morajo biti v skladu s podatki uradne evidence. Taka 
potrdila oziroma druge listine veljajo za javne listine. 

(4) Potrdilo in druge listine o dejstvih, o katerih se vodi uradna 
evidenca, se izdajo stranki na ustno zahtevo praviloma istega 
dne, ko je stranka potrdilo oziroma drugo listino zahtevala, 
najpozneje pa v petnajstih dneh, če ni v predpisu, s katerim je bila 
vzpostavljena uradna evidenca, drugače določeno. 

(5) Če organ zavrne zahtevo za izdajo potrdila oziroma druge 
listine, mora izdati o tem posebno odločbo. Če v petnajstih oziroma 
tridesetih dneh od dneva vložitve zahteve ne izda potrdila oziroma 
druge listine in če tudi ne izda in ne vroči stranki odločbe o zavrnitvi 
zahteve, se šteje, da je zahtevo zavrnil. 

(6) Če stranka na podlagi dokazov, s katerimi razpolaga, misli, da 
potrdilo oziroma druga listina, ki ji je bila izdana, ni v skladu s 
podatki iz uradne evidence, lahko zahteva spremembo potrdila 
oziroma druge listine. Organ mora izdati posebno odločbo, če 
zavrne zahtevo stranke za spremembo oziroma za novo potrdilo 
ali drugo listino. Tudi v tem primeru velja rok 15 dni od dneva, ko 
je stranka zahtevala novo potrdilo oziroma drugo listino; če organ 
odločbe ne izda v omenjenem roku, se šteje, da je zahtevo zavrnil. 

180. člen 

(1) Državni organi in lokalne skupnosti izdajajo potrdila in druge 
listine tudi o dejstvih, o katerih ne vodijo uradne evidence, če 
zakon tako določa. V tem primeru se dejstva ugotavljajo v postopku, 
ki je predpisan v tem poglavju. 

(2 ) Potrdilo oziroma druga listina, izdana na način, ki je določen v 
prejšnjem odstavku, ne veže organa, ki mu je predložena kot 
dokaz in ki naj odloči o stvari. Ta organ lahko znova ugotavlja 
dejstva, ki so navedena v potrdilu oziroma drugi listini in se v tem 
primeru ne šteje, da so potrjena dejstva resnična. 

(3) Potrdilo oziroma drugo listino oziroma odločbo o zavrnitvi 
potrdila je treba stranki izdati in vročiti v tridesetih dneh od dneva, 
ko je stranka potrdilo zahtevala. Če se ne ravna tako, se šteje, da 
je bila zahteva stranke zavrnjena. 
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4. Priče 

181. člen 

(1) Priča je lahko vsak, kdor je bil zmožen opaziti dejstvo, o 
katerem naj priča, in more to svoje opažanje izkazati. 

(2) Kdor je udeležen v postopku kot uradna oseba, ne more biti 
priča. 

182. člen 

Vsak, kdor je povabljen za pričo, mora povabilu odzvati in če ni s 
tem zakonom drugače določeno, tudi pričati. 

183. člen 

(1) Priča sme odreči pričanje: 

1) na posamezna vprašanja, če bi z odgovorom na vprašanje 
spravila v hudo sramoto, občutno premoženjsko škodo ali pa 
v kazenski pregon sebe, svojega krvnega sorodnika v ravni 
vrsti ali v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena, svojega 
zakonca, osebo, s katero živi v izvenzakonski skupnosti, ali 
sorodnika po svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je 
zakonska zveza že prenehala, ali pa svojega skrbnika ali 
oskrbovanca, posvojitelja ali posvojenca; 

2) na posamezna vprašanja, na katera ne bi mogla odgovoriti, 
ne da bi prekršila dolžnost oziroma pravico varovati poslovno, 
poklicno, umetniško ali znanstveno tajnost; 

3) o tistem, kar jI je stranka zaupala kot svojemu pooblaščencu; 
4) o dejstvih, za katera je zvedela kot duhovnik, odvetnik, 

zdravnik ali pri opravljanju kakšnega drugega poklica ali 
dejavnosti, če velja dolžnost, da mora ohraniti kot tajnost 
tisto, kar je zvedela pri opravljanju takega poklica ali dejavnosti. 

(2) Priča je lahko odvezana dolžnosti pričanja tudi o posameznih 
drugih dejstvih, če navede za to tehtne razloge. Če je treba, mora 
te razloge verjetno izkazati. 

(3) Zaradi nevarnosti, da bi imela kakšno premoženjsko škodo, 
priča ne sme odreči pričanja o pravnih opravilih, pri katerih je bila 
navzoča kot priča, pisar ali posredovalec, o dejanjih, ki jih je v 
zvezi s spornim razmerjem opravila kot pravni prednik ali zastopnik 
katere od strank, ter o vsakem takem dejanju, ki ga je po posebnih 
predpisih dolžna naznaniti ali dati o njem izjavo. 

(4) Priča ne sme biti zaslišana o določenih stvareh, če bi s tem 
prekršila dolžnost varovanja uradne, državne ali vojaške tajnosti, 
dokler je pristojni organ ne odveže te dolžnosti. 

184. člen 

(1) Priče se zaslišujejo vsaka zase in brez navzočnosti tistih 
prič, ki bodo zaslišane pozneje. 

(2) Zaslišana priča ne sme oditi brez dovoljenja uradne osebe, ki 
vodi postopek. 

(3) Uradna oseba, ki vodi postopek, sme že zaslišano pričo 
znova zaslišati, priče, katerih izpovedbe se ne ujemajo, pa soočiti. 

(4) Kdor zaradi bolezni ali telesne nezmožnosti na povabilo ne 
more priti, se zasliši v svojem stanovanju. 

185. člen 

(1) Pričo je treba najprej opozoriti, da mora govoriti resnico, da ne 
sme ničesar zamolčati; pri tem jo je treba opozoriti tudi na posledice 
krive izpovedbe. 

(2) Uradna oseba zahteva od priče njene spolšne podatke: ime in 
priimek, poklic, prebivališče, rojstni kraj, starost in zakonski stan. 
Če je treba, se izpraša priča tudi o okoliščinah, ki se tičejo njene 
verodostojnosti kot priče v zadevi, za katero gre, zlasti pa o 
njenem razmerju do strank. 

(3) Uradna oseba, ki vodi postopek, pouči pričo, kdaj ji ni potrebno 
pričati in na katera vprašanja lahko odreče pričanje. 

(4) Priči se postavljajo vprašanja o sami zadevi in zahteva od nje, 
naj pove, kaj ji je o tem znano. 

(5) Niso dovoljena taka vprašanja, v katerih je že vsebovano, 
kako je treba odgovoriti, kakor tudi ne vprašanja, ki izhajajo iz 
predpostavke, da je priča že povedala nekaj, česar v resnici še 
ni povedala. 

(6) Pričo je treba vselej vprašati, odkod ve to, o čemer priča. 

186. člen 

Če priča ne zna jezika, ki se uporablja v postopku, ali ga ne more 
uporabljati zaradi invalidnosti, se zasliši po tolmaču. 

187. člen 

(1) Če priča, ki je bila v redu povabljena, ne pride in svojega 
izostanka ne opraviči, ali če se brez dovoljenja ali opravičenega 
razloga odstrani s kraja, kjer bi morala biti zaslišana, sme organ, 
ki vodi postopek, odrediti, da se s silo privede in da trpi s tem 
povezane stroške, sme pa jo tudi kaznovati v denarju do 50.000 
tolarjev. 

(2) Če priča pride, pa brez opravičenega razloga noče pričati, 
čeprav je bila opozorjena na posledice odklonitve, se lahko kaznuje 
v denarju do 50.000 tolarjev; če pa niti po tem noče pričati, se 
lahko vnovič kaznuje do 50.000 tolarjev. Sklep o denarni kazni 
izda uradna oseba, ki vodi postopek, v soglasju z uradno osebo, 
ki je pooblaščena za odločanje o stvari, pri zaprošenemu organu 
pa v soglasju z njegovim predstojnikom oziroma z uradno osebo, 
ki je pooblaščena za odločanje v podobnih stvareh. 

(3) Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko odloči, da mora priča 
povrniti stroške, ki so nastali zato, ker priča ni prišla ali, ker ni 
hotela pričati. 

(4) Če priča pozneje opraviči svoj izostanek, odpravi uradna 
oseba, ki vodi postopek, sklep o kazni ali o stroških. Če je priča 
pozneje pripravljena pričati, lahko uradna oseba odpravi sklep o 
kazni. 

(5) Zoper sklep o stroških ali o denarni kazni, izdan po tem členu, 
je dovoljena posebna pritožba. 
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5. Izjava stranke 192. člen 

188. člen 

(1) Če za ugotovitev nekega dejstva ni dovolj drugih dokazov, se 
sme vzeti kot dokaz za ugotovitev takega dejstva tudi ustna 
izjava stranke. Izjava stranke se sme vzeti kot dokaz tudi v malo 
pomembnih stvareh, če naj bi se neko dejstvo sicer dokazovalo 
z zaslišanjem priče, ki živi v kraju, oddaljenem od sedeža organa, 
ali če bi bilo sicer zaradi iskanja drugih dokazov oteženo 
uveljavljanje pravic stranke. 

(2) Verodostojnost izjave stranke se presoja po načelu iz 10. 
člena tega zakona. 

(3) Preden sprejme izjavo, mora uradna oseba, ki vodi postopek, 
opozoriti stranko na kazensko in materialno odgovornost, če bi 
dala krivo izjavo. 

6. Izvedenci 

189. člen 

(1) Če je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva, ki je 
pomembno za rešitev stvari, potrebno strokovno znanje, s katerim 
ne razpolaga uradna oseba, ki vodi postopek, se opravi dokaz z 
izvedenci. 

(2) Dokaz z izvedencem se izvede, če uradna oseba, ki vodi 
postopek, oceni, da je to potrebno iz razlogov iz prejšnjega 
odstavka. Dokaz z izvedencem pa se izvede tudi na zahtevo 
stranke, če je stranka pripravljena založiti znesek za stroške, ki 
nastanejo v zvezi z izvedbo tega dokaza. 

190. člen 

(1) Za izvedbo dokaza z izvedenci določi uradna oseba, ki vodi 
postopek, po uradni dolžnosti ali na predlog stranke enega 
izvedenca, če sodi, da bo dokazovanje z izvedenci zapleteno, pa 
tudi dva ali več izvedencev. 

(2) Za izvedence se določijo osebe ali organizacije, ki imajo 
strokovno znanje, ki je potrebno za razjasnitev stanja stvari. Če 
se za izvedenca postavi organizacija, nastopa v postopku v 
njenem imenu ena ali več pooblaščenih oseb. 

(3) Stranki je treba dati možnost, da se izjavi o tem, kdo naj bo 
izvedenec. Če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, s katerimi 
ni mogoče odlašati, lahko uradna oseba postavi izvedenca, ne 
da bi se o tem izjavila stranka. 

(4) Za izvedenca ne more biti določen, kdor ne more biti priča. 

191. člen 

(1) Kdor je določen za izvedenca, je dolžan dati izvid in mnenje. 

(2) Izvedenec lahko odreče prevzem te dolžnosti iz enakih 
razlogov, iz katerih priča lahko odreče pričanje, pa tudi iz drugih 
utemeljenih razlogov, kot so preobremenjenost z izvedenskim ali 
drugim delom. 

(3) Oprostitev dolžnosti lahko zahteva tudi delodajalec, pri katerem 
je izvedenec zaposlen. 

(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za 
pooblaščene osebe organizacije, ki je določena za izvedenca. 

(1) Glede izločitve izvedencev se smiselno uporabljajo določbe o 
izločitvi uradnih oseb. 

(2) Stranka lahko zahteva izločitev izvedenca tudi tedaj, če verjetno 
izkaže okoliščine, ki spravljajo v dvom njegovo strokovno znanje. 

(3) O izločitvi izvedenca odloči s sklepom uradna oseba, ki vodi 
postopek. 

(4) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za 
pooblaščene osebe organizacije, ki je določena za izvedenca. 

193. člen 

(1) Pred začetkom dokazovanja z izvedenci uradna oseba, ki 
vodi postopek, izvedencu naroči, o katerih dejstvih naj poda izvid 
in mnenje ter ga opozori na posledice krive izpovedbe. 

(2) V svojem izvidu mora izvedenec natančno navesti vse, kar 
opazi in dožene. Izvedenec da obrazloženo mnenje, ki mora biti 
nepristransko in v skladu s pravili znanosti in stroke. 

194. člen 

(1) Izvedensko delo se opravi na ustni obravnavi, če je to mogoče. 
V tem primeru izvedenec poda svoj izvid in mnenje ustno. 

(2) Če se izvedensko delo opravi izven ustne obravnave, poda 
izvedenec svoj izvid in mnenje ustno na ustni obravnavi. 

(3) Če gre za bolj zahtevno izvedensko delo, uradna oseba, ki 
vodi postopek, naroči izvedencu, naj pripravi pisen izvid in mnenje. 
V tem primeru je potrebno vročiti izvid in mnenje strankam pred 
narokom, na katerem se bosta obravnavala. 

(4) Na ustni obravnavi lahko izvedencu, potem ko pove svoj izvid 
in mnenje, uradna oseba, ki vodi postopek, in stranke postavljajo 
vprašanja in zahtevajo pojasnila glede izvida in mnenja. 

(5) Glede zaslišanja izvedencev se smiselno uporabljajo določbe 
185. člena tega zakona. 

195. člen 

Če je več izvedencev, lahko dajo skupno svoj izvid in mnenje. Če 
se ne strinjajo, da vsak izmed njih posebej svoj izvid in mnenje. 

196. člen 

(1) Če izvid in mnenje izvedenca nista jasna ali nista popolna ali 
se izvidi in mnenja izvedencev bistveno razlikujejo, če mnenje ni 
zadosti obrazloženo ali če nastane utemeljen dvom o pravilnosti 
mnenja, pa se te pomanjkljivosti ne morejo odpraviti niti s ponovnim 
zaslišanjem izvedencev, se dokazovanje ponovi z istimi ali drugimi 
izvedenci; lahko pa se zahteva tudi mnenje kakšnega 
znanstvenega ali strokovnega zavoda. 

(2) Mnenje znanstvenega ali strokovnega zavoda se lahko 
zahteva tudi tedaj, če se da zaradi zapletenosti primera utemeljeno 
pričakovati, da se bo tako dobilo bolj pravilno mnenje. 

197. člen 

(1) Če izvedenec, ki je bil v redu povabljen, ne pride, pa svojega 
izostanka ne opraviči, če pride, pa noče opraviti izvedenskega 
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dela, ali če ne predloži v danem roku pisnega izvida in mnenja, se 
lahko kaznuje v denarju do 50.000 tolarjev. Če nastanejo zaradi 
neopravičenega izostanka izvedenca ali zaradi neopravičene 
odklonitve izvedenskega dela ali pa zato, ker izvedenec ni predložil 
pisnega izvida in mnenja, stroški v postopku, se lahko odredi, da 
jih plača izvedenec. 

(2) Sklep o denarni kazni ali o plačilu stroškov izda uradna oseba, 
ki vodi postopek, v soglasju z uradno osebo, ki je pooblaščena 
za odločanje o stvari, pri zaprošenem organu pa v soglasju s 
predstojnikom organa oziroma z uradno osebo, ki je pooblaščena 
za odločanje o podobnih stvareh. 

(3) Če izvedenec pozneje opraviči svoj izostanek ali če pozneje 
opraviči, zakaj ni pravočasno predložil pisnega izvida in mnenja, 
odpravi uradna oseba, ki vodi postopek, sklep o denarni kazni ali 
o stroških; če je izvedenec pozneje pripravljen opraviti izvedensko 
delo, lahko uradna oseba odpravi sklep o denarni kazni. 

(4) Zoper sklep o stroških ali o denarni kazni, ki se izda po prvem 
ali drugem odstavku tega člena, je dovoljena posebna pritožba. 

7.Tolmači 

198. člen 

Za tolmače se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo 
za izvedence. 

8. Ogled 

199. člen 

Ogled se opravi, kadar je za ugotovitev kakšnega dejstva ali za 
razjasnitev bistvenih okoliščin potrebno, da si stvar neposredno 
ogleda uradna oseba, ki vodi postopek. 

200. člen 

(1) Stranke imajo pravico biti navzoče pri ogledu. Katere druge 
osebe naj bodo navzoče poleg strank, določa uradna oseba, ki 
vodi postopek. 

(2) Ogled se lahko opravi tudi ob udeležbi izvedencev. 

201. člen 

(1)Ogled stvari, ki se lahko brez težave prinesejo na kraj, kjer se 
vodi postopek, se opravi na tem kraju, sicer pa na kraju, kjer je 
stvar. 

(2) Uradna oseba lahko odredi, da se potek izvedbe dokaza z 
ogledom delno ali v celoti snema. Posnetek se priloži zapisniku. 

202. člen 

(1) Lastnik ali posestnik stvari, prostorov ali zemljišča, ki naj se 
ogledajo, v katerih oziroma na katerih so stvari, ki naj se ogledajo, 
ali čez katere je treba iti, mora dovoliti, da se opravi ogled. 

(2) Glede dopustnosti odklonitve ogleda se smiselno uporabijo 
določbe tega zakona o odklonitvi pričanja. 

(3) Zoper lastnika ali posestnika, ki brez opravičenega razloga 
ne dovoli ogleda, se lahko uporabijo enaki ukrepi kot zoper pričo, 
ki noče pričati (187. člen tega zakona). 

(4) Ogled stanovanja se lahko opravi samo na podlagi odločbe 
pristojnega sodišča, razen če je ogled njenega stanovanja 
zahtevala stranka sama. 

(5) Morebitno škodo, ki nastane pri ogledu, je potrebno lastniku 
ali posestniku povrniti. O tem izda organ, ki vodi postopek, poseben 
sklep. Zoper ta sklep je dovoljena posebna pritožba. 

203. člen 

Uradna oseba, ki vodi ogled, mora paziti na to, da se ogled ne 
zlorabi in da se ne prekrši nobena poslovna, poklicna, znanstvena 
ali umetniška tajnost. 

9. Zavarovanje dokazov 

204. člen 

(1) Če je utemeljena bojazen, da se kakšen dokaz pozneje ne bo 
mogel izvesti ali da bo njegova izvedba pozneje otežkočena, se 
lahko izvede ta dokaz za zavarovanje kadarkoli med postopkom, 
pa tudi še pred uvedbo postopka. 

(2) Zavarovanje dokazov se opravi po uradni dolžnosti ali na 
predlog stranke oziroma tistega, ki ima od tega pravno korist. 

(3) V vlogi, s katero se zahteva zavarovanje dokazov, mora 
predlagatelj navesti dejstva, ki naj se dokažejo, dokaze, ki naj se 
izvedejo in razloge zaradi katerih misli, da se kasneje dokaz ne 
bo mogel izvesti ali da bo njegova izvedba težja. 

(4) Če je v postopku udeležena ali bo udeležena stranka z 
nasprotnim interesom, se tej osebi vroči vloga za zavarovanje 
dokazov. Če nujnost zavarovanja terja takojšnje zavarovanje, se 
lahko dokazi zavarujejo tudi brez predhodne seznanitve stranke 
z nasprotnim interesom. 

205. člen 

(1) Za zavarovanje dokazov med postopkom je pristojen organ, 
ki vodi postopek. 

(2) Za zavarovanje dokazov pred uvedbo postopka je pristojen 
organ, na katerega območju so stvari, ki si jih je treba ogledati, 
oziroma na katerega območju prebivajo osebe, ki jih je treba 
zaslišati. 

(3) Zavarovanje dokazov je dovoljeno tudi po dokončnosti 
oziroma pravnomočnosti odločbe, če je to potrebno za postopek 
z izrednimi pravnimi sredstvi. 

206. člen 

(1) O zavarovanju dokazov se izda poseben sklep. 

(2) Zoper sklep, s katerim se zavrne predlog za zavarovanje 
dokazov, je dovoljena posebna pritožba, ki pa ne prekine 
postopka. 
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XIII. poglavje 2. Oblika in sestavni deli odločbe 

ODLOČBA 

1. Kateri organ izda odločbo 

207. člen 

(1) Na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku, izda organ, ki je 
pristojen za odločanje, odločbo o stvari, ki je predmet postopka. 

(2) Z odločbo se odloči o vseh zahtevkih stranke, tudi če je 
postopek začet po uradni dolžnosti. 

(3) Kadar odloča o stvari kolegijski organ, sme odločati, če je 
navzočih več kot polovica njegovih članov, odločbo pa sprejme z 
večino glasov navzočih članov, če ni z zakonom, podzakonskim 
predpisom, predpisom lokalne skupnosti, splošnim aktom, izdanim 
za izvrševanje javnih pooblastil ali na podlagi ustave ali zakona 
sprejetim poslovnikom določena posebna večina. 

208. člen 

Če je z zakonom ali z drugim predpisom, ki temelji na zakonu, 
določeno, da odloča o kakšni stvari dvoje ali več organov, mora 
vsak od njih odločiti o tej stvari.Ti organi pa se morajo sporazumeti, 
kateri izmed njih bo izdal odločbo; v odločbi mora biti naveden akt 
drugega organa. 

209. člen 

(1) Če je v zakonu ali v predpisu, ki temelji na zakonu, določeno, 
da odloča en organ v soglasju z drugim organom, sestavi odločbo 
organ, za katerega je določeno, da jo izda, in jo pošlje s spisi 
zadeve drugemu organu; ta lahko da soglasje s potrdilom na 
sami odločbi ali pa s posebnim aktom. V takem primeru je odločba 
izdana, ko da drugi organ soglasje, šteje pa se za akt organa, ki 
jo je izdal. 

(2) če narava stvari to terja, se lahko zahteva soglasje vnaprej 
tako, da organ, ki zahteva soglasje, sporoči drugemu organu, 
kakšen je zahtevek stranke oziroma, če gre za postopek po 
uradni dolžnosti, kakšno odločbo namerava izdati, ter zahteva, 
da naj zaprošeni organ, upoštevajoč te okoliščine, da svoje 
soglasje iz prejšnjega odstavka, oziroma ga odkloni. 

(3) Organ, ki izda odločbo, mora v svoji odločbi navesti akt, s 
katerim je drugi organ dal ali odrekel soglasje, oziroma navesti, 
da drugi organ v predpisanem roku ni niti dal niti odrekel soglasja. 

(4)Določba drugega odstavka tega člena velja tudi takrat, kadar 
je v zakonu predpisano, da odloča en organ, z odobritvijo, 
potrditvijo, dovoljenjem drugega organa ipd. 

(5) Če je z zakonom ali s kakšnim drugim predpisom določeno, 
da mora pristojni organ pred izdajo odločbe zahtevati mnenje 
drug&ga organa, sme izdati odločbo šele potem, ko dobi mnenje. 

(6) Organ, čigar soglasje ali mnenje je potrebno za odločbo, mora 
dati soglasje oziroma mnenje v enem mesecu od dneva, ko je bilo 
od njega to zahtevano, če ni s posebnimi predpisi določen 
drugačen rok. Če ta organ v tem roku ne sporoči organu, za 
katerega je določeno, da izda odločbo, niti da daje niti da odreka 
soglasje, se šteje, da je soglasje dal; če pa ne da nobenega 
mnenja, lahko izda pristojni organ odločbo tudi brez mnenja, razen 
če ni s posebnimi predpisi drugače določeno. 

210. člen 

(1) Vsaka odločba mora biti označena kot taka. Izjemoma se 
lahko z zakonom ali s posebnimi predpisi določi, da se lahko da 
odločbi tudi drugačen naziv. 

(2) Odločba se izda pisno. Izjemoma se lahko v primerih, ki jih 
določa zakon, odloči tudi ustno. 

(3) Pisna odločba obsega: uvod, izrek (dispozitiv), obrazložitev, 
pouk o pravnem sredstvu, ime organa s številko in datumom 
odločbe, podpis uradne osebe in pečat organa. V primerih, za 
katere tako določa zakon ali na podlagi zakona izdan predpis, 
posamezni deli v odločbi niso obvezni. Če se odločba izdela 
mehanografsko, lahko ima namesto podpisa in pečata faksimile, 
če se izdela računalniško, pa računalniški zapis pečata in podpisa. 

(4) Tudi če se odločba ustno razglasi, jo je treba izdati pisno. 

(5) Odločbo je treba vročiti stranki v izvirniku ali v overjeni kopiji. 

211. člen 

(1) Kadar gre za nujne ukrepe v javnem interesu po četrti točki 
prvega odstavka 144. člena tega zakona, lahko pristojni organ 
odloči tudi ustno. 

(2) Organ, ki po prejšnjem odstavku tega člena ustno odloči, 
lahko odredi, da se odločba takoj izvrši. 

(3) Organ, ki je ustno odločil, mora stranki na njeno zahtevo izdati 
pisno odločbo, in sicer najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je 
to zahtevala. To zahtevo lahko poda stranka v osmih dneh od 
ustne odločitve. 

212. člen 

(1) Uvod odločbe obsega: ime organa, ki odločbo izdaja, predpis 
o njegovi pristojnosti, ime stranke in njenega morebitnega 
zakonitega zastopnika ali pooblaščenca ter na kratko označeno 
zadevo, za katero gre v postopku. 

(2) Če izdaja odločbo dvoje ali več organov, ali pa jo izdaja en 
organ s soglasjem, poprejšnjim soglasjem, dovoljenjem, potrditvijo 
ipd. ali mnenjem drugega organa, je treba to navesti v uvodu; če 
pa je o stvari odločil kolegijski organ, je treba v uvodu navesti dan 
seje, na^kateri je bilo o stvari odločeno. 

213. člen 

(1) V izreku se odloči o predmetu postopka in o vseh zahtevkih 
strank. 

(2) Izrek mora biti kratek in določen; če je potrebno, se lahko 
razdeli tudi na več točk. 

(3) V izreku se lahko odloči tudi o morebitnih stroških postopka; 
pri tem se določi njihov znesek, kdo jih mora plačati, komu in v 
katerem roku. Če se v izreku ne odloči o stroških, je treba navesti, 
da bo izdan o stroških poseben sklep. 

(4) Če se z določbo naloži kakšno dejanje, se določi v izreku tudi, 
v katerem roku ga je treba opraviti. 

(5) Kadar je predpisano, da pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, 
mora biti to navedeno v izreku. 
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214. člen 

(1) Obrazložitev odločbe obsega: 

1) razložitev zahtevkov strank in njihove navedbe o dejstvih, 
2) ugotovljeno dejansko stanje in dokaze, na katere je le-to oprto, 
3) razloge, odločilne za presojo posameznih dokazov, 
4) navedbo določb predpisov, na katere se opira odločba, 
5) razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo 

takšno odločbo, in 
6) razloge, zaradi katerih ni bilo ugodeno kakšnemu zahtevku 

strank. 

(2) Če pritožba ne zadrži izvršitve odločbe, se je treba tudi v 
obrazložitvi sklicevati na predpis, ki to določa. V obrazložitvi 
odločbe morajo biti obrazloženi tudi tisti sklepi, zoper katere ni 
dovoljena posebna pritožba. 

(3) Če je v primeru iz prvega odstavka 209. člena tega zakona, 
organ odrekel soglasje, mora obrazložitev odločbe vsebovati tudi 
razloge za to. Če razloge vsebuje akt, s katerim je organ odrekel 
soglasje, je dovolj, da se organ, ki izda odločbo, v obrazložitvi 
sklicuje na ta akt in ga priloži odločbi. 

(4) V enostavnih stvareh, v katerih je udeležena ena sama stranka, 
in v enostavnih stvareh, v katerih je v postopku udeleženih dvoje 
ali več strank, pa nobena ne ugovarja postavljenemu zahtevku, 
in se zahtevku ugodi, lahko vsebuje obrazložitev odločbe samo 
kratko razložitev strankinega zahtevka in sklicevanje na pravne 
predpise, na podlagi katerih je bilo o stvari odločeno. V takih stvareh 
se lahko izda odločba tudi na predpisanem obrazcu ali 
računalniškem izpisu. 

(5) Če je pristojni organ po zakonu upravičen stvar rešiti po 
prostem preudarku, mora v obrazložitvi poleg podatkov iz drugega 
odstavka tega člena navesti ta zakon in razloge, zakaj je tako 
odločil. 

215. člen 

(1) S poukom o pravnem sredstvu se stranki sporoči, ali lahko 
vloži zoper odločbo pritožbo ali pa začne upravni spor ali kakšen 
drug postopek pred sodiščem. 

(2) Če je zoper odločbo dovoljena pritožba, je treba v pouku 
navesti, na koga se stranka lahko pritoži, pri kom in v katerem 
roku vloži pritožbo in koliko znaša zanjo taksa ter da lahko poda 
pritožbo tudi na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Organ, pri 
katerem je potrebno vložiti pritožbo, mora biti naveden s polnim 
imenom in naslovom. 

(3) Če je zoper odločbo mogoč upravni spor, je treba v pouku 
navesti, pri katerem sodišču lahko stranka vloži tožbo in v katerem 
roku; če pa lahko začne kakšen drug postopek pred sodiščem, 
je treba v pouku navesti, na katero sodišče se lahko obrne in v 
katerem roku. 

(4) Če je pouk v odločbi napačen, se lahko ravna stranka po 
veljavnih predpisih ali po pouku. Če se stranka ravna po 
napačnem pouku, ne more imeti to zanjo nobenih škodljivih 
posledic. 

(5) Če odločba sploh nima pouka ali če je pouk nepopoln, se 
stranka lahko ravna po veljavnih predpisih, lahko pa zahteva v 
osmih dneh od organa, ki je odločbo izdal, naj jo dopolni. V takem 
primeru teče rok za pritožbo oziroma za sodno tožbo od dneva 
vročitve dopolnjene odločbe. 

(6) Kadar je zoper odločbo dovoljena pritožba, stranka pa je bila 

napačno poučena, da pritožba ni dovoljena ali da je mogoč zoper 
odločbo upravni spor, teče rok za pritožbo od dneva vročitve 
sodnega sklepa, s katerim je bila tožba zavržena kot nedovoljena, 
če ni stranka že prej vložila pritožbo na pristojni organ. 

(7) Kadar zoper odločbo ni dovoljena pritožba, stranka pa je bila 
napačno poučena, da se zoper odločbo lahko pritoži, in je vložila 
pritožbo ter zato zamudila rok za upravni spor, ali za drugo sodno 
varstvo, ji teče ta rok od dneva vročitve odločbe, s katero je bila 
njena pritožba zavržena, če ni stranka že prej začela upravnega 
spora. 

(8) Pouk o pravnem sredstvu kot poseben sestavni del odločbe 
sledi za obrazložitvijo. 

216. člen 

(1) Odločbo podpiše uradna Oseba, ki jo izda. Odločbo podpiše 
tudi uradna oseba, ki je vodila postopek oziroma je pripravila 
osnutek odločbe. 

(2) Odločbo, ki jo izda kolegijski organ, podpiše predsedujoči, če 
ni vtem zakonu, drugem predpisu ali na podlagi ustave ali zakona 
izdanem poslovniku drugače določeno. 

(3) V primeru izdaje odločbe v primeru računalniškega izpisa ima 
lahko odločba elektronski podpis. 

217. člen 

(1) Kadar gre za stvar, ki se tiče večjega števila določenih oseb, 
se lahko izda za vse skupaj ena sama odločba; osebe morajo biti 
imenovane v izreku odločbe, v obrazložitvi pa morajo biti za vsako 
posamezno osebo navedeni razlogi, ki se nanašajo nanjo. Tako 
odločbo je treba vročiti vsaki od njih, razen v primeru iz 90. člena 
tega zakona. 

(2) Če gre za stvar, ki se tiče večjega števila oseb, ki organu niso 
znane, se lahko izda za vse skupaj ena sama odločba, ta pa 
mora vsebovati take podatke, da se da iz njih lahko ugotoviti, na 
katere osebe se odločba nanaša (na primer: prebivalci ali 
posestniki na določenem območju ipd.). 

218. člen 

(1) Kadar se v stvareh manjšega pomena ugodi strankinemu 
zahtevku, pa se ne posega v javno korist ali v korist koga drugega, 
zadostuje, da ima odločba samo izrek v obliki zaznamka na spisu, 
če so razlogi zanjo očitni. 

(2) Taka odločba se praviloma sporoči stranki ustno, lahko pa se 
izda tudi pisno, če organ tako odloči ali če stranka to zahteva. 
Pisna odločba se lahko izda na predpisanem obrazcu in praviloma 
nima obrazložitve, razen če je po naravi stvari obrazložitev 
potrebna. 

3. Delna, dopolnilna in začasna odločba 

219. člen 

(1) Kadar se lahko odloča o kakšni stvari po delih oziroma po 
posameznih zahtevkih, pa so samo nekateri od njih zreli za 
odločitev, in kadar se pokaže za primerno, da se o teh delih 
oziroma zahtevkih odloči s posebno odločbo, lahko izda pristojni 
organ odločbo samo o teh delih (delna odločba). 
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(2) Delna odločba velja glede pravnih sredstev in glede izvršbe 
za samostojno odločbo. 

200. člen 

(1) Če pristojni organ ni z odločbo odločil o vseh vprašanjih, ki so 
bila predmet postopka, lahko izda na predlog stranke ali po uradni 
dolžnosti posebno odločbo o vprašanjih, ki v že izdani odločbi 
niso zajeta (dopolnilna odločba). Če se predlog stranke za 
dopolnilno odločbo zavrne, je zoper tako odločbo dovoljena 
posebna pritožba. 

(2) Če je bila zadeva že zadosti obravnavana, se lahko izda 
dopolnilna odločba brez novega ugotovitvenega postopka. 

(3) Dopolnilna odločba se šteje glede pravnih sredstev in izvršbe 
za samostojno odločbo. 

(4) Vložitev zahteve za izdajo dopolnilne odločbe ni vezana na 
rok. 

221. člen 

(1) Če je glede na okoliščine primera neogibno potrebno, da se 
pred koncem postopka izda odločba, s katero se začasno uredijo 
posamezna vprašanja ali razmerja, se izda taka odločba na 
podlagi podatkov, ki obstajajo takrat, ko se izda. V talji odločbi 
mora biti izrecno navedeno, da je začasna. 

(2) Začasno odločbo na predlog stranke lahko veže pristojni 
organ na pogoj, da stranka da zavarovanje za škodo, ki utegne 
nastati nasprotni stranki zaradi izvršitve odločbe, če glavnemu 
zahtevku predlagatelja ne bi bilo ugodeno. 

(3) Z odločbo, ki se izda o glavni stvari po končanem postopku, 
se razveljavi začasna odločba, ki je bila izdana med postopkom. 

(4) Začasna odločba se šteje glede pravnih sredstev in izvršbe 
za samostojno odločbo. 

4. Rok za odločbo 

222. člen 

(1) Kadar se začne postopek na zahtevo stranke oziroma po 
uradni dolžnosti, če je to v interesu stranke, pa pred odločitvijo ni 
potreben poseben ugotovitveni postopek, mora pristojni organ 
izdati odločbo in jo vročiti stranki čimprej, najpozneje pa v enem 
mesecu od dneva, ko je prejel popolno vlogo za uvedbo postopka, 
oziroma od dneva, ko je bil začet postopek po uradni dolžnosti, 
če ni s posebnim predpisom določen krajši rok. V drugih primerih, 
ko se začne postopek na zahtevo stranke oziroma po uradni 
dolžnosti, če je to v interesu stranke, mora pristojni organ izdati 
odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v dveh mesecih. 

(2) Če stranka vloži vlogo, ki je nepopolna in jo po pozivu dopolni, 
začne teči rok iz prejšnjega odstavka od dne, ko je organ prejel 
dopolnitev vloge. 

(3) Rok iz prvega odstavka tega člena ne teče v času, ko je 
postopek prekinjen. 

(4) Če pristojni organ, zoper katerega odločbo je dovoljena 
pritožba, ne izda odločbe in je ne vroči stranki v predpisanem 
roku, ima stranka pravico do pritožbe, kot da bi bil njen zahtevek 
zavrnjen. 

5. Popravljanje pomot v odločbi 

223. člen 
).'U. 

(1) Organ, ki je izdal odločbo, oziroma uradna oseba, ki jo je 
podpisala ali izdala, sme vsak čas popraviti pomote v imenih ali 
številkah, pisne ali računske pomote ter druge očitne pomote v 
odločbi ali njenih overjenih prepisih. Popravek odločbe je dopusten 
tudi v primeru očitne napake glede potrditve pravnomočnosti. 
Popravek pomote ima pravni učinek od dneva, od katerega ima 
pravni učinek popravljena odločba. Popravek odločbe, ki je za 
stranko neugodna, pa učinkuje od dneva vročitve sklepa o 
popravku odločbe. 

(2) O popravi pomote se izdela poseben sklep. Zaznamek o 
popravi se zapiše na izvirniku odločbe, če je to mogoče pa tudi na 
vseh overjenih prepisih, ki so bili vročeni strankam. Zaznamek 
podpiše uradna oseba, ki je podpisala sklep o popravi. 

(3) Zoper sklep, s katerim se že izdana odločba popravi ali s 
katerim se zavrne predlog za popravo, je dovoljena posebna 
pritožba. 

6. Dokončnost in pravnomočnost odločbe 

224. člen 

Odločba, ki se ne more več izpodbijati s pritožbo, je dokončna. 

225. člen 

(1) Odločba, ki se ne more več izpodbijati v upravnem sporu ali v 
drugem sodnem postopku, pa je stranka z njo pridobila določene 
pravice oziroma so ji bile z njo naložene kakšne obveznosti, 
postane pravnomočna. 

(2) Če se s pritožbo ali s tožbo izpodbijajo posamezni deli izreka 
odločbe, lahko postanejo deli izreka odločbe, ki se ne izpodbijajo 
in niso odvisni od drugih delov izreka odločbe, dokončni in 
pravnomočni. 

(3) Če se odločba izpodbija v upravnem sporu ali drugem sodnem 
postopku, pa se s sodno odločbo ne odpravi oziroma razveljavi, 
postane pravnomočna tedaj, ko postane pravnomočna sodna 
odločba, s katero je bilo odločeno o njeni zakonitosti. 

(4)Pravnomočno odločbo je mogoče odpraviti, razveljaviti ali 
spremeniti samo na podlagi pravnih sredstev, določenih z 
zakonom. 

XIV. poglavje 

SKLEP 

226. člen 

(1) S sklepom se odloča o vprašanjih, ki se tičejo postopka. 

(2) S sklepom se odloča tudi o tistih vprašanjih, ki se kot 
postranska vprašanja pojavijo v zvezi z izvedbo postopka in se 
o njih ne odloča z odločbo. 
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227. člen 

(1) Sklep izda uradna oseba, ki opravlja dejanje postopka, pri 
katerem je nastalo vprašanje, ki je predmet sklepa, če ni s tem 
zakonom ali z drugimi predpisi drugače določeno. 

(2) Če se s sklepom naloži kakšno dejanje, se določi tudi rok, v 
katerem ga je treba opraviti. 

(3) Sklep se naznani prizadetim osebam ustno, pisno pa se izda, 
če ima stranka zoper sklep pravico posebne pritožbe. 

228. člen 

Če je zoper sklep dovoljena posebna pritožba, mora biti obrazložen 
in mora vsebovati pouk o pritožbi. 

TRETJI DEL 

PRAVNA SREDSTVA 

XV. p o g I a v j e 

PRITOŽBA 

1. Pravica pritožbe 

229. člen 

(1) Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, ima stranka pravico 
pritožbe. Pritožbo lahko vloži tudi vsaka druga oseba, če odločba 
posega v njene pravice ali pravne koristi, in sicer v roku, ki je 
določen za stranko. 

(2) Če osebi, ki bi morala biti udeležena kot stranski udeleženec, 
ni bila vročena odločba, lahko v roku, ki ga ima stranka za vložitev 
pritožbe, zahteva vročitev odločbe in nato vloži pritožbo v.enakem 
roku, kot je določen za stranko, če iz vseh okoliščin izhaja, da za 
izdajo odločbe ta oseba ni vedela oziroma iz okoliščin ni mogla 
sklepati, da je bila odločba izdana. Če pristojni organ ne ugodi 
zahtevi za vročitev odločbe, zahtevo s sklepom zavrže. Zoper ta 
sklep je dovoljena posebna pritožba. 

(3) Državni tožilec in državni pravobranilec lahko vložita pritožbo 
zoper odločbo, s katero je prekršen zakon v korist stranke in v 
škodo javnih koristi, in sicer v istem roku, kot bi jo lahko vložila 
stranka. 

2. Pristojnost za odločanje o pritožbi 

230. člen 

(1) Zoper odločbo, ki jo na prvi stopnji izda državni zbor, 
predstavniški organ lokalne skupnosti ali vlada, ni pritožbe. 

(2) Zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji ministrstvo, je dovoljena 
pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen 
zakon mora določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o 
pritožbi. 

231. člen 

(1) O pritožbi zoper odločbo, ki jo je izdala na prvi stopnji upravna 
enota, odloča stvarno pristojno ministrstvo. 

(2) Če gre v primeru iz prejšnjega odstavka v odločbi za več 
upravnih stvari, za katere so stvarno pristojna različna 
ministrstva, odloča o vsakem delu odločbe stvarno pristojno 
ministrstvo. 

232. člen 

O pritožbi zoper odločbo, ki jo je na prvi stopnji izdal nosilec 
javnega pooblastila, odloča organ, določen z zakonom. Če zakon 
ne določa, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, odloča 
o njej stvarno pristojno ministrstvo. 

233. člen 

(1)0 pritožbi zoper odločbo, ki jo je na prvi stopnji izdala občinska 
uprava v upravni stvari iz izvirne pristojnosti občine, in o pritožbi 
zoper odločbo, ki jo izda nosilec javnih pooblastil na podlagi 
predpisa sveta lokalne skupnosti, odloča župan. 

(2) O pritožbi zoper odločbo, ki jo je na prvi stopnji izdala občinska 
uprava iz državne prenesene pristojnosti, odloča stvarno pristojno 
ministrstvo. i 

234. člen 

(1) O pritožbi zoper odločbo, izdano po 208. členu in prvem 
odstavku 209. člena tega zakona, odloča organ, ki je pristojen za 
odločanje o pritožbi zoper odločbo organa, ki je odločil (208. člen 
tega zakona) oziroma izdal odločbo (prvi odstavek 209. člena 
tega zakona). V delu, ki se nanaša na delo drugega organa, sme 
organ druge stopnje odločbo samo odpraviti, ne sme pa je 
nadomestiti s svojo odločbo. Nadomesti jo lahko le v soglasju z 
organom, ki bi bil pristojen za odločanje o pritožbi zoper odločbo 
organa, ki je sodeloval pri odločanju oziroma dal soglasje, 
dovoljenje itd. 

(2) Če je organ, ki bi moral po prejšnjem odstavku odločiti o 
pritožbi, sodeloval pri odločanju na prvi stopnji v skladu z 208. 
členom in prvim odstavkom 209. člena tega zakona, je pritožba 
zoper odločbo dopustna, če je z zakonom določen poseben 
pritožbeni organ. 

3. Rok za pritožbo 

235. člen 

(1) Pritožba se vloži v roku petnajstih dni, če ni z zakonom drugače 
določeno. 

(2) Pritožbeni rok se šteje za vsako osebo in vsak organ, ki se 
mu odločba vroči, od dneva vročitve odločbe. 

(3) Rok za pritožbo zoper odločbo izdano po 211. členu tega 
zakona teče od dneva, ko je vročena pisna odločba. Če pa stranka 
pisne odločbe ni zahtevala, ugasne pravica do pritožbe z dnem 
izteka roka, v katerem se lahko zahteva pisna odločba. 

(4) Oseba, ki ji odločba ni bila vročena, čeprav posega v njene 
pravice oziroma pravne koristi, lahko zahteva vročitev pod pogoji 
iz drugega odstavka 229. člena tega zakona. 
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(5) Če se stranka, ki ni bila udeležena v postopku, pritoži tedaj, 
ko se je pritožbeni rok že iztekel za vse stranke, ki so bile 
udeležene v postopku, se pritožba obravnava kot predlog za 
obnovo postopka. 

236. člen 

(1) Dokler teče rok za pritožbo, se odločba ne more izvršiti. Če je 
pritožba po predpisih vložena, se odločba ne more izvršiti vse 
dotlej, dokler se odločba o pritožbi, s katero je bila pritožba 
zavržena ali zavrnjena ali izpodbijana odločba spremenjena, ne 
vroči stranki. 

(2) Izjemoma se lahko izvrši odločba, zoper katero pritožbeni rok 
še teče, in odločba, zoper katero je vložena pritožba, če zakon 
tako določa, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, s katerimi 
ni mogoče odlašati (4. točka prvega odstavka 144. člena tega 
zakona) ali če bi zaradi odložitve izvršbe nastala za kakšno 
stranko nepopravljiva škoda. V zadnjem primeru se od stranke, v 
katere korist se opravi izvršba, lahko zahteva primerno 
zavarovanje in to zavarovanje postavi kot pogoj za izvršbo. 

4. Razlogi za pritožbo 

237. člen 

(1) Odločba se lahko izpodbija s pritožbo: 

1) če je bil pri izdaji odločbe materialni predpis napačno uporabljen 
oziroma sploh ni bil uporabljen; 

2) če je bilo dejansko stanje ugotovljeno nepopolno ali napačno; 
3) če je odločbo izdal nepristojni organ; 
4) če so podane kršitve pravil postopka. 

(2) Za bistveno kršitev pravil upravnega postopka se v vsakem 
primeru šteje: 

1) če je odločbo izdal stvarno nepristojen organ; 
2) če osebi, ki bi morala biti udeležena kot stranka ali stranski 

udeleženec v postopku, ta možnost ni bila dana, pa ne gre za 
primer iz 2. odstavka 229. člena, ali je nastopal nekdo, ki ne bi 
mogel biti stranka; 

3) če stranki ali stranskemu udeležencu ni bila dana možnost, 
da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo 
odločbe; 

4) če stranke v skladu z zakonom ni zastopal zakoniti zastopnik 
, oziroma, če pooblaščenec ni imel ustreznega pooblastila; 
5) če so bile kršene določbe tega zakona o uporabi jezika v 

postopku; 
6) če je pri odločanju ali vodenju postopka sodelovala oseba, ki 

bi po zakonu morala biti izločena. 

5. Oblika in vsebina pritožbe 

238. člen 

(1) Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik. 

(2) V pritožbi mora biti navedena odločba, ki se izpodbija, in pri 
tem označen organ, ki jo je izdal, ter njena številka in datum. 
Pritožnik mora v pritožbi navesti, v katerem delu in iz kakšnih 
razlogov izpodbija odločbo. 

(3) V pritožbi lahko navaja pritožnik nova dejstva in nove dokaze, 
vendar pa mora obrazložiti, zakaj jih ni navedel že v postopku na 
prvi stopnji. Nova dejstva in novi dokazi se lahko upoštevajo kot 

pritožbeni razlogi le, če so obstojali v času odločanja na prvi 
stopnji in če jih stranka upravičeno ni mogla predložiti oziroma 
navesti na obravnavi. 

I 
(4) Če so v pritožbi navedena nova dejstva in novi dokazi in je v 
postopku udeleženih dvoje ali več strank z nasprotnimi interesi, 
je treba pritožbi priložiti še toliko prepisov, kolikor je takih strank. 
V takem primeru pošlje organ vsaki stranki prepis pritožbe in ji 
pusti rok, da se izjavi o novih dejstvih in dokazih. Ta rok ne sme 
biti krajši kot osem in ne daljši kot petnajst dni. 

6. Izročitev pritožbe 

239. člen 

(1) Pritožba se izroči naravnost ali pa po pošti pošlje organu, ki je 
izdal odločbo na prvi stopnji. 

(2) Če je pritožba izročena ali poslana naravnost organu druge 
stopnje, jo ta takoj pošlje organu prve stopnje. 

(3) Pritožba, ki je bila izročena ali poslana naravnost organu 
druge stopnje je pravočasna, če jo je v roku prejel organ druge 
stopnje. 

7. Delo organa prve stopnje v zvezi s pritožbo 

240. člen 

(1) Organ prve stopnje preizkusi, ali je pritožba dovoljena in 
pravočasna in ali jo je vložila upravičena oseba. 

(2) Če pritožba ni dovoljena, če je prepozna ali če jo je vložila 
neupravičena oseba, jo organ prve stopnje zavrže s sklepom. 

(3) Zoper sklep, s katerim je bila pritožba po prejšnjem odstavku 
zavržena, ima stranka pravico pritožbe. Če organ druge stopnje, 
ki odloča o pritožbi, spozna, da je pritožba opravičena, odloči 
hkrati tudi o zavrženi pritožbi. 

241. člen 

(1) Če organ, ki je izdal odločbo, pritožbe ne zavrže po 240. členu 
tega zakona, jo pošlje morebitnim strankam z nasprotnimi interesi 
in jim določi rok za odgovor. 

(2) Odločbo po 242., 243. in 244. členu tega zakona lahko organ 
izda šele potem, ko prejme odgovor stranke z nasprotnimi interesi 
oziroma, ko se izteče rok za ta odgovor. 

242. člen 

(1) Če organ, ki je izdal odločbo, spozna, da je pritožba utemeljena, 
pa ni potreben nov ugotovitveni postopek, reši stvar drugače in z 
novo odločbo nadomesti odločbo, ki se s pritožbo izpodbija. 

(2) Zoper novo odločbo ima stranka pravico pritožbe. Ko organ 
prve stopnje prejme to pritožbo, mora takoj ravnati po prvem 
odstavku 245. člena tega zakona. 

243. člen 

(1) Če organ, ki je izdal odločbo, ob reševanju pritožbe spozna, 
da je bil izvedeni postopek nepopoln in da je to utegnilo vplivati na 
odločitev o stvari, dopolni postopek. 
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(2) Organ, ki je izdal odločbo, dopolni postopek tudi tedaj, kadar 
navede pritožnik v pritožbi taka dejstva in take dokaze, zaradi 
katerih bi utegnila biti odločitev o stvari drugačna, če bi morala biti 
pritožniku dana možnost udeležbe v postopku pred izdajo odločbe, 
pa mu ni bila dana, ali mu je bila dana, pa je ni izrabil, toda v 
pritožbi opravičil, zakaj tega ni storil. 

(3) Glede na uspeh dopolnjenega postopka organ, ki je izdal 
odločbo, ravna po 245. členu tega zakona ali pa v mejah zahtevkov 
stranke stvar drugače reši in z novo odločbo nadomesti odločbo, 
ki se izpodbija s pritožbo. 

(4) Zoper novo odločbo ima stranka pravico pritožbe. Ko organ 
prve stopnje prejme to pritožbo, mora takoj ravnati po prvem 
odstavku 245. člena tega zakona. 

244. člen 

(1) Če je bila odločba izdana brez poprejšnjega posebnega 
ugotovitvenega postopka, čeprav je bil obvezen, ali če je bila 
odločba izdana, ne da bi bila stranki dana možnost, da bi se bila 
izjavila o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe, 
čeprav je bilo to obvezno, in zahteva stranka v pritožbi, da se ji da 
ta možnost, mora organ prve stopnje ta postopek izvesti. Po 
izvedbi postopka organ ravna po 245. členu tega zakona ali pa 
stvar drugače reši in z novo odločbo nadomesti odločbo, ki se 
izpodbija s pritožbo. 

(2) Zoper novo odločbo ima stranka pravico pritožbe. Ko organ 
prve stopnje prejme to pritožbo, mora takoj ravnati po 245. členu 
tega zakona. 

245. člen 

(1) Če organ, ki je izdal odločbo, spozna, da je vložena pritožba 
dovoljena in pravočasna in da jo je vložila upravičena oseba, pa 
ne nadomesti izpodbijanje odločbe z novo odločbo, mora pritožbo 
brez odlašanja, najpozneje pa v petnajstih dneh od dneva, ko jo 
prejme, poslati organu, ki je pristojen, da o njej odloči. 

(2) Pritožbi mora priložiti vse spise, ki se tičejo zadeve. 

8. Odločanje organa druge stopnje o pritožbi 

246. člen 

(1) Če pritožba ni dovoljena, če je prepozna ali če jo je vložila 
neupravičena oseba, pa je iz teh razlogov ni zavrgel že organ 
prve stopnje, jo zavrže organ druge stopnje. 

(2) Če organ druge stopnje pritožbe ne zavrže, vzame zadevo v 
reševanje. 

(3) Organ druge stopnje lahko pritožbo zavrne, odločbo v celoti 
ali deloma odpravi ali jo spremeni ali jo izreče za nično. 

(4) Organ druge stopnje pošlje pritožbo v odgovor morebitni 
stranki z nasprotnimi interesi in ji določi rok za odgovor, če tega ni 
storil že organ prve stopnje. Odločbo, s katero odpravi odločbo, 
lahko izda šele po prejemu odgovora oziroma po izteku roka za 
odgovor. 

247. člen 

(1) Organ druge stopnje preizkusi odločbo v delu, v katerem jo 
pritožnik izpodbija. 

(2) Organ druge stopnje preizkusi odločbo v mejah pritožbenih 
navedb, po uradni dolžnosti pa preizkusi, ali ni prišlo v postopku 
na prvi stopnji do bistvenih kršitev postopka in ali ni bil prekršen 
materialni zakon. 

248. člen 

(1) Organ druge stopnje zavrne pritožbo, če ugotovi, da je bil 
postopek pred odločbo pravilen, da je odločba pravilna in na 
zakonu utemeljena, pritožba pa neutemeljena. 

(2) Organ druge stopnje zavrne pritožbo tudi tedaj, kadar spozna, 
da so bile v postopku na prvi stopnji sicer pomanjkljivosti, da pa 
niso bistvene. 

(3) Če organ druge stopnje spozna, da je izrek v odločbi prve 
stopnje zakonit, vendar obrazložen z napačnimi razlogi, navede 
v svoji odločbi pravilne razloge, pritožbo pa zavrne. 

249. člen 

Če organ druge stopnje ugotovi, da se je zgodila v postopku na 
prvi stopnji nepravilnost, ki ima za posledico ničnost odločbe 
(279. člen tega zakona), izreče za nično odločbo, prav tako pa 
izreče za ničen tudi tisti del postopka, ki je bil opravljen potem, ko 
se je zgodila taka nepravilnost. 

250. člen 

Če organ druge stopnje ugotovi, da je izdal odločbo prve stopnje 
nepristojen organ, jo odpravi po uradni dolžnosti in pošlje zadevo 
v rešitev pristojnemu organu. 

251. člen 

(1) Kadar organ druge stopnje ugotovi, da so bila v postopku na 
prvi stopnji nepopolno ali zmotno ugotovljena dejstva, da je v 
postopku prišlo do bistvenih kršitev pravil postopka oziroma, da 
je izrek izpodbijane odločbe nejasen ali pa v nasprotju z 
obrazložitvijo, dopolni postopek in odpravi omenjene 
pomanjkljivosti bodisi sam bodisi po organu prve stopnje ali pa po 
zaprošenem organu. 

(2) Če organ druge stopnje spozna, da je treba na podlagi dejstev, 
ugotovljenih v dopolnilnem postopku, stvar rešiti drugače, kot je 
bila rešena z odločbo prve stopnje, odpravi odločbo prve stopnje 
in s svojo odločbo sam reši stvar. < 

(3) Če organ druge stopnje spozna, da bo pomanjkljivosti postopka 
na prvi stopnji hitreje in bolj ekonomično odpravil organ prve 
stopnje, odpravi odločbo prve stopnje s svojo odločbo in vrne 
zadevo organu prve stopnje v ponovni postopek. V takem primeru 
je organ druge stopnje dolžan s svojo odločbo opozoriti organ 
prve stopnje, glede česa je treba dopolniti postopek, organ prve 
stopnje pa mora vseskozi ravnati po tej odločbi in brez odlašanja, 
najpozneje pa v tridesetih dneh od prejema zadeve, izdati novo 
odločbo. Zoper novo odločbo ima stranka pravico pritožbe. 

252. člen 

(1) Če organ druge stopnje ugotovi, da so bili v odločbi prve 
stopnje zmotno presojeni dokazi, da je bil iz ugotovljenih dejstev 
napravljen napačen sklep glede dejanskega stanja ali da je bil 
napačno uporabljen pravni predpis, na podlagi katerega je bilo 
odločeno o stvari, ali če spozna, da bi bilo treba po prostem 
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preudarku izdati drugačno odločbo, odpravi odločbo prve stopnje 
s svojo odločbo in sam reši stvar. 

(2) Će organ druge stopnje ugotovi, da je odločba glede 
ugotovljenih dejstev in glede uporabe zakona pravilna, da pa se 
da namen, zaradi katerega je bila odločba izdana, doseči tudi z 
drugimi, za stranko ugodnejšimi sredstvi, spremeni odločbo prve 
stopnje v tem smislu. 

253. člen 

(1) Da bi se stvar pravilno rešila, sme organ druge stopnje ob 
reševanju pritožbe v mejah zahtevka, ki je bil postavljen v 
postopku na prvi stopnji, s svojo odločbo odpraviti odločbo in 
rešiti stvar v korist pritožnika v obsegu, ki presega meje preizkusa 
iz 247. člena tega zakona, če se s tem ne posega v pravico koga 
drugega. 

(2) Z enakim namenom lahko organ druge stopnje v obsegu, ki 
presega meje preizkusa iz 247. člena tega zakona, spremeni 
odločbo v škodo pritožnika, vendar samo iz razlogov, ki so 
določeni v 274., 278. in 279. členu tega zakona. 

254. člen 

(1) Določbe tega zakona, ki se nanašajo na odločbo, se smiselno 
uporabljajo tudi za odločbo o pritožbi. 

(2) V obrazložitvi odločbe druge stopnje se morajo presoditi vse 
pritožbene navedbe. Če je že organ prve stopnje v obrazložitvi 
svoje odločbe pravilno presodil navedbe, ki se uveljavljajo v 
pritožbi, se lahko organ druge stopnje sklicuje na razloge iz prve 
odločbe. 

9. Pritožba, če odločba prve stopnje ni bila izdana 

255. člen 

(1) Če se je stranka pritožila zato, ker o njeni zahtevi organ prve 
stopnje ni izdal odločbe (četrti odstavek 222. člena tega zakona) 
zahteva organ druge stopnje, naj mu organ prve stopnje sporoči, 
zakaj odločbe ni pravočasno izdal. Če spozna, da odločba iz 
opravičenih razlogov oziroma iz razlogov, ki so na strani stranke, 
ni bila pravočasno izdana, podaljša organu prve stopnje rok za 
odločbo za toliko časa, kolikor je trajal razlog za zamudo, vendar 
ne več kot za en mesec. 

(2) Če razlogi, zaradi katerih odločba ni bila pravočasno izdana, 
niso opravičeni, zahteva organ druge stopnje, naj mu organ prve 
stopnje pošlje spise zadeve. 

(3) Če lahko organ druge stopnje reši stvar po spisih, izda svojo 
odločbo; če je ne more rešiti na ta način, pa opravi postopek in 
nato s svojo odločbo reši stvar. Le izjemoma, če spozna, da bo 
postopek hitreje in bolj ekonomično izvedel organ prve stopnje, 
naloži njemu, naj to stori in mu v določenem roku pošlje zbrane 
podatke, nakar sam reši stvar. Taka odločba je dokončna. 

10. Rok za odločbo o pritožbi 

256. člen 

(1) Odločba o pritožbi mora biti izdana in vročena stranki, brž ko 
je to mogoče, najpozneje pa v dveh mesecih od dneva, ko je 
organ prejel popolno pritožbo. Če je pritožba nepopolna in jo 
pritožnik po pozivu dopolni, začne teči rok za izdajo odločbe 
tedaj, ko organ prejme dopolnitev pritožbe. 

(2) Rok iz prejšnjega odstavka ne teče v času, ko je postopek 
prekinjen. 

(3) Če stranka umakne pritožbo, se pritožbeni postopek s 
sklepom ustavi. 

11. Vročitev odločbe druge stopnje 

257. člen 

(1) Organ, ki je odločil o stvari na drugi stopnji, pošlje praviloma 
svojo odločbo obenem s spisi zadeve organu prve stopnje, ki 
mora odločbo vročiti strankam v osmih dneh od dneva, ko prejme 
spis. • 

(2) Organ druge stopnje lahko tudi sam vroči odločbo strankam, 
če meni, da je to potrebno. 

12. Pritožba zoper sklep 

258. člen 

(1) Zoper sklep je dovoljena posebna pritožba samo takrat, kadar 
je z zakonom izrecno tako določeno. Tak sklep mora biti obrazložen 
in vsebovati tudi pouk o pritožbi. 

(2) Pritožba zoper sklep ni dovoljena, če ni dovoljena pritožba 
zoper odločbo organa, ki je sklep izdal. 

(3) Pritožba se vloži v enakem roku, na enak način in na isti 
organ kot pritožba zoper odločbo. 

(4) Sklepe, zoper katere ni dovoljena posebna pritožba, lahko 
izpodbijajo prizadete osebe v pritožbi zoper odločbo razen, če je 
pritožba zoper sklep s tem zakonom izključena. 

(5) Pritožba ne zadrži izvršitev sklepa razen, če je z zakonom ali 
s samim sklepom drugače določeno. 

259. člen 

(1) Glede dela organa prve stopnje v zvezi s pritožbo zoper 
sklep in glede odločanja organa druge stopnje o tej pritožbi se 
smiselno uporabljajo določbe o pritožbi zoper odločbo. 

(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za sklep, s katerim se 
zavrže pritožba. 
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XVI. poglavje 
'j , ovon 

IZREDNA PRAVNA SREDSTVA 

1. Obnova postopka 

260. člen 

Postopek, ki je končan z odločbo, zoper katero v upravnem 
postopku ni rednega pravnega sredstva (odločba, dokončna v 
upravnem postopku) se obnovi: 

1) če se zve za nova dejstva ali se najde ali pridobi možnost 
uporabiti nove dokaze, ki bi bili mogli sami zase ali v zvezi z 
že izvedenimi in uporabljenimi dokazi pripeljati do drugačne 
odločbe, če bi bila ta dejstva oziroma dokazi navedeni ali 
uporabljeni v prejšnjem postopku; 

2) če je bila odločba izdana na podlagi ponarejene listine ali krive 
izpovedbe priče ali izvedenca ali kot posledica kakšnega 
dejanja, ki je kaznivo po kazenskem zakonu; 

3) če temelji odločba na sodbi, pa je sodba pravnomočno 
spremenjena, razveljavljena ali odpravljena 

4) če se odločba organa; ki je vodil postopek, opira na kakšno 
predhodno vprašanje, pa je pristojni organ pozneje to 
vprašanje v bistvenih točkah drugače rešil; 

5) če je bila izdana za stranko ugodna odločba na podlagi njenih 
neresničnih navedb; 

6) če je pri izdaji odločbe sodelovala uradna oseba, ki bi morala 
biti po zakonu izločena; 

7) če je izdala odločbo uradna oseba pristojnega organa, ki je ni 
imela pravice izdati; 

8) če kolegijski organ, ki je izdal odločbo, ni odločal v sestavi kot 
je predpisana z veljavnimi predpisi, ali če za odločbo ni 
glasovala predpisana večina; 

9) če osebi, ki bi bila morala biti udeležena v postopku kot stranka 
ali stranski udeleženec, pa ne gre za primer iz 2. odstavka 
229. člena, ni bila dana možnost udeležbe v postopku; 

10) če stranke ni zastopal tisti, ki jo po zakonu lahko zastopa, če 
stranke ni zastopal zakoniti zastopnik, po zakonu pa bi jo bil 
moral zastopati ali če pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, 
razen če je stranka kasneje odobrila procesna dejanja. 

261. člen 

(1) Obnovo upravnega postopka lahko predlaga stranka, organ, 
ki je izdal odločbo, s katero je bil postopek končan, pa lahko 
začne obnovo postopka po uradni dolžnosti. 

(2) Zaradi okoliščin iz 1., 5., 6., in 7. točke 260. člena tega zakona 
sme stranka predlagati obnovo postopka le, če v končanem 
prejšnjem postopku brez svoje krivde ni mogla navesti okoliščin, 
zaradi katerih predlaga obnovo. 

(3) Iz razloga navedenega v 8. točki 260. člena tega zakona se 
ne more predlagati obnove postopka, če ni izpolnjen pogoj iz 
drugega odstavka 229. člena tega zakona. 

(4) Iz razlogov, ki so navedeni v 6. do 9. točki 260. člena tega 
zakona, stranka ne more predlagati obnove postopka, če je tak 
razlog brez uspeha uveljavljala že v končanem prejšnjem 
postopku. 

(5) Državni tožilec in državni pravobranilec lahko predlagata 
obnovo postopka ob enakih pogojih kot stranka, če odločba 
posega v javne koristi. 

262. člen 

Če je bila odločba, glede katere se predlaga obnova upravnega 
postopka, predmet upravnega spora, se sme dovoliti obnova 
samo zaradi tistih dejstev, ki jih je organ ugotovil v prejšnjem 
upravnem postopku, ne pa tudi zaradi tistih dejstev, ki jih je 
ugotovilo sodišče v svojem postopku. 

263. člen 

(1) Stranka lahko predlaga obnovo postopka samo v enem 
mesecu, in sicer: 

1) v primeru iz 1. točke 260. člena - od dneva, ko je mogla 
navesti nova dejstva oziroma uporabiti nove dokaze; 

2) v primeru iz 2. in 3. točke 260. člena - od dneva, ko je zvedela 
za pravnomočno sodbo, če postopka ni mogoče izvesti, pa 
od dneva, ko je zvedela za ustavitev tega postopka ali za 
okoliščine, zaradi katerih se postopek ne more uvesti; 

3) v primeru iz 4. točke 260. člena - od dneva, ko je mogla 
uporabiti novi akt (sodbo, odločbo); 

4) v primeru iz 6., 7. in 8. točke 260. člena - od dneva, ko je 
zvedela za obnovitveni razlog; 

5) v primeru iz 9. in 10. točke 260. člena - od dneva, ko ji je bila 
odločba vročena. 

(2) Na rok iz prejšnjega odstavka je vezan tudi organ, če začne 
obnovo po uradni dolžnosti. 

(3) Če bi rok, ki je določen v prejšnjem odstavku, začel teči prej, 
preden bi postala odločba v upravnem postopku dokončna, se 
šteje ta rok od dneva, ko postane odločba dokončna, oziroma od 
dneva, ko je vročena dokončna odločba pristojnega organa. 

(4) Po preteku petih let od vročitve odločbe stranki se obnova ne 
more več predlagati in tudi ne uvesti po uradni dolžnosti. 

(5) Izjemoma se lahko predlaga oziroma začne obnova tudi po 
preteku petih let, vendar samo iz razlogov, ki so navedeni v 2., 3. 
in 4. točki 260. člena tega zakona. 

264. člen 

(1) Upravni postopek se lahko zaradi razlogov, navedenih v 2. 
točki 260. člena tega zakona, obnovi tudi v primeru, da 
kazenskega postopka ni mogoče izvesti ali če so okoliščine, 
zaradi katerih postopka ni mogoče uvesti. 

(2) Preden izda sklep o obnovi upravnega postopka zaradi 
razlogov, navedenih v 2. točki 260. člena tega zakona, mora 
uradna oseba zahtevati od organa, pristojnega za kazenski 
pregon, obvestilo o tem, ali je kazenski postopek ustavljen oziroma 
ali so okoliščine, zaradi katerih postopka ni mogoče uvesti. Uradni 
osebi takšnega obvestila ni treba zahtevati, če je kazenski pregon 
zastaral ali če je oseba, na katere kazensko odgovornost meri 
zahteva za obnovo upravnega postopka, umrla oziroma če lahko 
okoliščine, zaradi katerih postopka ni mogoče uvesti, sama uradna 
oseba zanesljivo ugotovi. 

265. člen 

Stranka mora v predlogu za obnovo postopka verjetno izkazati 
okoliščine, na katere opira predlog in okoliščine, da je bil predlog 
podan v zakonskem roku. 
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266. člen 271. člen , 

(1) Predlog za obnovo postopka se izroči ali pošlje organu, ki je 
odločal o zadevi na prvi stopnji, ali organu, ki je izdal odločbo, s 
katero je bil postopek končan. 

(2) O predlogu za obnovo postopka odloča tisti organ, ki je izdal 
odločbo, na katero se predlog za obnovo nanaša. 

(3) Če se vloži predlog za obnovo postopka na organ prve stopnje 
glede odločbe, ki je bila izdana na drugi stopnji, priključi organ 
prve stopnje spise zadeve predlogu in jih pošlje organu, ki je 
odločal na drugi stopnji. 

267. člen 

(1) Ko organ, ki je pristojen za odločanje o predlogu za obnovo, 
prejme predlog, mora preizkusiti, ali je predlog dovoljen, popoln in 
pravočasen, ali ga je podala upravičena oseba in ali je okoliščina, 
na katero se predlog opira, verjetno izkazana. 

(2) Če pogoji iz prejšnjega odstavka niso izpolnjeni, zavrže 
pristojni organ predlog s svojim sklepom. 

(3) Če so pogoji iz prvega odstavka tega člena izpolnjeni, preizkusi 
pristojni organ, ali so okoliščine oziroma dokazi, ki se navajajo 
kot razlog za obnovo, taki, da bi lahko pripeljali do drugačne 
odločbe; če ugotovi, da niso, zavrne predlog s svojo odločbo. 

268. člen 

(1) Če pristojni organ ne zavrže ali ne zavrne predloga za obnovo, 
izda sklep, da se obnova dovoljuje, in določi, v kakšnem obsegu 
naj se postopek obnovi. 

(2) Pri obnovi postopka po uradni dolžnosti izda pristojni organ 
sklep, s katerim odloči, da bo postopek obnovljen, če poprej 
ugotovi, da so zanjo izpolnjeni zakonski pogoji. 

(3) Kadar je glede na okoliščine primera to mogoče in je v interesu 
pospešitve postopka, lahko pristojni organ, brž ko ugotovi, da so 
podani pogoji za obnovo, opravi tista dejanja postopka, ki jih je 
treba ponoviti, ne da bi izdal poseben sklep, s katerim se odloča 
o obnovi. To, da je bila dovoljena obnova postopka brez izdaje 
posebnega sklepa, navede v odločbi iz 270. člena tega zakona. 

269. člen 

(1) Kadar odloča o predlogu za obnovo organ druge stopnje, 
opravi sam dejanja, ki so potrebna v obnovljenem postopku; le 
izjemoma, če spozna, da bo to hitreje in bolj ekonomično opravil 
organ prve stopnje, naloži njemu, naj to stori in mu v določenem 
roku pošlje gradivo o tem. 

(2) Prejšnja dejanja v postopku, na katera ne vplivajo obnovitveni 
razlogi, se ne ponovijo. 

270. člen 

Na podlagi podatkov, ki so bili zbrani v prejšnjem postopku in v 
obnovljenem postopku, izda pristojni organ odločbo o stvari, ki je 
bila predmet postopka; z njo lahko pusti prejšnjo odločbo, ki je bila 
predmet obnove, v veljavi, ali pa jo odpravi ali razveljavi in 
nadomesti z novo. 

Zoper sklep, izdan o predlogu za obnovo postopka, in zoper 
odločbo, izdano v obnovljenem postopku, je dovoljena pritožba, 
razen v primerih, ko po določbah tega zakona pritožbe ni. 

272. člen 

(1) Predlog za obnovo postopka praviloma ne zadrži izvršitve 
odločbe, glede katere se predlaga obnova; vendar pa lahko or- 
gan, ki je pristojen za odločanje o predlogu, odloči, da se odloži 
izvršitev, dokler se ne odloči o obnovi postopka, če misli, da bo 
predlogu za obnovo ugodeno. 

(2) Sklep, s katerim se dovoli obnova postopka oziroma odloči, 
da bo postopek obnovljen, zadrži izvršitev odločbe, glede katere 
je obnova dovoljena. 

2. Sprememba ali odprava odločbe v zvezi z upravnim 
sporom 

273. člen 

(1) Če organ, zoper katerega odločbo je pravočasno sprožen 
upravni spor, ugodi vsem tožbenim zahtevkom, ne da bi s tem 
kršil pravice koga drugega, lahko dotlej, dokler ni končan spor, 
odpravi ali spremeni svojo odločbo iz razlogov, zaradi katerih bi jo 
lahko odpravilo sodišče. 

(2) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je možen ponovni 
upravni spor. V tem primeru organ ne sme ravnati po prejšnjem 
odstavku, ampak mora odločitev prepustiti sodišču. 

3. Odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni 
pravici 

274. člen 

(1) Pristojni organ po nadzorstveni pravici odpravi odločbo po 
njeni izdaji in vročitvi: 

1) če jo je izdal stvarno nepristojen organ, pa ne gre za primer iz 
1. točke 279. člena tega zakona; 

2) če je bila v isti stvari že prej izdana pravnomočna odločba, s 
katero je bila ta upravna stvar drugače rešena; 

3) če je izdal odločbo kakšen organ brez soglasja, potrditve, 
dovoljenja ali mnenja drugega organa, kadar je po zakonu ali 
po kakšnem drugem na zakonu temelječem predpisu to 
potrebno; 

4) če je odločbo izdal krajevno nepristojen organ. 

(2) Izdano odločbo lahko pristojni organ razveljavi po nadzorstveni 
pravici, če je bil z njo očitno prekršen materialni zakon. 

275. člen 
f 

(1) Pristojni organ po nadzorstveni pravici odpravi odločbo po 
uradni dolžnosti, če izve oziroma ugotovi, da so podani razlogi za 
odpravo. Odločbo pa lahko odpravi tudi na zahtevo stranke, 
državnega tožilca ali državnega pravobranilca ali inšpektorja. 

(2) Če je bilo zoper odpravljeno odločbo vloženo kakšno drugo 
pravno sredstvo, pristojni organ to pravno sredstvo zavrže. 
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276. člen 

(1) Odločbo lahko odpravi ali razveljavi po nadzorstveni pravici 
organ druge stopnje. Če ni organa druge stopnje, lahko odpravi 
ali razveljavi odločbo organ, ki je po zakonu pooblaščen za 
nadzorstvo nad delom organa, ki jo je izdal. 

(2) Odločbo, ki jo je v upravni stvari iz izvirne pristojnosti lokalne 
skupnosti izdal organ lokalne skupnosti, odpravi ali razveljavi po 
nadzorstveni pravici ministrstvo, pristojno za upravo. 

277. člen 

(1) Odločba o odpravi po 1. in 2. točki 274. člena tega zakona se 
lahko izda v petih letih, odločba po 3. in 4. točki 274. člena in 2. 
odstavku 274. člena tega zakona omenjenega člena pa v enem 
letu od dneva, ko je bila odločba izdana in vročena. 

(2) Zoper odločbo, izdano po 274. členu tega zakona, ni dovoljena 
pritožba, pač pa je zaradi nje mogoče začeti upravni spor. 

4. Izredna razveljavitev 

6) v kateri je taka nepravilnost, ki je po kakšni posebni zakonski 
določbi razlog za ničnost. 

(2) Pod pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko izreče 
za ničnega tudi sklep, če je bilo z njim odločeno o vsebinskih 
vprašanjih. 

280. člen 

(1) Odločba se lahko vsak čas izreče za nično po uradni dolžnosti 
ali pa na predlog stranke ali državnega tožilca ali državnega 
pravobranilca. 

(2) Odločba se lahko izreče za nično v celoti ali deloma. 

(3) Odločbo izreče za nično organ, ki jo je izdal, organ druge 
stopnje oziroma organ, pristojen za nadzorstvo nad organom, ki 
jo je izdal. 

(4) Zoper odločbo, s katero se kakšna odločba izreče za nično 
ali se zavrne predlog stranke ali državnega tožilca, naj se odločba 
izreče za nično, je dovoljena pritožba, razen če zoper odločbo 
organa, ki jo je izdal, po zakonu ni pritožbe. 

278. člen 

(1) Izvršljiva odločba se lahko razveljavi, če to narekujejo nujni 
ukrepi v javnem interesu, ki jih ni mogoče odlagati (drugi odstavek 
144. člena tega zakona), če nevarnosti ne bi bilo mogoče uspešno 
odvrniti z drugimi sredstvi, s katerimi bi bile manj prizadete, 
pridobljene pravice. Odločba se lahko razveljavi tudi le deloma, in 
sicer toliko, kolikor je neogibno potrebno, da se odvrne nevarnost. 

(2) Če je odločbo izdal organ prve stopnje v zadevi iz državne 
pristojnosti, jo lahko po prejšnjem odstavku razveljavi organ druge 
stopnje, če tega organa ni, pa vlada. 

(3) Če je odločbo izdal organ lokalne skupnosti v zadevi iz izvirne 
pristojnosti lokalne skupnosti, jo po prvem odstavku tega člena 
razveljavi predstavniški organ ustrezne lokalne skupnosti. 

(4) Če organ lokalne skupnosti ne razveljavi odločbe ob izpolnjenih 
pogojih iz prvega odstavka tega člena, jo lahko razveljavi tudi 
ministrstvo, pristojno za upravo. 

(5) Zoper odločbo, s katero se razveljavi odločba iz prejšnjega 
odstavka, ni dovoljena pritožba. 

(6) Stranka, ki utrpi škodo zaradi razveljavitve odločbe, ima 
pravico do povračila za celotno škodo. 

6. Pravne posledice odprave in razveljavitve 

281. člen 

(1) Če se odločba odpravi ali izreče za nično, se odpravijo tudi 
pravne posledice, ki so iz nje nastale. 

(2) Če se odločba razveljavi, se ne odpravijo pravne posledice, ki 
so iz nje že nastale, ne morejo pa nastati iz nje nobene nadaljnje 
pravne posledice. 

(3) Organ, ki izve za odločbo, s katero je bil kršen zakon, kršitev 
pa bi lahko bila razlog za obnovo postopka oziroma za ničnost, 
odpravo, razveljavitev ali spremembo odločbe, je dolžan o tem 
brez odlašanja obvestiti organ, ki je pristojen začeti postopek. 

ČETRTI DEL 

XVII. poglavje 

IZVRŠBA 

5. Ničnost odločbe 

279. člen 

(1) Za nično se izreče odločba: 

1) ki (je bila izdana v upravnem postopku v stvari iz sodne 
pristojnosti ali v stvari, v kateri sploh ni mogoče odločati v 
upravnem postopku; 

2) ki bi s svojo izvršitvijo lahko povzročila kakšno dejanje, ki je 
kaznivo po kazenskem zakonu; 

3) ki je sploh ni mogoče izvršiti; 
4) ki jo je izdal organ brez zahteve stranke (128. člen tega 

zakona), pa stranka pozneje ni izrecno ali molče v to privolila; 
5) ki je bila izdana kot posledica prisiljenja, izsiljevanja, posebnega 

primera izsiljevanja, pritiska, ali drugega nedovoljenega 
dejanja, 

1. Splošne določbe 

282. člen 

(1) Odločba, izdana v upravnem postopku, se izvrši, ko postane 
izvršljiva. 

(2) Odločba prve stopnje postane izvršljiva: 

1) ko se vroči stranki, če pritožba ni dovoljena; 
2) ko preteče rok za pritožbo, če pritožba ni bila vložena; 
3) ko se vroči stranki, če pritožba ne zadrži izvršitve; 
4) ko se stranki vroči odločba, s katero se pritožba zavrže ali 

zavrne. 

(3) Odločba druge stopnje, s katero je bila odločba prve stopnje 
nadomeščena, postane izvršljiva, ko se vroči stranki. 
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(4) Če je v odločbi določeno, da se dejanje, ki je predmet izvršbe, 
mora opraviti v določenem roku, postane odločba izvršljiva s 
pretekom tega roka. Če v odločbi ni določeno, v katerem roku je 
treba opraviti dejanje, postane odločba izvršljiva v petnajstih dneh 
od dneva, ko je bila izdana, razen če je določeno da se izvrši 
takoj zaradi nujnih ukrepov. Z odločbo dani rok za njeno izvršitev 
oziroma predpisani petnajstdnevni rok za izvršitev začne teči od 
dne, ko je odločba po drugem in tretjem odstavku tega člena 
postala izvršljiva. 

(5) Izvršba se lahko opravi tudi na podlagi poravnave, vendar 
samo zoper udeleženca v poravnavi. 

(6) Če se nanaša odločba na dve ali več strank, ki so v postopku 
udeležene z istovetnimi zahtevki, ovira pritožba vsake take 
stranke izvršljivost odločbe. 

283. člen 

(1) Sklep, izdan v upravnem postopku, se izvrši, ko postane 
izvršljiv. 

(2) Sklep, zoper katerega ni dovoljena posebna pritožba, in sklep, 
zoper katerega je dovoljena posebna pritožba, ki pa ne zadrži 
njegove izvršitve, postane izvršljiv, ko se sporoči oziroma vroči 
stranki. 

(3) Kadar je z zakonom ali s samim sklepom določeno, da pritožba 
zadrži izvršitev sklepa, postane sklep izvršljiv, ko preteče rok za 
pritožbo, če se stranka ni pritožila; če pa se je pritožila, postane 
sklep izvršljiv, ko se stranki vroči odločba, s katero je pritožba 
zavržena ali zavrnjena. 

(4) Glede izvršljivosti sklepa se smiselno uporabljajo določbe 
tretjega, četrtega in šestega odstavka 282. člena tega zakona. 

(5) Določbe tega zakona o izvršitvi odločbe veljajo tudi za 
izvršitev sklepa. 

284. člen 

Izvršba odločbe, izdane v upravnem postopku, se opravi zato, 
da se izterja denarna terjatev ali izpolni nedenarna obveznost. 

285. člen 

(1) Če je mogoče opraviti izvršbo na več načinov in z raznimi 
sredstvi, se opravi izvršba na tak način in s takim sredstvom, ki 
sta za zavezanca najmilejša, pa se z njima vendarle doseže 
namen izvršbe. 

(2) Ob nedeljah, ob državnih praznikih oziroma drugih dela prostih 
dnevih in ponoči se smejo opravljati izvršilna dejanja samo, če bi 
bilo nevarno odlašati in če izda organ, ki opravlja izvršbo, za to 
pisni nalog. 

286. člen 

(1) Izvršba se opravi zoper tistega, ki je dolžan izpolniti obveznost 
(zavezanec). 

(2) Izvršba se opravi po uradni dolžnosti ali na predlog stranke. 

(3) Po uradni dolžnosti se opravi izvršba, kadar to zahteva javna 
korist. Izvršba v korist stranke se opravi na predlog stranke 
(upravičenca). 

287. člen 

(1) Izvršba odločbe se opravi kot upravna ali kot sodna izvršba. 

(2) Upravno izvršbo opravljajo upravni organi po določbah tega 
ali posebnega zakona, sodno izvršbo pa opravlja pristojno sodišče 
po predpisih, ki veljajo za sodno izvršbo. 

288. člen 

(1) Izvršba odločbe za izpolnitev denarnih in nedenarnih 
obveznosti zavezanca se opravi z upravno izvršbo. 

(2) Prisilna izterjava iz dolžnikovega nepremičnega premoženja 
in deleža družbenika, se opravi po sodni izvršbi. Sodno izvršbo 
opravi sodišče, na katerega območju je nepremičnina oziroma 
pri katerem je delež družbenika vpisan v sodni register. 

289. člen 

(1) Upravno izvršbo opravlja organ, ki je odločil o stvari na prvi 
stopnji, če ni s posebnim predpisom za to določen kakšen drug 
organ. 

(2) Upravno izvršbo lahko opravlja tudi nosilec javnega pooblastila, 
če dobi posebno dovoljenje ministra, pristojnega za upravo. 

(3) Če je predpisano, da upravne izvršbe ne opravlja organ, ki je 
odločil o stvari na prvi stopnji, pa s posebnim predpisom ni 
določeno, kateri organ jo opravlja, opravlja izvršbo krajevno 
pristojna upravna enota, v stvareh iz izvirne pristojnosti občine 
pa občinska uprava. 

(4) Upravno izvršbo odločb, ki jih izdajo nosilci javnih pooblastil, 
ki nimajo pravice sami izvrševati svojih odločb, dovoljuje in opravlja 
krajevno pristojna upravna enota. 

(5) Neposredna dejanja upravne izvršbe in zavarovanja lahko 
opravljajo tudi izvršitelji imenovani na podlagi zakona, ki ureja 
izvršbo in zavarovanje. 

(6) Policija je organu, ki je pristojen za izvršbo, na njegovo zahtevo 
dolžna pomagati pri izvršbi. 

290. člen 

(1) Organ, oziroma nosilec javnega pooblastila, ki je pristojen za 
upravno izvršbo, izda po uradni dolžnosti ali na zahtevo 
upravičenca sklep o dovolitvi izvršbe. S sklepom se ugotovi, da 
je odločba, ki naj se izvrši, postala izvršljiva in določi način izvršbe. 
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na pristojni organ druge 
stopnje. 

(2) Sklep o dovolitvi izvršbe odločbe, ki je bila izdana v upravni 
stvari po uradni dolžnosti, mora organ oziroma nosilec javnega 
pooblastila, ki je pristojen za upravno izvršbo, izdati brez odlašanja, 
ko je takšna odločba postala izvršljiva, najpozneje pa v tridesetih 
dneh od dneva, ko je postala izvršljiva, če ni s posebnimi predpisi 
drugače določeno. Dejstvo, da sklep ni bil izdan do tega roka, ne 
izključuje obveznosti njegove izdaje. 

(3) Če gre za nujne ukrepe v javnem interesu, ki jih ni mogoče 
odlagati, pritožba pa ne zadrži izvršitve odločbe, se lahko ugotovi 
izvršljivost odločbe in določi način izvršbe v izreku odločbe, ki naj 
se izvrši. 

(4) Kadar upravne izvršbe ne opravlja organ oziroma nosilec 
javnega pooblastila, ki je odločil na prvi stopnji, potrdi ta organ na 
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zahtevo upravičenca oziroma- po uradni dolžnosti na odločbi, da 
je postala izvršljiva (potrdilo o izvršljivosti), in jo pošlje v izvršitev 
organu, ki je pristojen za izvršbo. Obenem predlaga tudi način 
izvršbe. ' 

oli 
(5) Če je treba po uradni dolžnosti izvršiti odločbo nosilca javnega 
pooblastila, ki sam nima pravice opraviti izvršbe, se mora nosilec 
javnega pooblastila na način, predpisan v četrtem odstavku tega 
člena, obrniti za izvršbo na organ, ki je za to pristojen. 

I 

291. člen 

(1) Upravna izvršba, za katero je pristojen organ, ki je odločil o 
stvari na prvi stopnji, se opravi na podlagi izvršljive odločbe in 
sklepa o dovolitvi izvršbe. 

(2) Upravna izvršba, za katero je pristojen kakšen drug organ, 
se opravi na podlagi odločbe, na kateri je potrdilo o izvršljivosti, in 
sklepa o dovolitvi izvršbe. 

292. člen 

(1) V upravnem izvršilnem postopku je dovoljena pritožba, ki se 
nanaša na samo izvršbo; z njo ni mogoče izpodbijati pravilnosti 
odločbe, ki se izvršuje. 

(2) Pritožbo lahko vložijo upravičenec, zavezanec in vsakdo drug, 
v katerega pravice in pravne koristi posega izvršba. 

(3) Pritožba se vloži pri pristojnem organu druge stopnje. Pritožba 
ne zadrži izvedbe izvršbe. Organ lahko zadrži izvedbo izvršbe, 
če obstajajo razlogi, ki kažejo na to, da bo pritožbi zoper sklep 
lahko ugodeno. 

(4) Glede roka za pritožbo in organa, ki je pristojen za odločanje 
o pritožbi, se uporabljajo določbe členov 230 do 236 tega zakona. 

293. člen 

(1) Upravna izvršba se po uradni dolžnosti ustavi in opravljena 
dejanja odpravijo, če se ugotovi, da je obveznost izpolnjena, da 
izvršba sploh ni bila dovoljena ali da je bila opravljena proti komu, 
ki ni zavezanec, ali če upravičenec zahtevo umakne oziroma če 
je izvršilni naslov odpravljen ali razveljavljen. 

(2) Upravna izvršba se odloži, če se ugotovi, da je za izpolnitev 
obveznosti dovoljen odlog ali da je namesto začasne odločbe, ki 
naj bi se izvršila, izdana odločba o glavni stvari, ki se razlikuje od 
začasne odločbe. Odložitev izvršbe dovoli organ, ki je izdal sklep, 
s katerim jo je dovolil. 

(3) Upravna izvršba se lahko izjemoma odloži tudi na predlog 
zavezanca ali upravičenca, če je bilo zoper izvršbo oziroma zoper 
izvršilni naslov vloženo pravno sredstvo, pa bi z izvršbo verjetno 
nastala nepopravljiva škoda. 

294. člen 

(1) Denarne kazni, izrečene po tem zakonu, izvršujejo organi, 
pristojni za davčno izvršbo. 

(2) Denarna kazen se izterja v korist države oziroma lokalne 
skupnosti, če gre za upravno stvar iz njene izvirne pristojnosti. 

295. člen 

(1) Kadar se sodno izvrši odločba, izdana v upravnem postopku, 
potrdi organ, katerega odločbo je treba izvršiti, na odločbi, da je 
izvršljiva (četrti odstavek 290. člena tega zakona) in jo pošlje v 
izvršitev sodišču, ki je pristojno za izvršbo. 

(2) Odločba, izdana v upravnem postopku, na kateri je potrdilo o 
izvršljivosti, je izvršilni naslov za sodno izvršbo. Ta izvršba se 
opravi po predpisih, ki veljajo za sodno izvršbo. 

2. Izvršba za nedenarne obveznosti 

296. člen 

Izvršba za izpolnitev zavezančevih nedenarnih obveznosti se 
opravlja po drugih osebah ali s prisilitvijo. 

a) Izvršba po drugih osebah 

297. člen 

(1) Če je zavezanec dolžan storiti kaj takega, kar lahko stori tudi 
kdo drug, pa te obveznosti sploh ne izpolni ali je ne izpolni 
popolnoma, se tako dejanje opravi po drugi osebi na zavezančeve 
stroške. Zavezanca je treba na to poprej opozoriti. 

(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko organ, ki 
opravlja izvršbo, naloži zavezancu s sklepom, naj založi znesek, 
ki je potreben za kritje izvršilnih stroškov, proti poznejšemu 
obračunu. Sklep o položitvi tega zneska je izvršljiv. 

b) Izvršba s prisilitvijo 

298. člen 

(1) Če je zavezanec dolžan kaj storiti, dopustiti ali kaj trpeti, pa 
ravna v nasprotju s to obveznostjo, ali če je predmet izvršbe 
kakšno zavezančevo dejanje, ki ga ne more namesto njega 
opraviti nihče drug, ali če narava izvršbe to terja, ali če izvršba po 
drugih osebah ni bila uspešna ali ni primerna, prisili organ, ki 
opravlja izvršbo, zavezanca k izpolnitvi obveznosti z denarno 
kaznijo. 

(2) Organ, ki opravlja izvršbo, zagrozi najprej zavezancu, da bo 
uporabil denarno kazen, če ne bo izpolnil svoje obveznosti v 
danem roku. Če stori zavezanec medtem kaj takega, kar 
nasprotuje njegovi obveznosti, ali če dani rok preteče brez uspeha, 
se denarna kazen s katero je organ zagrozil, takoj izterja, obenem 
pa mu določi organ nov rok za izpolnitev obveznosti in mu zagrozi 
z novo, višjo denarno kaznijo. 

(3) Prva denarna kazen, ki se izreče za prisilitev po prejšnjem 
odstavku tega člena, ne sme presegati 100.000 tolarjev. Vsaka 
poznejša denarna kazen za prisilitev je lahko znova izrečena do 
tega zneska. 

(4) Plačana denarna kazen se ne vrne. 
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299. člen 

Če se izvršba za nedenarno obveznost sploh ne more opraviti ali 
ne more pravočasno opraviti s sredstvi iz 297. in 298. člena tega 
zakona, se lahko opravi glede na naravo obveznosti tudi z 
neposredno fizično prisilitvijo, če ni v predpisih drugače določeno. 

300. člen 

(1) Če je bila na podlagi odločbe opravljena izvršba, odločba pa je 
bila pozneje odpravljena ali spremenjena, ima zavezanec pravico 
zahtevati, da se mu vrne, kar mu je bilo vzeto oziroma da se vrne 
v stanje, ki izhaja iz nove odločbe. 

(2) O zavezančevi zahtevi odloča organ, ki je izdal sklep, s katerim 
je dovolil izvršbo. 

3. Izvršba v zavarovanje 

301. člen 

(1) Za zavarovanje izvršbe se sme s sklepom dovoliti izvršitev 
odločbe, še preden postane izvršljiva, če bi bila sicer po nastopu 
izvršljivosti odločbe izvršba lahko onemogočena ali znatno 
otežkočena. 

(2) Če gre za obveznosti, ki se prisilno izvršijo samo na predlog 
stranke, mora predlagatelj verjetno izkazati nevarnost, da bo 
izpolnitev obveznosti onemogočena ali otežkočena, organ pa 
lahko veže izvršbo iz prejšnjega odstavka tega člena na pogoj, 
da se da zavarovanje v skladu z drugim odstavkom 221. člena 
tega zakona. 

(3) Zoper sklep, izdan na predlog stranke za izvršbo v 
zavarovanje, ter zoper sklep izdan po uradni dolžnosti, je dovoljena 
posebna pritožba. Pritožba zoper sklep, s katerim je dovoljena 
izvršba v zavarovanje, ne zadrži izvršbe. 

(2) Izdaja začasnega sklepa se lahko'veže na pogoj, da stranka 
zavarovanje po drugem odstavku 221. člena tega zakona. 

(3) Za začasni sklep po prvem odstavku tega člena veljajo 
določbe tretjega odstavka 301. člena in določbe 302. člena tega 
zakona. i • 

305. člen 

(1) Če se s pravnomočno odločbo ugotovi, da strankina 
obveznost, za katere zavarovanje je bil izdan začasen sklep, 
pravno ne obstaja, ali če se kako drugače ugotovi, da je bila 
zahteva za začasni sklep neopravičena, mora predlagatelj, v 
čigar korist je bil začasni sklep izdan, povrniti nasprotni stranki s 
tem povzročeno škodo. 

(2) O odškodnini iz prvega odstavka tega člena odloča organ, ki 
je izdal začasni sklep. 

(3) Če je v primeru iz prvega odstavka tega člena očitno, da je 
predlagatelj izposloval začasni sklep iz nagajivosti, se kaznuje z 
denarno kaznijo do 100.000 tolarjev. Zoper sklep o kazni je 
dovoljena posebna pritožba, ki zadrži njegovo izvršitev. 

5. Učinkovitost izvršbe 

306. člen 

(1) V postopku začetim na zahtevo stranke, se ne sme vročiti 
odločbe stranki, vse dotlej, dokler nima poravnanih vseh 
obveznosti do države oziroma ni izvršil izvršljive upravne odločbe. 
Ali je stranka izpolnila obveznosti oz. izvršila odločbo ugotovi 
organ po uradni dolžnosti. 

(2) O tem, da stranki ne bo vročena odločba iz razlogov iz 
prejšnjega odstavka tega člena, se izda sklep in se ga vroči 
stranki. Zoper sklep je dovoljena posebna pritožba. 

302. člen 

(1) Izvršba v zavarovanje se lahko opravi po upravni ali po sodni 
poti. 

(2) Če opravi izvršbo v zavarovanje sodišče, postopa po 
predpisih, ki veljajo za sodno izvršbo. 

303. člen 

Izvršitev začasne odločbe (221. člen tega zakona) se sme opraviti 
samo v takem obsegu in v tistih primerih, kolikor je dovoljena 
izvršba v zavarovanje. 

4. Začasni sklep za zavarovanje izpolnitve obveznosti 

304. člen 

(1) Če je obveznost podana ali vsaj verjetno izkazana, pa je 
utemeljeno pričakovati, da bo zavezana stranka s tem, da bo 
razpolagala s premoženjem ali se dogovorila z drugimi ali pa 
kako drugače onemogočila ali znatno otežkočila izpolnitev 
obveznosti, sme organ, ki je pristojen za odločanje o strankini 
obveznosti, še pred izdajo te odločbe izdati začasen sklep za 
zavarovanje izpolnitve bodoče obveznosti. Pri tem mora 
upoštevati določbo 285. člena tega zakona in sklep obrazložiti. 

PETI DEL 

XVIII. poglavje 

NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA O 
SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU IN 

POSEBNIM UPRAVNIM POSTOPKOM 

307. člen 

Ministrstvo, pristojno za upravo, nadzoruje v upravnih organih 
zlasti izvajanje: 

1) reševanja upravnih stvari v predpisanih rokih, 
2) predpisov o strokovni izobrazbi uradnih oseb, ki odločajo v 

upravnih stvareh oziroma opravljajo dejanja v postopku pred 
izdajo odločbe, 

3) odločb predpisov glede izdajanja potrdil in drugih listin o 
določenih dejstvih, 

4) predpisov o stroških v upravnem postopku, 
5) predpisov o evidencah o reševanju upravnih stvari, 
6) določb aktov, ki določajo pogoje za delovna mesta, na katerih 

se opravljajo naloge v zvezi z reševanjem upravnih stvari, 
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7) predpisov o pisarniškem poslovanju, 
8) ukrepov pristojnih organov za izboljšanje dela pri reševanju 

upravnih stvari. 

308. člen 

(1) V ministrstvu, pristojnem za upravo, opravljajo nadzorstvo 
nad izvrševanjem predpisov o upravnem postopku delavci s 
posebnimi pooblastili - upravni inšpektorji. Pri izvrševanju 
nadzorstva sodelujejo upravni inšpektorji z ustreznimi ministrstvi. 

(2) Upravni inšpektorje samostojen pri opravljanju zadev upravne 
inšpekcije. 

(3) Upravni inšpektor mora imeti univerzitetno izobrazbo pravne 
smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega tri leta pri 
reševanju upravnih stvari. 

(4) Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva se 
izkazuje s službeno izkaznico. Obrazec izkaznice in postopek 
za njeno izdajo predpiše minister, pristojen za upravo. 

309. člen 

Upravni inšpektor ima pri opravljanju nadzorstva pravico in 
dolžnost odrediti, da se nezakonitosti in druge nepravilnosti ali 
pomanjkljivosti odpravijo v roku, ki ga sam določi; v ta namen 
začne in vodi upravni postopek, izdaja upravne odločbe in izreka 
druge ukrepe. 

310. člen 

(1) Če upravni inšpektor ugotovi, da opravlja dejanja oziroma 
odloča v upravnem postopku uradna oseba upravnega organa, 
ki nima pooblastila ali nima strokovne izobrazbe ali preizkusa 
strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, z 
odločbo odredi, da uradna oseba takoj preneha z opravljanjem 
teh dejanj oziroma z odločanjem v upravnih stvareh. 

(2) Predstojnik upravnega organa mora v primerih iz prejšnjega 
odstavka takoj zagotoviti, da druga uradna oseba, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje, prevzame opravljanje dejanj oziroma odločanje 
v upravnem postopku. 

(3) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena imata uradna 
oseba in predstojnik upravnega organa pravico do ugovora v 
osmih dneh. Ugovor ne zadrži izvršitve odločbe. O ugovoru odloči 
minister, pristojen za upravo, najkasneje v 15 dneh od vložitve 
ugovora. 

311. člen 

(1) Če upravni inšpektor ugotovi, da uradna oseba upravnega 
organa upravnih stvari ne rešuje v predpisanih rokih ali da krši 
tiste določbe zakonov in drugih predpisov, ki lahko vplivajo na 
odločitev o stvari, določi rok za rešitev upravne stvari oziroma 
rok in način za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. 

(2) Upravni inšpektor lahko z odločbo odredi, da delavec v roku, 
ki ga določi inšpektor, opravi preizkus znanja iz upravnega 
postopka, če ugotovi kršitve iz prvega odstavka tega člena. 

312. člen 

Upravni inšpektor lahko v zvezi izvrševanjem inšpekcijskega 
nadzorstva predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper 
uradno osebo. 

313. člen 

Če upravni inšpektor ugotovi teže kršitve predpisov o upravnem 
postopku in drugih predpisov, na podlagi katerih upravni organ 
odloča o pravicah, obveznostih in pravnih koristih strank, predlaga 
organu, ki je pristojen za nadzorstvo nad delom tega organa, da 
ukrepa v okviru svojih pooblastil. 

314. člen 

Če upravni inšpektor ugotovi, da nosilec javnih pooblastil v zvezi 
z opravljanjem dejanj oziroma odločanjem v upravnem postopku 
ni sposoben opravljati poverjenih pooblastil oziroma, da jih opravlja 
nevestno ali malomarno, predlaga ministrstvu, pristojnemu za 
ustrezno področje, da začne postopek za odvzem poverjenih 
javnih pooblastil. 

315. člen 

Upravni inšpektor sestavi o opravljenem pregledu zapisnik in ga 
v petnajstih dneh pošlje, upravnemu organu, pri katerem je bil 
opravljen pregled, in ministrstvu, pristojnemu za ustrezno 
področje. 

316. člen 

(1) Na zapisnik o pregledu lahko minister ali predstojnik upravnega 
organa vloži ugovor v osmih dneh od dneva, ko je bil zapisnik 
vročen. 

(2) O ugovoru na zapisnik odloči minister, pristojen za upravo, 
najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko je bil ugovor vložen. 

(3) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljen upravni 
spor. 

317. člen 

Določbe 307. do 316. člena tega zakona se smiselno uporabljajo 
za organe lokalne skupnosti in nosilce javnih pooblastil, kadar ti 
odločajo v upravnem postopku. 

ŠESTI DEL 

IZVAJANJE ZAKONA TER PREHODNE 

IN KONČNE DOLOČBE 

XIX. poglavje 

IZVAJANJE ZAKONA 

318. člen 

(1) Nosilec javnega pooblastila, ki nima dovoljenja iz drugega 
odstavka 289. člena tega zakona, ne more v upravnem postopku, 
ki ga sam vodi, izrekati kazni in uporabljati prisilnih ukrepov iz 
tretjega in četrtega odstavka 73. člena, prvega in tretjega odstavka 
111. člena, četrtega odstavka 176. člena, 187. člena, prvega Ih 
drugega odstavka 197. člena ter iz drugega in tretjega odstavka 
202. člena tega zakona. 
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(2) Če se med postopkom, ki ga vodi nosilec javnega pooblastila 
iz prejšnjega odstavka tega člena, ugotovi, da postopka sploh ni 
mogoče ali ni mogoče pravilno izvesti brez kakšnega prisilnega 
ukrepa ali kazni, ki jo določa ta zakon, se obrne na krajevno 
pristojno upravno enoto, da uporabi tak prisilni ukrep oziroma 
izreče kazen, če ni z zakonom določen za to kakšen drug organ. 
Na zahtevo nosilca javnega pooblastila lahko ta organ izreče 
kazen ali uporabi drug ukrep, določen s tem zakonom, če je to 
potrebno za izvedbo postopka. 

(3) Če organ, na katerega se je nosilec javnega pooblastila obrnil 
v smislu prejšnjega odstavka, ne izda v osmih dneh sklepa o 
prisilnem ukrepu oziroma o kazni, mora takoj obvestiti nosilca 
javnega pooblastila, zakaj je mnenja, naj se prisilni ukrep ne uporabi 
oziroma kazen ne izreče. V takem primeru, kot tudi v primeru, če 
organ ne obvesti nosilca javnega pooblastila v predpisanem roku, 
lahko vloži nosilec javnega pooblastila ugovor pri ministrstvu, 
pristojnem za upravo. 

319. člen 

Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil 
morajo na primeren način objaviti, katere uradne osebe so 
pooblaščene za odločanje o upravnih stvareh (28. člen), katere 
pa za dejanja v postopku pred odločbo (30. člen). 

320. člen 

Predstojnik državnega organa, organ lokalne skupnosti oziroma 
organizacija z javnimi pooblastili, mora skrbeti, da se v organu 
oziroma v organizaciji pravilno uporablja ta zakon, zlasti pa, da 
se upravne stvari rešujejo v predpisanih rokih, in skrbeti za 
strokovno izpopolnjevanje delavcev, ki odločajo v upravnih 
stvareh. 

321. člen 

(1) Za izvajanje tega zakona skrbi ministrstvo, pristojno za upravo. 

(2) Na zahtevo organov ter organizacij, ki imajo javno pooblastilo 
za odločanje o upravnih stvareh, je ministrstvo, pristojno za 
upravo, dolžno dati pojasnila k posameznim določbam tega 
zakona. 

322. člen 

(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, organizira stalno 
izpopolnjevanje uradnih oseb, ki vodijo upravni postopek in 
odločajo v upravnih stvareh. 

(2) Za spremljanje izvrševanja tega zakona vodijo državni organi, 
organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil evidenco o 
naslednjih podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari: 
o številu vloženih zahtev, o številu upravnih postopkov, začetih 
po uradni dolžnosti, o načinu in rokih reševanja upravnih stvari v 
upravnem postopku na prvi in na drugi stopnji, o številu odpravljenih 
oziroma razveljavljenih upravnih aktov in o številu zavrženih 
zahtev oziroma ustavljenih upravnih postopkov. 

(3) Podatki iz prejšnjega odstavka tega člena se vodijo in izkazujejo 
po upravnih področjih. 

(4) O podatkih iz drugega odstavka tega člena morajo vsi organi, 
ki izvajajo ta zakon, poročati ministrstvu, pristojnemu za upravo. 

(5) Način izkazovanja podatkov iz tretjega odstavka tega člena 
ter način in roke za pošiljanje poročil iz četrtega odstavka tega 
člena predpiše minister, pristojen za upravo. 

(6) Minister, pristojen za upravo, lahko predpiše obrazce za vabila, 
vročilnice, odredbe za privedbo, zapisnike, zapisnike v obliki knjig, 
odločbe iz tretjega odstavka 214. člena in 218. člena tega zakona 
ter za druge akte v upravnem postopku. 

XX. poglavje 

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 

323. člen 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v Republiki Sloveniji 
preneha uporabljati Zakon o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list SFRJ, št. 47/86). 

(2) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati določbe 
od 67. do 82. člena Zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/ 
95 - odločba US RS in 29/95). 

324. člen 

Zadeve glede katerih je postopek ob uveljavitvi tega zakona v 
teku oziroma, glede katerih je bila ob uveljavitvi tega zakona že 
vložena zahteva ali pravno sredstvo, se končajo po določbah 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 
47/86). 

325. člen 

Ta zakon začne veljati po preteku šestih mesecev od dneva 
njegove objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj je pri pripravi predloga Zakona o splošnem upravnem 
postopku za tretjo obravnavo upošteval vse amandmaje 
Državnega zbora in redakcijske pripombe Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve, ki so bile podane v drugi obravnavi 
tega zakona. 

V 1. odstavku 4. člena je zožil uporabo upravnega postopka v 
policijskih zadevah zgolj na njegova načela. Izraz »pooblaščene 
uradne osebe policije« je nadomestil z izrazom »policisti<• in tako 
to terminologijo uskladil z Zakonom o policiji. 

V 2. odstavku 4. člena je določil smiselno uporabo določb tega 
zakona v drugih javnopravnih zadevah, ki sicer niso upravne 
zadeve po tem zakonu, nimajo pa drugega procesnega varstva. 

V 62. členu je uskladil uporabo jezikov narodnih skupnosti z Ustavo 
RS, ki določa, da sta na narodnostno mešanih območjih uradna 
jezika, poleg slovenskega tudi italijanski oziroma madžarski jezik. 

V 84. in 285. členu je dodal poleg nedelje in praznikov tudi druge 
dela proste dni v Republiki Sloveniji. 

V skladu z amandmajem državnega zbora je črtal 5. odstavek 
151. člena. 

V222. členu je pozitivno fikcijo v primeru, ko organ ne izda odločbe 
v predpisanem roku, spremenil v negativno fikcijo. To pomeni, da 
se v takem primeru šteje, da je organ zahtevek zavrnil, stranka 
pa po preteku tega roka dobi pravico do pritožbe. 

V 225. členu je črtal besedo »ne«, ki je bila odveč in je vnašala 
nejasnost v besedilo člena. 

V 229. členu je bolj jasno opredelil rok, v katerem lahko stranski 
udeleženec, ki mu ni bila dana možnost udeležbe v postopku, 
zahteva vročitev odločbe in nato vloži pritožbo. 

V280. členu je podelil procesni položaj predlagatelja izreka odločbe 
za nično tudi državnemu pravobranilcu. 

V skladu z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
je nomotehnično popravil287. in 290. člen ter oštevilčil vse odstavke 
v členih petega dela zakona. Poleg tega je v celotnem zakonskem 
besedilu besedo »uvedel« nadomestil z besedo »začel«. 
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Predlog zakona o 

PREVOZU NEVARNEGA BLAGA (ZPNB) 

- EPA 748 - II - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 183. korespondenčni seji dne 
19. julija 1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O PREVOZU NEVARNEGA BLAGA, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 37. izredne 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 16. julija 1999 
in 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

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

- Borut ŠUKLJE, minister za notranje zadeve, 
- Darko ŠKRLJ, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve, 
- Vojko ROBNIK, svetovalec ministra za notranje zadeve. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina in namen zakona) 

(1) Ta zakon ureja pogoje za prevoz nevarnega blaga za 
posamezne vrste prometa, dolžnosti oseb, ki sodelujejo pri 
prevozu, pogoje za embalažo in vozila, imenovanje 
varnostnega svetovalca, usposabljanje oseb, ki sodelujejo 
pri prevozu, pristojnosti državnih organov in nadzor nad 
izvrševanjem zakona. 

(2) Namen tega zakona je zagotoviti varen prevoz nevarnega 
blaga. 

2. člen 
(področja veljavnosti) 

Ta zakon velja za prevoz nevarnega blaga: 

v cestnem prometu, 

v železniškem prometu, 

po morju in celinskih vodah in 

v zračnem prometu. 

3. člen 
(mednarodne pogodbe) 

(1) Za prevoz nevarnega blaga v cestnem prometu se 
uporabljajo": 

Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu 
nevarnega blaga (ADR), (Uradni list SFRJ - MP, št. 59/72 in 
Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS - MP, št. 9/92), 
katerega sestavni del sta prilogi A in B, 

Protokol, s katerim se dopolnjuje tretji odstavek 14. člena 
Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu 
nevarnega blaga (ADR), (Uradni list SFRJ - MP, št. 8/77 in 
Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS - MP, št. 9/92) in 

Protokol, ki dopolnjuje člen 1 (a), člen 14 (1) in člen 14 (3) (b) 
Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu 
nevarnega blaga (ADR), (Uradni list RS - MP, št. 7/97). 

(2) Za prevoz nevarnega blaga v železniškem prometu se 
uporablja: 

Konvencija o mednarodnih železniških prevozih (COTIF), 
(Uradni list SFRJ - MP, št. 8/84 in Akt o potrditvi nasledstva, 
Uradni list RS - M P, št. 9/92), katere sestavni del je Pravilnik 
o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga 
(RID). 
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(3) Za prevoz nevarnega blaga v pomorskem prometu se 
uporabljajo: 

Mednarodna konvencija o varnosti kontejnerjev (CSC), 
(Uradni list SFRJ - MP, št. 3/87 in Akt o notifikaciji nasledstva, 
Uradni list RS - M P, št. 15/92), ' 

Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na 
morju 1974, (Uradni list SFRJ - MP, št. 2/81 in Akt o notifikaciji 
nasledstva, Uradni list RS - MP, št. 15/92) in 

Protokol k mednarodni konvenciji o varstvu človeškega 
življenja na morju 1974, (Uradni list SFRJ - MP, št. 2/81 in Akt 
o notifikaciji nasledstva, Uradni list RS - MP, št. 15/92). 

(5) Za prevoz nevarnega blaga v zračnem prometu se uporablja: 

Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu, (Uradni list 
FLRJ - M P, št. 3/54, 5/54, 9/61, 5/62, in Uradni list SFRJ - MP, 
št. 11/63, 49/71, 62/73, 45/78 in 2/80 in Akt o notifikaciji 
nasledstva, Uradni list RS - MP, št. 24/92). 

(6) Za prevoz jedrskega materiala se uporabljata tudi: 

Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala, (Uradni 
list SFRJ - MP, št. 9/85 in Akt o notifikaciji nasledstva, Uradni 
list RS - M P, št. 9/92) in 

Skupna konvencija o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom 
in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki, (Uradni list RS 
- M P, št. 7/99). 

4. člen 
(pomen izrazov) 

(1) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen: 

7. nevarno blago so snovi, materiali in predmeti, ki so v predpisih 
iz prejšnjega člena razvrščeni po razredih na: eksplozivne 
snovi, pline, vnetljive tekočine, vnetljive trdne snovi, 
samovnetljive snovi, snovi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive 
pline, peroksidi, organski peroksidi, strupi, kužne snovi, 
radioaktivne snovi, jedke snovi in drugo nevarno blago. 
Nevarno blago so tudi odpadki, pripravki in jedrski material, 
če izpolnjujejo pogoje za uvrstitev med nevarno blago po 
predpisih iz prejšnjega člena; 

8. embalaža je vsaka embalažna enota, izdelana po predpisih 
iz prejšnjega člena za polnjenje z nevarnim blagom (sodi, 
vreče, ročke, mešana in sestavljena embalaža, vsebniki IBC, 
cisterne, zabojniki ali druge embalažne enote); 

9. tovorek je embalažna enota, napolnjena z nevarnim blagom 
in pripravljena za prevoz; 

10. vozilo je vsako prevozno sredstvo po predpisih iz 3. člena 
tega zakona (motorno vozilo, letalo, železniški vagon, ladja 
ali drugo prevozno sredstvo); 

11. pošiljatelj je tisti, ki je kot pošiljatelj naveden v pogodbi o 
prevozu oziroma prevozni listini. Če se prevoz opravi brez 
pogodbe o prevozu oziroma prevozne listine, je pošiljatelj 
tisti, ki izroči nevarno blago v prevoz; 

12. prevoznik je tisti, ki opravlja prevoze iz 2. člena tega zakona 
in je kot tak naveden v pogodbi o prevozu oziroma prevozni 

listini. Če se prevoz opravi brez pogodbe o prevozu oziroma 
prevozne listine, je prevoznik tisti, ki prevaža nevarno blago; 

13. prejemnik je tisti, ki je kot prejemnik naveden v pogodbi o 
prevozu oziroma prevozni listini. Če se prevoz opravi brez 
pogodbe o prevozu oziroma prevozne listine, je prejemnik 
tisti, ki prevzame nevarno blago; 

14. organizator prevoza je tisti, ki organizira prevoz ali opravlja 
druge storitve v zvezi s prevozom nevarnega blaga; 

15. oseba, ki pakira, je tisti, ki tovorke polni, pakira ali pripravlja 
za prevoz; 

16. polnilec je tisti, ki nevarno blago polni v cisterno, v vozilo za 
razsuti tovor, v zabojnik za razsuti tovor ali pripravlja 
napolnjeno cisterno, vozilo ali zabojnik za prevoz; 

17. uporabnik cisterne zabojnika je tisti, ki kot lastnik, zaposleni 
ali sicer upravičen do tega uporablja cisterno zabojnik za 
prevoz nevarnega blaga; 

18. nakladalec je tisti, ki nalaga nevarno blago na vozilo ali v 
zabojnik; 

19. nadzor je vsako preverjanje, pregled ali drug postopek, ki ga 
iz varnostnih razlogov izvajajo pristojni organi. 

(2) Drugi izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo enak pomen kot 
v predpisih iz 3. člena tega zakona. 

II. DOLOČBE, KI VELJAJO ZA VSE 
PROMETNE PANOGE 

Embalaža 

5. člen 
(dopustna embalaža) 

Za nevarno blago se lahko uporablja le embalaža, ki: 

po kakovosti in izvedbi ustreza količini in lastnostim nevarnega 
blaga, za katero se uporablja, 

je po predpisih iz 3. člena tega zakona v njej dopusten prevoz 
nevarnega blaga, 

je po predpisih iz 3. člena tega zakona preizkušena in 
odobrena, 

ima predpisih iz 3. člena tega zakona napise, oznake ali 
nalepke za označitev nevarnosti in druge podatke o nevarnem 
blagu ter embalaži. 

6. člen 

(1) Proizvajalec embalaže za nevarno blago mora pridobiti 
odobritev za označevanje embalaže. 

(2) Proizvajalec embalaže mora skrbeti za to, da je na vsaki 
embalaži, ki jo da v promet, ustrezna označitev. 

(3) Če embalaža ne ustreza več predpisom iz 3. člena tega 
zakona, jo proizvajalec ne sme več označevati. 
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7. člen 
(odobritev embalaže) 

(1) Embalažo za prevoz radioaktivnega blaga in jedrskega 
materiala odobri minister, pristojen za okolje in prostor. 

(2) Embalažo za prevoz drugega nevarnega blaga odobri 
organizacija, ki jo določi minister, pristojen za trg, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za notranje zadeve. 

(3) Pred izdajo odločbe o določitvi organizacije iz prejšnjega 
odstavka minister, pristojen za trg, v sodelovanju z nacionalno 
akreditacijsko službo ugotovi izpolnjevanje pogojev za 
izvajanje postopka za odobritve embalaže za prevoz 
nevarnega blaga pri tej organizaciji. 

(4) Podrobnejše predpise o odobritvi embalaže za prevoz 
nevarnega blaga na podlagi predpisov iz 3. člena tega zakona 
sprejme minister, pristojen za notranje zadeve. 

(5) Organizacija iz drugega odstavka tega člena sme odobriti 
embalažo, če ta ustreza zahtevam predpisov iz 3. člena tega 
zakona. f 

(6) Organ iz prvega odstavka tega člena in organizacija iz 
drugega odstavka tega člena lahko vzame kot osnovo za 
izdajo odobritve embalaže tudi rezultate preizkusov tujih 
organizacij, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena tega zakona, če 
je to potrebno zaradi smotrnosti, enostavnosti ali hitrosti 
postopka. 

(7) Embalaža, ki jo odobri pristojni organ tuje države, se upošteva, 
če je preizkušena in odobrena po predpisih iz 3. člena tega 
zakona. 

8. člen 
(označevanje embalaže) 

(7) Organ iz prvega odstavka prejšnjega člena in organizacija iz 
drugega odstavka prejšnjega člena mora v odobritvi embalaže 
določiti vrsto označevanja s kodom, ki mora ustrezati 
predpisom iz 3. člena tega zakona. Nedopustne so oznake, 
ki bi se lahko zamenjale z že določenimi ali tujimi oznakami. 

(8) Če je potrebno zaradi varnosti prevozov ali če je to določeno 
v predpisih iz 3. člena tega zakona, se v odobritvi za 
označevanje embalaže lahko določijo ustrezne omejitve za 
uporabo embalaže (posebni pogoji, časovne omejitve).. 

9. člen 
(neustrezna embalaža) 

Če pristojni organ za nadzor ugotovi, da embalaža ne ustreza 
pogojem predpisov iz 3. člena tega zakona, prepove njeno 
nadaljnjo uporabo za prevoz nevarnega blaga in o tem takoj 
obvestiti organ iz prvega odstavka 7. člena tega zakona oziroma 
organizacijo iz drugega odstavka 7. člena tega zakona. Ta mora 
izvesti postopek za odvzem odobritve embalaže. 

Vozila 

10. člen 
(vozila) 

Za prevoz nevarnega blaga se lahko uporablja vozilo, ki: 

je izdelano in opremljeno po predpisih iz 3. člena tega zakona, 

je pregledano in je zanj izdano potrdilo (certifikat), če to določajo 
predpisi iz 3. člena tega zakona, 

- je označeno z opozorilnimi tablami, napisi, oznakami 
(nalepkami) za označevanje nevarnosti in drugimi 
informacijami o nevarnem blagu in vozilu, kot določajo predpisi 
iz 3. člena tega zakona, 

Prevoz nevarnega blaga 

11. člen 
(preventivni varnostni ukrepi) 

Glede na vrsto predvidljivih nevarnosti morajo udeleženci pri 
prevozu nevarnega blaga sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi 
preprečili nesrečo oziroma posledice morebitne nesreče čim bolj 
zmanjšali. Ob nevarnosti oziroma nesreči morajo takoj obvestiti 
policijo ali center za obveščanje ter sporočiti podatke, potrebne 
za ukrepanje. 

12. člen 
(dolžnosti pošiljatelja) 

Pošiljatelj sme dati nevarno blago v prevoz, če: 

je to dopustno po predpisih iz 3. člena tega zakona, 

je bilo za nevarno blago, za katere je potrebno dovoljenje za 
prevoz po 22. ali 25. členu tega zakona, to dovoljenje izdano, 

je pakirano v embalaži, ki ustreza pogojem iz 5. člena tega 
zakona, 

so izpolnjene določbe o načinu prevoza, skupnem nakladanju, 
ravnanju, shranjevanju, čiščenju in dekontaminaciji ter druge 
določbe predpisov iz 3. člena tega zakona. 

- vozilo oziroma druge prevozne enote ustrezajo pogojem iz 
10. člena tega zakona, 

- so vozniku ali tistemu, ki opravlja prevoz, izročene predpisane 
spremne listine po predpisih iz 3. člena tega zakona ter po 
potrebi dovoljenje za prevoz po 22. členu tega zakona oziroma 
posebno dovoljenje po 25. členu tega zakona, 

je upošteval druge varnostne ukrepe po predpisih iz 3. člena 
tega zakona. 

13. člen 
(dolžnosti organizatorja prevoza) 

Organizator prevoza mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji 
iz prejšnjega člena tega zakona. 

14. člen 
(dolžnosti osebe, ki pakira nevarno blago za prevoz) 

Dolžnosti osebe, ki pakira nevarno blago za prevoz, so: 

upoštevati mora predpise o pakiranju, 

pri pripravi tovorkov mora upoštevati predpise o napisih in 
oznakah ali nalepkah za označevanje nevarnosti, 

upoštevati mora druge varnostne ukrepe po predpisih iz 3. 
člena tega zakona. 
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, 15. člen 
(dolžnosti polnilca, ki polni nevarno blago za prevoz) 

Dolžnosti osebe, ki polni nevarno blago za prevoz, so: 
5JV'j . , ,t 

pred polnjenjem cisterne, cisterne zabojnika, vozila za tovor 
v razsutem stanju ali zabojnika za tovor v razsutem stanju 
mora preveriti, ali so cisterna, vozilo ali zabojnika ter njihova 
oprema očiščeni in tehnično brezhibni, 

cisterno, cisterno zabojnik, vozilo ali zabojnike sme napolniti 
samo s tistim nevarnim blagom, ki se sme prevažati v 
cisternah, vozilih za tovor v razsutem stanju ali zabojnikih za 
tovor v razsutem stanju, 

pri polnjenju cisterne mora upoštevati določila o nevarnem 
blagu v dveh rezervoarjih cisterne, ki ležita neposredno drug 
poleg drugega, 

pri polnjenju cisterne mora upoštevati dopustno stopnjo 
polnjenja ali dopustno maso polnjenja na liter prostornine, 

po polnjenju cisterne mora preveriti tesnost naprav za 
zapiranje, 

paziti mora, da na zunanji strani cisterne, ki jo polni, ni 
ostankov nevarnega blaga, 

cisterno sme polniti le na določenem in posebej prirejenem 
prostoru za polnjenje, 

upoštevati mora druge varnostne ukrepe po predpisih iz 3. 
člena tega zakona. 

16. člen 
(dolžnosti uporabnika cisterne zabojnika) 

Dolžnosti uporabnika cisterne zabojnika so: 

upoštevati mora predpise o konstrukciji, opremi, preverjanju 
in označbi, 

skrbeti mora za vzdrževanje cisterne in njene opreme na tak 
način, da izpolnjuje pogoje po predpisih iz 3. člena tega zakona, 

zagotoviti mora izreden preizkus cisterne zabojnika, če je 
prišlo do dogodka (predelava, nesreča), ki bi lahko vplival na 
varnost, 

upoštevati mora druge varnostne ukrepe po predpisih iz 3. 
člena tega zakona. 

17. člen 
(dolžnosti nakladalca, ki naklada nevarno blago za 

prevoz) 

Dolžnosti osebe, ki naklada nevarno blago za prevoz, so: 

z nakladanjem lahko začne, če so izpolnjeni vsi pogoji za 
prevoz nevarnega blaga iz 12. člena tega zakona, 

pri natovarjanju tovorkov mora upoštevati določbe o 
prepovedi skupnega nakladanja in predpise o ločitvi od živil in 
krmil, 

nakladati sme le na določenem in posebej prirejenem prostoru 
za nakladanje, 

upoštevati mora druge varnostne ukrepe po predpisih iz 3. 
člena tega zakona. 

• 18. člen 
(dolžnosti prevoznika) 

Prevoznik sme prevažati nevarno blago, če: 

- je to dopustno po predpisih iz 3. člena tega zakona, 

je bilo za nevarno blago, za katere je potrebno dovoljenje za 
prevoz po 22. ali 25. členu tega zakona, to dovoljenje izdano, 

je pakirano v embalaži, ki ustreza pogojem iz 5. člena tega 
zakona, 

- so izpolnjene določbe o načinu prevoza, skupnem nakladanju, 
ravnanju, shranjevanju, čiščenju, razplinjenju in 
dekontaminaciji ter druge določbe predpisov iz 3. člena tega 
zakona, 

- vozilo ustreza pogojem iz 10. člena tega zakona, 

je vozilo tehnično brezhibno, opremljeno in označeno po 
predpisih iz 3. člena tega zakona, 

je vozilo pravilno naloženo oziroma da ni preobremenjeno, 

ima zavarovano odgovornost za škodo povzročeno tretjim 
osebam, 

je upošteval druge varnostne ukrepe po predpisih iz 3. člena 
tega zakona in drugih predpisih, ki urejajo varnost prevoza. 

19. člen 
(dolžnosti prejemnika) 

Dolžnosti prejemnika so: 

ne sme zavlačevati prevzema nevarnega blaga, 

- če je v predpisih iz 3. člena tega zakona tako določeno, mora 
vozilo očistiti, razpliniti in dekontaminirati ter poskrbeti za 
odstranitev tabel in oznak ali nalepk za označevanje 
nevarnosti, potem ko so bila vozila očiščena, razplinjena in 
dekontaminirana, 

- nevarno blago sme razkladati le na določenem in posebej 
prirejenem prostoru za razkladanje, 

upoštevati mora druge varnostne ukrepe po predpisih iz 3. 
člena tega zakona in drugih predpisih, ki urejajo varnost 
prevoza. 

20. člen 
(dolžnosti prevoznika ob izgubi nevarnega blaga) 

Prevoznik mora ukreniti vse potrebno, da se nevarno blago najde, 
če se med prevozom izgubi, in o nevarnosti nevarnega blaga 
takoj obvestiti center za obveščanje ali policijo. 

21. člen 
(ukrepi ob razsutju ali razlitju nevarnega blaga) 

(1) Nevarno blago, ki se med prevozom razsuje ali razlije, mora 
prevoznik zavarovati, pobrati ali odstraniti oziroma dati na za 
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to določen prostor ali na drug primeren način poskrbeti, da ni 
več nevarno, ter o tem obvestiti center za obveščanje ali 
policijo. 

(2) Če nevarnega blaga, ki je izpadlo ali se razlilo, prevoznik ne 
more pobrati, odstraniti, dati na določen prostor ali kako 
drugače nevtralizirati, mora poklicati organizacijo, ki je 
pooblaščena za reševanje nesreč z nevarnim blagom, da to 
stori na prevoznikove stroške. 

(3) Minister, pristojen za okolje in prostor, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
določi prostore za začasno shranjevanje razsutega ali 
razlitega nevarnega blaga in kontaminiranih stvari in pogoje, 
ki jih morajo ti prostori izpolnjevati. 

22. člen 
(dovoljenje za prevoz) 

(1) Za prevoz eksplozivnih in radioaktivnih snovi (jedrskega 
materiala, radioaktivnega blaga in radiofarmacevtikov) je 
potrebno dovoljenje. 

(2) Dovoljenje za prevoz eksplozivnih snovi v notranjem prometu 
izda upravna enota, z območja katere se pošiljka pošilja, za 
prevoz v mednarodnem prometu (uvoz, izvoz, tranzit) pa 
minister, pristojen za notranje zadeve. 

(3) Dovoljenje za prevoz jedrskih materialov in radioaktivnega 
blaga izda minister, pristojen za okolje in prostor, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za zdravstvo, za radiofarmacevtike pa 
minister, pristojen za zdravstvo. 

(4) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno za 
prevoz manjših količin eksplozivnih snovi, določenih v 
predpisih iz 3. člena tega zakona in za prevoz tistih 
radioaktivnih snovi, za katere ni predvideno dovoljenje v 
predpisih iz 3. člena tega zakona. Dovoljenje prav tako ni 
potrebno za prevoze, ki jih opravljajo slovenska vojska, policija 
ali civilna zaščita za lastne potrebe, pri tem pa se morajo 
izvajati varnostni ukrepi oziroma spremstvo. 

(5) Dovoljenje se lahko izda za en sam prevoz ali za več prevozov 
v določenem času. 

(6) Pošiljatelj ali organizator prevoza mora o točnem času začetka 
in predvidenem času zaključka prevoza, za katerega je 
potrebno izdati dovoljenje na podlagi tega člena, obvestiti 
najbližjo policijsko postajo najmanj 48 ur pred začetkom 
prevoza, pri prevozu radioaktivnih snovi pa še izdajatelja 
dovoljenja. 

23. člen 
(zahteva za izdajo dovoljenja) 

(1) Zahtevo za izdajo dovoljenja za prevoz vloži pošiljatelj, 
organizator prevoza ali prejemnik, vsebovati pa mora: 

podatke o proizvajalcu, pošiljatelju, prevozniku in prejemniku, 

identifikacijsko številko, podatke in potrdila, ki so določena v 
predpisih iz 3. člena tega zakona, 

podatke o količini, kemični in fizikalni sestavi, 

navedbo prevozne poti, 

navedbo kraja raztovarjanja, 

čas začetka in predviden čas zaključka prevoza, 

čas in kraj, ki sta predvidena za postanke, 

podatke o vozilu in vozniku za prevoz nevarnega blaga v 
cestnem prometu. 

(2) Pri zahtevah za izdajo dovoljenja za več prevozov v 
določenem času, podatkov iz sedme in osme alinee ni 
potrebno navajati. 

24. člen 
(dodatne zahteve izdajatelja dovoljenja) 

(1) Če predložena dokumentacija, predpisana v prvem odstavku 
prejšnjega člena, ne zadostuje za odločitev o izdaji dovoljenja, 
sme izdajatelj dovoljenja zahtevati še dodatna dokazila (npr. 
certifikat oziroma izjavo o ustreznosti embalaže). 

(2) Izdajatelj dovoljenja lahko v dovoljenju določi dodatne pogoje 
za prevoz ali posebne varnostne ukrepe. Dodatni pogoji in 
posebni varnostni ukrepi so obvezni, če izdajatelj dovoljenja 
oceni, da so potrebni zaradi varovanja ljudi, okolja ali stvari ali 
zaradi varovanja prevoza pred posegi nepooblaščenih oseb. 

(3) Stroške za dodatne pogoje oziroma posebne varnostne 
ukrepe plača tisti, ki je vložil zahtevo za izdajo dovoljenja. 

25. člen 
(posebno dovoljenje) 

(1) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda posebno dovoljenje 
za prevoz nevarnega blaga, ki glede na določbe tega zakona 
ni dovoljen, če je zagotovljena varnost prevoza. Dovoljenje 
sme izdati: 

- zaradi preizkušanja nevarnega blaga, 

zaradi posebnih okoliščin prevoza določenih v predpisih iz 3. 
člena tega zakona, varnostnih ali obrambnih potreb ali potreb 
za zaščito in reševanje. 

(2) Dovoljenje se izda za določen čas in pod pogoji, ki jih zahteva 
varnost prevoza. 

26. člen 
(omejitve) 

Minister, pristojen za notranje zadeve, prepove prevoz določenega 
nevarnega blaga ali pa ga dovoli le pod posebnimi pogoji, če je to 
potrebno zaradi varnosti prometa, vzdrževanja javnega reda ali 
varstva okolja. 

27. člen 
(nedovoljeno označevanje tovorkov in vozil) 

Z oznakami ali nalepkami, napisi ali tablami po predpisih iz 3. 
člena tega zakona ni dovoljeno označevati tovorkov ali vozil, ki 
se ne uporabljajo za prevoz nevarnega blaga. 
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III. VARNOSTNI SVETOVALEC IN 
OSEBE, KI SODELUJEJO PRI PREVOZU 

28. člen 
(varnostni svetovalec) 

(1) Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem 
v Republiki Sloveniji, katerih dejavnost obsega prevoz 
nevarnega blaga po cesti ali železnici ali pa s temi prevozi 
povezano natovarjanje ali raztovarjanje, morajo imenovati 
najmanj enega varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega 
blaga (v nadaljevanju svetovalec). 

(2) Podatke o svetovalcu morajo sporočiti ministru, pristojnemu 
za notranje zadeve, in ministru, pristojnemu za promet in 
zveze. 

(3) Svetovalec mora imeti veljavno potrdilo o strokovni 
usposobljenosti. 

(4) Funkcijo svetovalca lahko opravlja oseba, ki ima v podjetju 
tudi druge zadolžitve ali oseba, ki ni zaposlena v podjetju, če 
je strokovno usposobljena za opravljanje nalog svetovalca. 

(5) Potrdila o strokovni usposobljenosti svetovalca, ki so jih izdali 
pristojni organi drugih držav, so enakovredna potrdilom, 
izdanim v Republiki Sloveniji, če so izdani v skladu s predpisi 
iz 3. člena tega zakona. 

(6) Pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom, 
ki opravljajo prevoze manjših količin nevarnega blaga, 
določenih v predpisih iz 3. člena tega zakona, ni potrebno 
imenovati svetovalca. 

29. člen 
(naloge svetovalca) 

(1) Naloge svetovalca so predvsem: 

spremljanje skladnosti ravnanja z nevarnim blagom v podjetju 
s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, 

svetovanje vodstvu podjetja, 

interno usposabljanje drugih zaposlenih v podjetju in vodenje 
evidence o takšnih usposabljanjih, 

izvajanje ustreznih ukrepov za preprečevanje nesreč ali hujših 
kršitev predpisov; 

izvajanje pravilnih ukrepov ob nesreči, 

priprava letnega poročila in druge naloge. 

(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za promet in zveze, predpiše podrobnejše naloge 
svetovalca. 

30. člen 
(strokovno usposabljanje svetovalcev) 

Minister, pristojen za delo, na predlog ministra, pristojnega za 
notranje zadeve, v sodelovanju s strokovnim svetom Republike 
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje sprejme pro- 
gram strokovnega usposabljanja. Izvajalce programa strokovnega 

usposabljanja določi minister, pristojen za delo, na predlog ministra, 
pristojnega za notranje zadeve. 

31. člen 
(strokovno usposabljanje oseb, ki sodelujejo pri 

prevozu) 

(1) Osebe, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga, morajo biti 
strokovno usposobljene. 

(2) Minister, pristojen za delo, na predlog ministra, pristojnega za 
notranje zadeve, v sodelovanju s strokovnim svetom 
Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje 
sprejme program strokovnega usposabljanja. Izvajalce 
programa strokovnega usposabljanja določi minister, pristojen 
za delo, na predlog ministra, pristojnega za notranje zadeve. 

IV. POSEBNA DOLOČILA O PREVOZU 

NEVARNEGA BLAGA V CESTNEM 

PROMETU 

32. člen 
(dolžnosti prevoznika) 

(2) Prevoznik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za 
prevoz nevarnega blaga po 10. členu tega zakona. 

(3) Prevoznik sme zaupati vožnjo vozila samo vozniku, ki je 
usposobljen za prevoz nevarnega blaga po 36. členu tega 
zakona. 

33. člen 
(dolžnosti pošiljatelja) 

Pošiljatelj, ki da nevarno blago v prevoz v cestnem prometu, 
mora poleg dolžnosti, navedenih v 12. členu tega zakona: 

- prevoznika seznaniti o predpisani označitvi vozila ter o 
podatkih o nevarnem blagu, 

- označiti tovorke z napisi in pritrditi oznake ali nalepke za 
označevanje nevarnosti in 

- izpolniti druge pogoje za prevoz po predpisu iz prvega 
odstavka 3. člena tega zakona. 

34. člen 
(dolžnosti voznika) 

Voznik sme prevažati nevarno blago, če: 

- je poučen o svpjih obveznostih in posebnostih prevoza, 

se je prepričal, da vozilo in tovor ustrezata predpisom, 

so tovorki označeni z ustreznimi napisi in oznakami ali 
nalepkami za označevanje nevarnosti, 

je vozilo označeno z opozorilnimi tablami, napisi, oznakami 
ali nalepkami za označevanje nevarnosti, drugimi 
informacijami o nevarnem blagu in o vozilu po predpisu iz 
prvega odstavka 3. člena tega zakona, 
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ima s seboj dokumente in dodatno opremo po predpisu iz 
prvega odstavka 3. člena tega zakona in 

so izpolnjeni drugi pogoji za prevoz po predpisu iz prvega 
odstavka 3. člena tega zakona. 

35. člen 
(varnostni ukrepi) 

(1) Voznik mora med nakladanjem, prevozom in razkladanjem 
nevarnega blaga upoštevati varnostne ukrepe po predpisih 
iz 3. člena tega zakona. 

(2) Minister, pristojen za promet in zveze, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za okolje in prostor, določi parkirne prostore za 
vozila za prevoz nevarnega blaga in določi pogoje, ki jih morajo 
ti parkirni prostori izpolnjevati. 

(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, določi pooblaščene 
organizacije za opravljanje pregledov ustreznosti vozil za 
prevoz nevarnega blaga in izdajo potrdil (certifikatov) po 10. 
členu tega zakona. 

36. člen 
(usposobljenost voznika) 

Voznik vozila za prevoz nevarnega blaga mora imeti veljavno 
potrdilo o strokovni usposobljenosti. Nevarno blago sme prevažati 
le oseba, ki je dopolnila 21 let. 

37. člen 
(strokovno usposabljanje voznikov) 

(2) Minister, pristojen za delo, na predlog ministra, pristojnega za 
notranje zadeve, v sodelovanju s strokovnim svetom 
Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje 
sprejme program strokovnega usposabljanja. Izvajalce 
programa strokovnega usposabljanja določi minister, pristojen 
za delo, na predlog ministra, pristojnega za notranje zadeve. 

38. člen 
(nadzor na cesti) 

(1) Nadzor nad prevozom nevarnega blaga na cestah opravlja 
policija. Če so za nadzor potrebna posebna znanja, se ob 
izvajanju takšnega nadzora vključijo tudi inšpekcijske službe, 
po potrebi pa tudi specializirane organizacije ali posameznike, 
kadar to ni v nasprotju z interesi postopka. 

(2) Na zahtevo policista, mora voznik izročiti dokumente in 
dodatno opremo v pregled. Prav tako mora voznik omogočiti 
pregled blaga in odvzem potrebne količine vzorca nevarnega 
blaga za analizo. Za odvzeti vzorec ni mogoče zahtevati 
odškodnine. 

(3) Policist, ki opravlja nadzor, izpolni zapisnik. Izvod zapisnika 
po opravljenem nadzoru izroči vozniku. Vsebino in obliko 
zapisnika določi minister, pristojen za notranje zadeve. 

(4) Izvod zapisnika o nadzoru mora imeti voznik pri sebi in ga na 
zahtevo policista predložiti pri morebitnih naslednjih nadzorih. 

(5) Naslednji nadzor prevoza nevarnega blaga se opravi le, če 
policist domneva, da je od prejšnjega nadzora prišlo do 
bistvene spremembe varnostnih pogojev. Izpolnjevanje 

osnovnih pogojev za prevoz nevarnega blaga se preveri v 
vsakem primeru. 

(6) Voznik vozila za prevoz nevarnega blaga mora dovoliti pregled 
vozila na kraju samem ali na primernem prostoru, ki ga določi 
policist. Primeren je tisti prostor, kjer je možno vozilo ustaviti, 
opraviti nadzor, odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti ali 
parkirati vozilo. 

39. člen 
(začasna prepoved oziroma prekinitev prevoza) 

(5) Policist odredi prekinitev prevoza, če pri nadzoru ugotovi hujše 
kršitve določb predpisa iz prvega odstavka 3. člena tega 
zakona. Na kraju se pomanjkljivosti odpravijo, če pri tem niso 
ogroženi ljudje, stvari ali okolje. 

(6) Dokler velja odredba o prekinitvi prevoza, se lahko prevozno 
sredstvo premakne le po navodilih policista. Ob morebitni 
kršitvi odredbe o prekinitvi prevoza ali navodil policista, imajo 
policisti pravico preprečiti nadaljevanje prevoza, tako da vozilo 
izločijo iz prometa in ga na prevoznikove stroške zadržijo na 
primernem zavarovanem prostoru. 

(7) Policist odvzame potrdilo o pregledu vozila (certifikat) iz 10. 
člena tega zakona, če je bilo vozilo poškodovano v prometni 
nesreči in ga pošlje pooblaščeni organizaciji, ki ga je izdala. 

(8) Če drugi pristojni organi med nadzorom prevoza ugotovijo 
pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na varnost ljudi, stvari ali 
okolja, morajo o tem obvestiti policijo ali center za obveščanje 
ter jim sporočiti podatke o vozilu in nevarnem blagu. 

40. člen 
(nadzor pri pošiljatelju, prevozniku, prejemniku) 

(1) Pristojni organ sme preventivno ali če so bile pri cestnih 
nadzorih prevozov nevarnega blaga ugotovljene 
pomanjkljivosti, opraviti nadzor pri pošiljatelju, prevozniku ali 
prejemniku nevarnega blaga oziroma pri drugih pravnih ali 
fizičnih osebah, ki opravljajo kakršno koli dejavnost v zvezi s 
prevozom nevarnega blaga. Navedeni morajo organu, 
pristojnemu za nadzor, omogočiti pregled vozil, postopkov in 
vso dokumentacijo, povezano s prevozom nevarnega blaga. 

(2) Pristojni organi za nadzor pri pošiljatelju, prevozniku ali 
prejemniku nevarnega blaga oziroma pri drugih pravnih ali 
fizičnih osebah, ki opravljajo kakršno koli dejavnost v zvezi s 
prevozom nevarnega blaga po cestah, so inšpekcijske službe 
in policija. Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima 
inšpektor oziroma policist pravico in dolžnost: 

začasno prepovedati opravljanje posameznih opravil v zvezi 
s prevozom nevarnega blaga (priprave na prevoz, nakladanje, 
prekladanje in razkladanje), če za njihovo opravljanje niso 
izpolnjeni predpisani pogoji, 

prepovedati prevoz ali nadaljevanje prevoza nevarnega blaga, 
če ugotovi, da je prišlo med pripravo na prevoz ali med 
prevozom do opustitve varnostnih ukrepov, 

prepovedati nadaljnji prevoz ali ravnanje z nevarnim blagom 
osebam, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za izvajanje 
opravil v zvezi s prevozom, 

prepovedati prevoz nevarnega blaga, če je napačno 
deklarirano, 
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- odrediti odpravo kršitev tega zakona in drugih predpisov, ki 
urejajo prevoz nevarnega blaga v določenem roku. 

41. člen 
(vstop v Republiko Slovenijo) 

Policist ne dovoli vstopa v Republiko Slovenijo vozilu, če ugotovi 
hujše kršitve določene v seznamu iz drugega odstavka 43. člena 
tega zakona. Vstop se lahko dovoli, če so nepravilnosti odpravljene 
ali če ni pričakovati ogrožanja ljudi, stvari ali okolja. 

42. člen 
(pravna pomoč) 

O hujših ali ponavljajočih se kršitvah predpisa iz prvega odstavka 
3. člena tega zakona, ki jih je storil voznik vozila, registriranega v 
tujini, je potrebno obvestiti ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, 
zaradi posredovanja informacij in podatkov, potrebnih za 
razjasnitev okoliščin pri ugotovljenih kršitvah, pristojnemu organu 
države registracije vozila. Če pristojni organ druge države zahteva 
uvedbo postopka zoper lastnika vozila, registriranega v Republiki 
Sloveniji, ali če zahteva podatke, potrebne za razjasnitev okoliščin 
pri ugotovljenih kršitvah predpisa iz prvega odstavka 3. člena 
tega zakona v drugi državi, ali uvedbo postopka zoper podjetje s 
sedežem v Republiki Sloveniji, potem ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve, odredi ukrepe v skladu s tem zakonom. O 
sprejetih ukrepih obvesti pristojni organ druge države. 

43. člen 
(letno poročilo) 

(1) Pristojni organi, ki izvajajo nadzor, morajo ministrstvu, 
pristojnemu za notranje zadeve, predložiti letno poročilo o 
opravljenih nadzorih najkasneje do konca četrtega meseca 
tekočega leta za preteklo leto. Letno poročilo mora vsebovati 
vsaj podatke o: 

- natančnem ali približnem številu prevozov nevarnega blaga 
po cesti (v prevoženih tonah ali v tonah na kilometer), 

številu izvedenih nadzorov, 

številu nadzorovanih vozil, ločeno po državah registracije, 

številu in vrsti ugotovljenih kršitev, 

številu in vrsti izrečenih ukrepov. 

(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše podrobnejše 
sestavine in obliko letnega poročila ter seznam hujših kršitev 
določenih s predpisi iz prvega odstavka 3. člena tega zakona, 
zaradi katerih je potrebno vozilo izločiti iz prometa ali ne dovoliti 
vstopa v Republiko Slovenijo. 

(3) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, na podlagi zbranih 
podatkov sestavi skupno letno poročilo in ga posreduje 
pristojnim mednarodnim organom. 

V. POSEBNA DOLOČILA O PREVOZU 
NEVARNEGA BLAGA V ŽELEZNIŠKEM 

PROMETU 

44. člen 
(dolžnosti pošiljatelja) 

Pošiljatelj nevarnega blaga sme nevarno blago predati v prevoz v 
železniškem prometu, če so izpolnjeni pogoji iz 12. člena tega 
zakona in: 

je prevoznika seznanil o predpisani označitvi vozila ter o 
podatkih o nevarnem blagu, 

je po predpisu iz drugega odstavka 3. člena tega zakona na 
vozilo in tovorke namestil oznake za označevanje nevarnosti 
in/ali oranžne table za označevanje nevarnosti ali pa jih je 
skupaj z nevarnim blagom izročil, da se namestijo. 

45. člen 
(dolžnosti polnilca) 

Poleg dolžnosti, ki izhajajo iz 15. člena tega zakona, mora polnilec 
preveriti: 

če ni potekel rok za naslednjo kontrolo cisterne, baterijske 
cisterne ali zamenljive cisterne in 

vse drugo, kar je potrebno, preveriti pred polnitvijo cisterne z 
utekočinjenim plinom in po polnitvi. 

VI. POSEBNA DOLOČILA O PREVOZU 
NEVARNEGA BLAGA V ZRAČNEM 

PROMETU 

46. člen 
(pogoji za prevoz) 

Nevarno blago se sme prevažati v zračnem prometu, če: 

je minister, pristojen za promet in zveze, odobril operativna 
navodila prevoznika za prevoz nevarnega blaga in mu izdal 
spričevalo letalskega prevoznika (AOC), ki vključuje zahteve 
in pogoje za take vrste prevoza, 

- fizične in pravne osebe, ki sodelujejo pri pakiranju, transportnih 
manipulacijah in prevozu, izpolnjujejo predpisane pogoje glede 
ravnanja z nevarnim blagom in so strokovno usposobljene, 

je konkretno nevarno blago dovoljeno prevažati v zračnem 
prometu in je pravilno označeno in etiketirano ter so izdelane 
predpisane prevozne listine, 
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embalaža izpolnjuje predpisane tehnične zahteve in je 
preizkušena ter odobrena, 

je prevoznik pravočasno pridobil soglasje ministra, pristojnega 
za promet, če je zrakoplov naložen izključno z nevarnim 
blagom, 

je prevoznik zagotovil izpolnitev vseh predpisanih pogojev 
za prevzem nevarnega blaga na prevoz v zračnem prometu 
ter pravočasno obvestil pristojni organ za kontrolo in vodenje 
zračnega prometa o prevozu nevarnega blaga, 

je vzpostavljen predpisan sistem informiranja in obveščanja, 

so izpolnjene zahteve tehničnih predpisov o varnem prevozu 
nevarnega blaga v zračnem prometu. 

VII. POSEBNA DOLOČILA O PREVOZU 
NEVARNEGA BLAGA PO MORJU IN 

CELINSKIH VODAH 

47. člen 
(prevoz s tovornimi ladjami po morju) 

Pri prevozu nevarnega blaga s tovornimi ladjami po morju se 
poleg varnostnih ukrepov predpisanih v določbah mednarodnih 
predpisov iz tretjega odstavka 3. člena tega zakona, uporabljajo 
tudi varnostni ukrepi predpisani s tem zakonom. 

48. člen 
(prevoz s potniškimi ladjami po morju) 

S potniškimi ladjami za prevoz po morju se lahko prevaža nevarno 
blago samo če so izpolnjeni pogoji, ki so predpisani v predpisih iz 
tretjega odstavka 3. člena tega zakona in če so izpolnjeni pogoji, 
ki so predpisani s tem zakonom. Nevarno blago mora biti v 
posebnem prostoru, ki je ločen od potnikov, in pravilno skladiščeno. 

49. člen 
(prevoz po celinskih vodah) 

Prevoz nevarnega blaga v plovbi po celinskih vodah je prepovedan, 
razen v manjših količinah z enega na drugi breg z brodovi, če so 
izpolnjeni vsi varnostni ukrepi, predpisani s tem zakonom. Med 
prevozom na brodu ne sme biti potnikov. 

50. člen 
(tehnična navodila za ladje) 

Tehnična pravila o primernosti ladij za prevoz nevarnega blaga v 
pomorskem prometu izda klasifikacijska ustanova, ki jo je 
pooblastila Vlada Republike Slovenije, po predpisih Mednarodnega 
združenja klasifikacijskih družb (IACS), mednarodnem 
pomorskem kodeksu o prevozu nevarnih tovorov, kodeksu o 
konstrukciji in opremi ladij, ki prevažajo nevarna razsuta kemična 
sredstva, kodeksu o konstrukciji in opremi ladij, ki prevažajo 
utekočinjene pline, in drugih mednarodnih predpisih o gradnji ladij 
za prevoz nevarnih tovorov, ki jih je prevzela Republika Slovenija. 

51. člen 
(pregled vkrcanega tovora) 

Minister, pristojen za promet in zveze na podlagi predpisov iz 
tretjega odstavka 3. člena tega zakona, določi pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati pravna ali fizična oseba za opravljanje pregledov 
vkrcanega tovora nevarnega blaga in za izdajo potrdil, ter 
pooblasti pravno ali fizično osebo za opravljanje teh pregledov in 
za izdajo potrdil. 

VIII. PRISTOJNI ORGANI IN 
INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

52. člen 
(pristojni organi) 

(1) Izvršilne predpise v zvezi z določbami predpisov iz prvega 
odstavka 3. člena tega zakona izda minister, pristojen za 
notranje zadeve. 

(2) Izvršilne predpise v zvezi z določbami predpisov iz drugega, 
tretjega in četrtega odstavka 3. člena tega zakona izda mi- 
nister, pristojen za promet in zveze. 

(3) Podzakonske predpise iz 7., 21., 29., 30., 31., 35., 37., 38., 
43. in 51. člena tega zakona pristojni ministri izdajo do 1.1.2001. 

53. člen 
(inšpekcijsko nadzorstvo) 

(3) Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in določb na 
njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov sta za prevoz 
jedrskih materialov in radioaktivnega blaga pristojna 
Ministrstvo za okolje in prostor - Uprava Republike Slovenije 
za jedrsko varnost in Ministrstvo za zdravstvo - Zdravstveni 
inšpektorat Republike Slovenije, za radiofarmacevtike pa 
Ministrstvo za zdravstvo - Zdravstveni inšpektorat Republike 
Slovenije. 

(4) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva po prejšnjem 
odstavku ima inšpektor pravico in dolžnost: 

- v primeru nezgode med prevozom po ozemlju Republike 
Slovenije nadzoruje izvajanje ukrepov po predpisih iz 3. člena 
tega zakona, 

nadzoruje priprave za pakiranje, nakladanje, razkladanje in 
prevoz ter v primeru ugotovljenih nepravilnosti odredi, da se 
te nepravilnosti odpravijo v določenem roku pred začetkom 
ali zaključkom prevoza ali lahko začasno prepove opravljanje 
dejavnosti v primeru hujše kršitve varnostnih ukrepov, 

prepove nadaljnji prevoz, če se ugotovi, da ni vseh dovoljenj 
in listin, ki so zahtevane s tem zakonom ali z izvršilnimi predpisi, 
če prevoz ne spremljajo usposobljeni spremljevalci ali da je v 
kateri fazi prevoza prišlo do hujše opustitve varnostnih 
ukrepov, 

preverja prevozne listine, označenost in opremljenost vozila, 
smer vožnje, čas in kraj postankov med prevozom, odredi 
da se odpravijo nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti 
ugotovljene pri izvajanju inšpekcijskega nadzorstva nad 
osebami, vozilom in viri sevanja, ter prepove nadaljnji prevoz 
v primeru, ko bi to ogrožalo ljudi ali okolje. 
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(5) Pri vnosu in iznosu nevarnega blaga na carinsko območje 
Republike Slovenije ali z njega ter pri postopkih za odobritev 
carinsko dovoljene rabe ali uporabe nevarnega blaga je za 
nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in določb na njegovi 
podlagi izdanih izvršilnih predpisov pristojna Carinska uprava 
Republike Slovenije. 

(6) Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in določb na 
njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov pri prevozu 
nevarnega blaga v železniškem in letalskem prometu je 
pristojno Ministrstvo za promet in zveze - Prometni 
inšpektorat Republike Slovenije, ki nadzoruje izvajanje določb 
drugega in četrtega odstavka 3. člena, pete, šeste, sedme in 
osme alinee 18. člena, druge in tretje alinee 19. člena ter 
določb 21., 27., 28., 29., 31:, 40., 44., 45. in 46. člena tega 
zakona. 

(7) Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in določb na 
njegovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov pri prevozu 
nevarnega blaga po morju in celinskih vodah je pristojna 
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, ki nadzoruje 
izvajanje določb tretjega odstavka 3. člena ter 47., 48., 49., 
50. in 51. člena tega zakona. 

(8) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva po četrtem in petem 
odstavku tega člena ima inšpektor pravico in dolžnost: 

prepovedati prevoz ali nadaljevanje prevoza nevarnega blaga, 
če ugotovi, da je prišlo med pripravo na prevoz ali med 
prevozom do opustitve varnostnih ukrepov, 

prepovedati nadaljnji prevoz ali ravnanje z nevarnim blagom 
osebam, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev za izvajanje 
prevoza ali ravnanje z nevarnim blagom, 

prepovedati prevoz nevarnega blaga, če je napačno 
deklarirano, 

začasno prepovedati opravljanje posameznih opravil v zvezi 
s prevozom nevarnega blaga (priprave za prevoz, nakladanje, 
prekladanje in razkladanje), če za njihovo opravljanje glede 
kraja in časa niso izpolnjeni predpisani pogoji, 

odrediti odpravo kršitev zakona in drugih predpisov, ki urejajo 
prevoz nevarnega blaga v določenem roku (ureditvena 
odločba). 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

54. člen 

(2) Z denarno kaznijo od 300.000 do 8.000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek pravna oseba, če: 

2. kot pošiljatelj pakira nevarno blago v embalažo, ki ne ustreza 
pogojem iz 5. člena tega zakona, 

3. kot prevoznik vozi nevarno blago v embalaži, ki ne ustreza 
pogojem iz 5. člena tega zakona, 

4. kot prejemnik prevzame nevarno blago v embalaži, ki ne 
ustreza pogojem iz 5. člena tega zakona, 

5. proizvajalec embalaže, ki ravna v nasprotju s 6. členom tega 
zakona, 

6. kot organizacija, določena za preizkušanje vzorcev embalaže, 
odobri označevanje embalaže v nasprotju z zahtevami 
predpisov iz 3. člena tega zakona (7. člen), 

7. uporablja vozilo, ki ni izdelano in opremljeno v skladu z 10. 
členom tega zakona, 

8. vozilo ni pregledano in zanj ni izdano potrdilo (certifikat) (10. 
člen), 

9. kot pošiljatelj da nevarno blago v prevoz v nasprotju z 12. 
členom tega zakona, 

10. kot pošiljatelj ne izroči vozniku ali tistemu, ki opravlja prevoz, 
predpisane spremne dokumentacije in dovoljenja, če je 
potrebno (12. člen), 

11. kot organizator prevoza ne zagotovi, da so izpolnjeni vsi 
pogoji iz 12. člena tega zakona, 

12. kot uporabnik cisterne zabojnika ne ravna po določbah 16. 
člena tega zakona, 

13. kot prevoznik prevaža nevarno blago v nasprotju s 18. členom 
tega zakona, 

14. kot prejemnik prejme blago v nasprotju z 19. členom tega 
zakona, 

15. kot prevoznik o izgubi ne obvesti policije ali centra za 
obveščanje (20. člen), 

16. kot prevoznik ni zavaroval, pobral, odstranil ali dal na za to 
določen prostor razsuto ali razlito nevarno blago (21. člen), 

17. kot prevoznik ne pokliče pooblaščene organizacije, da na 
njegove stroške pobere, odstrani ali da na določen prostor 
nevarno blago, ki se je razsulo ali razlilo (21. člen), 

18. kot prevoznik vozi nevarno blago brez dovoljenja za prevoz 
ali ne opravlja prevoza pod pogoji, določenimi v dovoljenju 
(22., 24., 25. člen), 

19. opravlja prevoz določenega nevarnega blaga kljub prepovedi 
prevoza ali ne opravlja prevoza pod posebnimi pogoji, ki jih 
določi pristojni organ (26. člen), 

20. z oznaki ali nalepkami, napisi ali tablami označuje tovorke ali 
vozila, ki se ne uporabljajo za prevoz nevarnega blaga (27. 
člen), 

21. ne imenuje najmanj enega varnostnega svetovalca ali ne 
sporoči njegovega imena pristojnemu organu (28. člen), 

22. varnosti svetovalec ne izpolnjuje predpisanih pogojev (28. 
člen), 

23. varnostni svetovalec ne opravlja nalog iz 29. člena tega 
zakona, 

24. osebe, ki sodelujejo pri prevozu nevarnega blaga niso 
strokovno usposobljene (31. člen), 

25. dovoli, da vozilo vozi oseba, ki ni strokovno usposobljena ali 
ji je potekla ^veljavnost potrdila o strokovni usposobljenosti 
(32. člen, 36. člen), 

26. kot prevoznik ne zagotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za 
prevoz nevarnega blaga (32. člen), 
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27. kot pošiljatelj prevozniku ne izroči navodila za predpisano 
označitev vozila ali ne označi tovorkov (33. člen), 

28. organu, pristojnemu za nadzor, ne izroči v pregled spremnih 
dokumentov ali dodatne opreme ali ne omogoči pregleda blaga 
ali odvzema potrebne količine vzorca nevarnega blaga za 
analizo ali ne poskrbi, da se opravi pregled vozila na kraju 
samem ali na primernem prostoru (38. člen), 

29. kljub odredbi o prekinitvi prevoza nadaljuje s prevozom (39. 
člen), 

30. ne omogoči pregleda postopkov, vozil in vse dokumentacije, 
povezane s prevozom nevarnega blaga (1. odstavek 40. 
člena), 

31. kljub prepovedi še vedno opravlja posamezna opravila v zvezi 
s prevozom nevarnega blaga (2. odstavek 40. člena), 

32. kot pošiljatelj nevarnega blaga preda nevarno blago v prevoz 
v železniškem prometu v nasprotju s 44. členom, 

33. opravlja prevoze nevarnega blaga v zračnem prometu v 
nasprotju s 46. členom tega zakona, 

34. s tovornimi ladjami po morju vozi nevarno blago v nasprotju s 
47. členom tega zakona, 

35. s potniškimi ladjami za prevoz po morju vozi nevarno blago v 
nasprotju s 48. členom tega zakona, 

36. opravlja prevoz nevarnega blaga v plovbi po celinskih vodah 
v nasprotju z 49. členom tega zakona. 

(2) Z denarno kaznijo od 150.000 do 5.000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek iz prejšnjega odstavka posameznik, ki stori 
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

(3) Z denarno kaznijo od 30.000 do 350.000 tolarjev se kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 

55. člen 
(prekrški posameznika) 

Z denarno kaznijo 40.000 tolarjev se za prekršek takoj na kraju 
kaznuje posameznik, če: 

2. ne upošteva predpisov o pakiranju (14. člen), 

3. pri pripravi tovorkov ne upošteva predpisov o napisih in 
oznakah (nalepkah) za označevanje nevarnosti in drugih 
varnostnih ukrepov (14. člen), 

4. kot polnilec pred polnjenjem in med njim ne upošteva vseh 
varnostnih ukrepov (15. člen), 

5. kot uporabnik cisterne zabojnika ne ravna po določbah 16. 
člena tega zakona, 

6. kot nakladalec prične z nakladanjem, pa niso izpolnjeni vsi 
pogoji za prevoz nevarnega blaga (17. člen), 

7. ne upošteva določb o prepovedi skupnega nakladanja in 
predpisov o ločitvi od živil in krmil (17. člen), 

8. ne upošteva vseh varnostnih ukrepov med nakladanjem 
nevarnega blaga (17. člen), 

9. zavlačuje prevzem nevarnega blaga (19. člen), 

10. ne očisti in ne dekontaminira vozil, če predpisi iz 3. člena tega 
zakona to določajo, in ne poskrbi za odstranitev tabel in oznak 
(nalepk) za označevanje nevarnosti, potem ko so vozila 
raztovorjena, očiščena, razplinjena in dekontaminirana (19. 
člen), 

11. ne upošteva vseh varnostnih ukrepov med razkladanjem 
nevarnega blaga (19. člen), 

12. izgubi med prevozom nevarno blago in o tem ne obvesti 
policije ali centra za obveščanje (20. člen), 

13. razlitega ali izpadlega nevarnega blaga ne zavaruje, pobere 
oziroma odstrani (1. odstavek 21. člena), 

14. prevaža ali sprejme nevarno blago, za katero ni bilo izdano 
dovoljenje, ali opravlja prevoz nevarnega blaga v nasprotju s 
pogoji, določenimi v dovoljenju (22., 24. člen), 

15. prevaža ali sprejme nevarno blago brez posebnega dovoljenja 
(25. člen), 

16. vozi določeno nevarno blago kljub prepovedi ali omejitvam 
pristojnega organa (26. člen), 

17. označuje tovorke in vozila, ki se ne uporabljajo za prevoz 
nevarnega blaga (27. člen), 

18. kot varnostni svetovalec ni strokovno usposobljen ali nima 
veljavnega potrdila o strokovni usposobljenosti (28. člen), 

19. kot varnostni svetovalec ne opravlja predpisanih nalog (29. 
člen), 

20. sodeluje pri prevozu nevarnega blaga in ni strokovno 
usposobljen (31. člen), 

21. da v prevoz nevarno blago, pa niso izpolnjeni vsi pogoji za 
prevoz (33. člen), 

22. prevaža nevarno blago v nasprotju s 34. členom tega zakona, 

23. med prevozom, nakladanjem in razkladanjem nevarnega 
blaga ne upošteva vseh varnostnih ukrepov (35. člen), 

24. kot voznik vozila za prevoz nevarnega blaga nima veljavnega 
potrdila o strokovni usposobljenosti ali še ni dopolnil 21 let 
(36. člen), 

25. na zahtevo organa, pristojnega za kontrolo, ne izroči spremnih 
dokumentov ali dodatne opreme v pregled ali ne omogoči 
pregleda blaga ali odvzema potrebne količine vzorca 
nevarnega blaga za analizo ali ne dovoli, da se opravi pregled 
vozila na kraju samem ali na primernem prostoru (38. člen), 

26. nadaljuje z vožnjo kljub prepovedi pristojnega organa (39. 
člen), 

27. je kot pošiljatelj predal blago za prevoz v železniškem prometu, 
pa niso bili izpolnjeni vsi pogoji (44. člen), 

28. kot polnilec ni upošteval vseh varnostnih ukrepov za prevoz 
v železniškem prometu (45. člen), 
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29. ne izpolnjuje predpisanih pogojev za pakiranje, transportnih 
manipulacijah in prevozu nevarnega blaga v zračnem prometu 
(46. člen), 

30. prevaža nevarno blago s morskimi ladjami za prevoz potnikov 
v nasprotju s 48. členom tega zakona, 

31. prevaža nevarno blago po celinskih vodah (49. člen). 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

56. člen 
(rok za uskladitev z določbami tega zakona) 

(3) Organizacija, določena za odobritev embalaže, mora 
izpolnjevati vse pogoje iz 7. člena tega zakona v treh letih od 
uveljavitve zakona. 

(4) Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki morajo 
imenovati varnostnega svetovalca za nevarno blago v enem 
letu od uveljavitve zakona. 

57. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati: 

Zakon o prevozu nevarnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 27/90 
in 45/90). 

58. člen 

Prilogi A in B iz prvega odstavka in Pravilnik o mednarodnem 
železniškem prevozu nevarnega blaga (RID) iz drugega odstavka 
3. člena se objavijo najkasneje do uveljavitve tega zakona. 

59. člen 
(predpisi, ki se uporabljajo do izdaje novih) 

Če niso v nasprotju z določbami tega zakona, se do izdaje izvršilnih 
predpisov na podlagi tega zakona uporabljajo naslednji izvršilni 
predpisi: 

Pravilnik o strokovnem usposabljanju voznikov motornih vozil, 
s katerimi se prevažajo nevarne snovi, in drugih oseb, ki 
sodelujejo pri prevozu teh snovi (Uradni list RS, št. 71/97); 

Odredba o določitvi pooblaščenih podjetij za opravljanje 
pregledov vkrcnega tovora nevarnih snovi ter izdajo potrdil 
(Uradni list RS, št. 50/95); 

Odredba o določitvi podjetij za strokovno usposabljanje oseb, 
ki ravnajo z nevarnimi snovmi in jih prevažajo, ter o izdaji 
spričeval (certifikatov) (Uradni list RS, št. 18/92); 

Odredba o določitvi podjetij za opravljanje posebnih pregledov 
motornih in priklopnih vozil za prevoz nevarnih snovi glede 
izpolnjevanja pogojev za prevoz nevarnih snovi (Uradni list 
RS, št. 56/92). 

60. člen 
(uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 2000. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 37. izredni seji 16. julija 
1999 obravnaval predlog zakona o prevozu nevarnega blaga 
(ZPNB) - druga obravnava in sprejel sklep, da Vlada Republike 
Slovenije pripravi predlog tega zakona za tretjo obravnavo in da 
se tretja obravnava predloga zakona opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

Vlada Republike Slovenije je v skladu s sprejetim sklepom pripravila 
besedilo predloga Zakona o prevozu nevarnega blaga in ga pošilja 
v tretjo obravnavo in sprejem v Državni zbor. 

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k 1., 3., 4., 5., 6., 7., 
11., 13., 14., 16., 17., 18., 21., 22., 23., 24., 25., 28., 31., 33., 37., 
39., 40., 42., 43., 45., 46., 47., 49., 50., 51., 52. in 55. členu, 
dodana pa sta bila nova 5.a in 57.a člen. 

l/se sprejete amandmaje je predlagatelj vključil v besedilo predloga 
Zakona o prevozu nevarnega blaga - tretja obravnava. 

Zaradi dodanih novih členov je predlagatelj v besedilu zakona 
ustrezno preštevilčil člene in opravil tudi nomotehnično redakcijo 
besedila. 
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Predlog zakona o 

LOBIRANJU (ZLob) 

- EPA 888 - II - prva obravnava 

Skupina poslancev 

Leon Gostiša 
Jože Lenič 
Rudolf Moge 
dr. Ciril Ribičič 

Na podlagi prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega 
zbora predlagajo podpisani poslanci v zakonodajni postopek 
Državnemu zboru Republike Slovenije 

- PREDLOG ZAKONA O LOBIRANJU. 

V skladu s 175. členom poslovnika Državnega zbora vsebuje 
predlog vse potrebne elemente: naslov zakona, uvod z oceno 

stanja, razloge za sprejem zakona, oceno finančnih sredstev 
iz državnega proračuna in druge posledice, ki jih bo imel 
sprejem zakona ter kratko obrazložitev. 

Kot predstavniki predlagatelja bodo na sejah Državnega zbora 
in njegovih delovnih teles sodelovali: Leon Gostiša, Jože Lenič, 
Rudolf Moge in dr. Ciril Ribičič. 

Ljubljana, dne 1.7.1999 

dr. Ciril Ribičič, l.r. 
Rudolf Moge, l.r. 

Leon Gostiša, l.r. 
Jože Lenič, l.r. 

UVOD 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

V evropskem kot tudi v našem prostoru je pravno urejanje lobiranja 
šele v nastanku. Podobno kot večina drugih držav tudi Slovenija 
tega vprašanja doslej še ni celovito pravno urejala. S tega vidika 
ni mogoče trditi, da pomembneje zaostajamo za drugimi sodobnimi 
pravnimi sistemi. Za veliko večino držav lahko ugotovimo, da se 
vprašanja pravnega normiranja lobiranja lotevajo po delih in 
nepopolno in še to običajno znotraj predpisov, ki prvenstveno 
urejajo druga vprašanja (npr. položaj poslancev ali drugih visokih 
državnih funkcionarjev). Le redke so države (kot npr. Kanada), ki 
so več ali manj celovito uredile to vprašanje, vendar tudi te v 
večjem številu pravnih predpisov (npr. v paketu zakonov) ali 
kodeksih, nobena pa doslej v enem samem predpisu, ki bi celovito 
urejal to področje. To tudi praktično ni mogoče, saj bi moral tak 
predpis zajeti vse faze procesa oblikovanja, sprejemanja in celo 
izvajanja političnih odločitev, kot tudi vse subjekte (organe državne 
oblasti), ki so vključeni v te procese. Temeljni razlog je torej 
kompleksnost in zahtevnost urejanja teh vprašanj, ki jih po naravi 
ni mogoče celovito normirati (vsaj nekatera je nujno prepustiti 
etičnim normam, kodeksom ipd.). Prav tako ne gre zanemariti 
tradicije (zlasti parlamentarne) in izkušnje v posameznih državah, 
kjer so bile prav tako negativne izkušnje v praksi (npr. v ZDA) 

vspodbujevalke potrebe po normativnem urejanju oziroma 
omejevanju lobiranja. 

Poglavitne težave, ki se pojavljajo pri pravnem urejanju lobiranja 
so prepletenost tega prostora s številnimi in težko prepoznavnimi 
in definiranimi pojavnimi oblikami in subjekti, zapletenostjo 
mehanizmov političnega odločanja, konfliktov interesov ipd. Prav 
tako je lobiranje težko normativno ločiti od institucionalnih oblik 
sodelovanja in vplivanja posameznikov in skupin na oblikovanje 
in sprejemanje političnih oziroma oblastnih odločitev (npr. ljudska 
iniciativa ali zakonodajni referendum). Zato je potrebno opredeliti 
zlasti predmet pravnega urejanja lobiranja, lobistov in lobiranih, 
njihove pravice in obveznosti ter prepovedi in sankcije za kršitve. 
Pri tem pa je treba izhajati iz spoznanja, da lahko normativna 
ureditev zajame le del vprašanj s tega področja, in to le tista, ki jih 
je mogoče urediti z zakoni in drugimi pravnimi predpisi. Druga 
vprašanja so prepuščena urejanju v drugih aktih, zlasti v kodeksih 
poklicne etike, poslovnikih itd. 

Pravno urejanje lobiranja, zlasti njegovega omejevanja, mora 
izhajati tudi iz nekaterih določb o človekovih pravicah in 
svoboščinah, ki jih določa ustava. Med temi je zlasti svoboda 
izražanja misli, govora in javnega nastopanja, svoboda tiska in 
drugih oblik javnega obveščanja in izražanja, svoboda zbiranja, 
sprejemanja in širjenja vesti in mnenj ter pravica vsakogar, da 
dobi informacijo javnega značaja. Razen ljudske iniciative je s 
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tega vidika pomembna tudi pravica do peticije, pravica do 
sodelovanja pri upravljanju javnih zadev in pravica do združevanja. 

Čeprav področje lobiranja v Republiki Sloveniji ni celovito pravno 
urejeno, pa so nekatera njegova posamezna vprašanja že 
urejena. Pri tem pa je treba ugotoviti, da že pravni sistem sam 
institucionalizira nekatere mehanizme, ki vsaj po ciljni 
usmerjenosti, če že ne tudi po obliki, pomenijo lobiranje, kot tudi, 
da so v tej funkciji številna telesa, čeprav jih tako ne imenujemo. 
Gre za institucionalne in normativno urejene mehanizme in organe, 
katerih tunkcija je vplivati na sprejem željene odločitve državnih 
organov. Večina teh je določenih že z ustavo, nekateri pa tudi z 
nižjimi pravnimi akti. Med organi velja na prvo mesto postaviti 
državni svet kot zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, 
poklicnih in lokalnih interesov. Nekoliko manj formalizirano delujejo 
tudi različna posvetovalna telesa, kot npr. ekonomsko socialni 
svet pri vladi, svet za visoko šolstvo itd. Tudi ustavno in zakonsko 
določenih mehanizmov, ki so posredno v tej funkciji, ni malo. 
Izpostaviti velja zlasti ljudsko iniciativo, ki omogoča določenemu 
številu volivcev, da predlagajo sprejem določene odločitve (npr. 
zakona), ki jim ustreza. Na lokalni ravni lahko zahtevajo volivci ne 
le izdajo, temveč tudi razveljavitev akta. 

Med predpisi, ki se neposredno ali posredno nanašajo na ta 
vprašanja, je nedvomno najpomembnejši zakon o nezdružljivosti 
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. 
Zakon poslancem, predsedniku republike, kakor tudi drugim 
osebam, ki opravljajo predstavniške in izvršilne funkcije v državnih 
organih ali organih lokalne skupnosti, prepovedujejo med trajanjem 
funkcije opravljanje pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva 
z njihovo funkcijo. Pri tem zakon razlikuje med funkcionarji, ki 
poklicno opravljajo funkcijo, in tistimi, ki jo opravljajo nepoklicno. 
Tisto, kar je v zakonu bližje primerjalnim ureditvam lobiranja v 
svetu, so določbe o prepovedi sprejemanja daril in drugih ugodnosti 
v času opravljanja funkcije in nadzorstvu nad premoženjskim 
stanjem funkcionarjev. Nezdružljivost opravljanja določenega dela 
je pri nas določena tudi za nekatere državne uradnike (npr. v 
zakonu o delavcih v državni upravi in zakonu o upravi). 

Pomemben vpliv na sprejem političnih odločitev v zakonodajnih in 
izvršilnih organih si poskušajo zagotoviti interesne skupine 
oziroma lobisti tudi preko parlamentarnih političnih strank. V zvezi 
s tem je zlasti pomembno financiranje političnih strank, kar urejata 
dva zakona: zakon o političnih strankah in zakon o volilni kampanji. 

S področjem lobiranja je povezano tudi vprašanje varstva zaupnih 
podatkov in prepoved konkurence oziroma konkurenčna klavzula. 
Različne vrste in stopnje tajnosti ter sankcije v primeru kršitev 
urejajo predpisi s področja javne uprave in gospodarstva ter 
kazenski zakonik. Določbe o prepovedi konkurence in o 
konkurenčni klavzuli pa so vsebovane v zakonu o varstvu 
konkurence, zakonu o gospodarskih družbah in zakonu o delovnih 
razmerjih (pregled obstoječih predpisov, ki so neposredno ali 
posredno povezani s problematiko lobiranje, je v prilogi). 

Za navedene pravne akte lahko ugotovimo, da urejajo le pravila 
obnašanja tistih, ki so lahko lobirani, ne pa tudi pravil obnašanja 
tistih, ki lobirajo, zato se predlog zakona o lobiranju osredotoča 
predvsem na slednje. Predlog zakona uvodoma opredeljuje 
lobiranje, lobiste in njihove načine lobiranja ter lobirane. Pri tem 
upošteva funkcionarje zakonodajne in izvršilne veje oblasti, 
vključno z organi lokalnih skupnosti. Predlog zakona ureja 
obveznosti lobistov, zlasti registracijo, poročanje in nadzor nad 
njihovim delom, vendar tudi njihove pravice; pravico pridobivati 
informacije in dokumentarno gradivo, predloge aktov, obvestila, 
poročila, ki jih potrebujejo pri svojem delu, kot tudi posredovati 
informacije, sodelovati na sejah delovnih teles, javnih 

'predstavitvah mnenj ipd. 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Zakon naj bi z ureditvijo procesov lobiranja ter določanja pravic in 
dolžnosti lobistov in lobiranih legaliziral tiste vplive civilne družbe 
na splošne državne odločitve, ki potekajo mimo političnih strank. 
S tem se širi demokracija in dopolnjuje pretok informacij ter 
predlogov med civilno družbo in politično državo. Osnovni namen 
zakona je, da v lobistično delovanje - ki v praksi poteka že sedaj 
• vnaša preglednost, predvidljivost in racionalnost. Zakon naj bi 
omogočil pojavljanje večjega števila interesnih organizacij pri 
splošnih odločitvah zakonodajnih in izvršilnih organov oblasti. 
Lobistični stiki postanejo z zakonskim reguliranjem odkriti in 
kontrolirani, položaj poklicnih lobistov pa pravno urejen. 

Zato zakonske določbe izhajajo iz načela javnosti, to je odkritega 
lobiranja. To načelo preprečuje zakulisno in klikarsko delovanje v 
javnih zadevah (res publica). Dejanski vplivi velikih in mogočnih 
organizacij na politične odločitve zakon kanalizira v pregledne in 
odkrite procese. S tem bo zavaroval funkcionarje v zakonodajnih 
in izvršilnih organih pred sumljivimi pritiski, vsiljevanji, nadlegovanji 
in poskusi podkupovanja ter obenem omogočil objektivno 
obstoječim asociacijam zakonito posredovanje njihovih interesov 
političnim odločevalcem. 

Načelo javnosti se povezuje z institucionaliziranim družbenim 
nadzorom. Ta je uveden zlasti z institutoma registracije in 
poročanja. Glavnina lobističnih procesov postane socialno 
kontrolirana; tako lobisti kot lobirani so zavarovani pred morebitnimi 
sumničenji in podtikanji. V predvidenih postopkih in v ustreznih 
organih je mogoče ugotavljati legalnost vedenja in ravnanja lobistov 
in izrekati tudi sankcije za nezakonito vzpostavljanje lobističnih 
stikov. 

Načelo profesionalnosti lobiranja je tesno povezano z obvezno 
registracijo lobistov in poročanjem o njihovi aktivnosti. Stiki s 
funkcionarji zakonodajnih in izvršilnih organov so praviloma 
dopustni le registriranim lobistom, ki to dejavnost opravljajo kot 
poklic oziroma za plačilo. S tem je oblikovan v slovenskem 
socialnem in političnem prostoru nov poklic: lobist. Profesionalno 
izvajanje lobiranja bo ob zakonskih in etičnih normah (kodeks) 
privedlo do ustreznih standardov in običajev ter s tem povezane 
medsebojne avtonomne kontrole samih lobistov in njihovih 
združenj. Interesne organizacije bodo lahko najele poklicne lobiste 
ali jih zaposlile pri sebi. S tem bodo te organizacije postopno 
izgubile negativne oznake "skupine pritiska" in njihova aktivnost 
ne bo več označena za zavržno ravnanje. Vplivanje vseh 
organizacij - ne le političnih strank - na politično odločanje postane 
normativna sestavina demokratičnih političnih procesov in politične 
kulture. 

Predlog zakona vsebuje tudi pravila, ki omogočajo lobistom 
delovanje v organih zakonodajne in izvršilne oblasti, pridobivanje 
in posredovanje informacij ter stike s funkcionarji teh organov. 
Predlog zakona določa tudi nedopustna ravnanja lobistov in sankcij 
za takšna ravnanja. 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
PREDLAGANEGA ZAKONA 

Izvrševanje tega zakona bo zahtevalo nove izdatke iz državnega 
proračuna za nastavitev in vodenje registra lobistov in za nadzor 
nad njihovim delom. Sprejem zakona bo zahteval tudi ustrezne 
dopolnitve poslovnikov in drugih aktov organov zakonodajne in 
izvršilne oblasti. 
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BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon določa pogoje, pod katerimi je dopustno lobiranje v 
organih zakonodajne in izvršilne oblasti, registracijo lobistov in 
nadzor nad njihovim delom, pravila ravnanja pri lobiranju, prepovedi 
in sankcije za kršitve. 

2. člen 

Lobiranje po tem zakonu so oblike in načini vplivanja interesnih 
organizacij na odločanje organov zakonodajne in izvršilne oblasti 
pri sprejemanju zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov ter 
drugih odločitev izven upravnega postopka. 

Interesne organizacije izvajajo lobiranje preko svojih ali najetih 
lobistov, ki vzpostavljajo lobistične stike s funkcionarji zakonodajne 
in izvršilne oblasti. 

Lobiranje, ki se opravlja za plačilo, je odkrito in pod nadzorom, 
določenim s tem zakonom. 

3. člen 

Lobist po tem zakonu je oseba, ki se ukvarja z lobiranjem za 
plačilo. 

Lobist lahko deluje kot samostojni podjetnik posameznik ali kot 
zaposleni v gospodarski družbi ali pri samostojnemu podjetniku 
posamezniku, ki opravlja dejavnost lobiranja, ali kot zaposleni v 
interesni organizaciji. 

Lobist mora biti vpisan v register lobistov. 

4. člen 

Za interesne organizacije po tem zakonu se štejejo gospodarske 
družbe in njihova združenja, zavodi in njihova združenja, zbornice, 
sindikati, združenja delodajalcev, društva in druga združenja 
državljanov, (VARIANTA: lokalne skupnosti), verske skupnosti in 
njihove organizacije. 

5. člen 

Funkcionarji organov zakonodajne in izvršilne oblasti so: 

poslanci in funkcionarji služb državnega zbora, 
člani državnega sveta in funkcionarji služb državnega sveta, 
predsednik republike in funkcionarji v uradu predsednika 
republike, 

- člani vlade in funkcionarji služb vlade in ministrstev. 

6. člen 

Lobisti delujejo za uveljavitev ciljev interesnih organizacij zlasti 
tako, da: 

dajejo pobude organom zakonodajne in izvršilne oblasti za 
sprejem določenih aktov, 
dajejo informacije funkcionarjem o zadevah, ki jih obravnavajo 
organi zakonodajne in izvršilne oblasti, 

- pridobivajo informacije v organih zakonodajne in izvršilne 
oblasti, 
opravljajo pogovore s funkcionarji neposredno in preko 
telefona in drugih telekomunikacijskih sredstev, 
vabijo funkcionarje na predavanja, javne tribune, okrogle mize 
in zborovanja, 

- na povabilo sodelujejo pri delu delovnih teles državnega zbora, 
državnega sveta ali vlade, povedo stališča in mnenja ali 
pripravijo strokovne podlage za akte, ki jih sprejemajo ti organi, 

- sodelujejo na javni predstavitvi mnenj v delovnih telesih 
državnega zbora s predstavitvijo stališč interesnih organizacij, 

- prirejajo predstavitve s prostorih organov zakonodajne in 
izvršilne oblasti, 
objavljajo prispevke v javnih glasilih. 

7. člen 

Nadzor nad delom lobistov opravlja komisija, ki opravlja nadzor 
nad pridobitno dejavnostjo in premoženjskim stanjem 
funkcionarjev po predpisih o nezdružljivosti opravljanja javne 
funkcije s pridobitno dejavnostjo (v nadaljevanju: komisija za 
nadzor). 

Komisija za nadzor odloča o spornih primerih glede vpisa v re- 
gister lobistov, obravnava s tem zakonom predpisana poročila 
lobistov, ugotavlja kršitve pravil, po katerih se morajo ravnati 
lobisti v skladu s tem zakonom in jim izreka s tem zakonom 
določene sankcije za kršitve teh pravil. 

II. REGISTRACIJA LOBISTOV 

8. člen 

Lobisti se vpišejo v register, ki ga vodi generalni sekretar 
državnega zbora (v nadaljevanju: registrski organ). Za vpis v 
register plača takso v skladu s predpisi o upravnih taksah. 

p 
V register se vpišejo osebni podatki lobista (ime in priimek, datum 
rojstva in naslov stalnega prebivališča), ime in sedež gospodarske 
družbe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma interesne 
organizacije, kjer je lobist zaposlen ter imena in sedeži interesnih 
organizacij, ki jih lobist zastopa. 

Registracija velja eno leto in jo je mogoče po preteku te dobe 
obnoviti. 

Lobist se lahko izpiše iz registra pred potekom dobe iz prejšnjega 
odstavka. 

Lobist mora prijaviti registrskemu organu vsako spremembo 
podatkov iz drugega odstavka tega člena v osmih dneh po 
nastanku sprememb. 

9. člen 

Prijava za vpis v register mora vsebovati podatke iz drugega 
odstavka prejšnjega člena. Prijavi mora biti priložen izpisek iz 
sodnega registra za lobista - samostojnega podjetnika ali 
gospodarsko družbo oziroma izpisek iz drugega javnega registra 
za interesno organizacijo, pri kateri je lobist zaposlen. 

Registrski organ določi obrazec prijave za vpis v register, obrazec 
prijave spremembe vpisa v register, obrazec prijave izpisa iz 
registra in obrazec prijave za obnovitev vpisa v register. 
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Prijava spremembe vpisa v register in prijava za obnovitev vpisa 
v register vsebujeta poleg osebnih podatkov lobista tudi 
spremembe podatkov, ki so vpisane v register. 

10. člen 

Registrski organ izda odločbo o vpisu v register, odločbo o izpisu 
iz registra in odločbo o obnovitvi vpisa v register v osmih dneh po 
prejemu prijave. 

Na podlagi odločbe o vpisu v register oziroma odločbe o obnovitvi 
vpisa v register se lobistu izda izkaznica, v kateri je naveden čas 
veljavnosti registracije. Obrazec izkaznice določi registrski or- 
gan. 

Izkaznico mora lobist vrniti registrskemu organu v osmih dneh 
po prenehanju veljavnosti registracije oziroma po izpisu iz registra. 

11. člen 

Če registrski organ ugotovi, da prijava za vpis v register ne 
vsebuje vseh potrebnih podatkov in prilog, pozove v roku iz 
prejšnjega odstavka prijavitelja, naj jo v določenem roku dopolni. 
Ta rok ne sme biti krajši od treh dni in ne daljši od osmih dni. 

Če prijavitelj v določenem roku ustrezno dopolni prijavo, registrski 
organ izda odločbo o vpisu v register v nadaljnjih osmih dneh. 

Če prijavitelj v določenem roku ne dopolni prijave, registrski or- 
gan v treh dneh po preteku tega roka pošlje prijavo komisiji za 
nadzor s svojim poročilom in mnenjem. 

Komisija za nadzor s sklepom odloči o prijavi za vpis v register na 
prvi naslednji seji. Na podlagi tega sklepa registrski organ v treh 
dneh izda odločbo. 

12. člen 

Odločba registrskega organa je dokončen upravni akt, zoper 
katerega je mogoč upravni spor. 

Če registrski organ ne izda odločbe o vpisu v register v roku iz 
10. oziroma 11. člena, se šteje, da je prijavitelj vpisan v register. 

13. člen 

Oseba, ki je opravljala funkcijo iz 5. člena tega zakona, se ne 
more registrirati kot lobist dokler prejema nadomestilo plače po 
prenehanju mandata oziroma pred pretekom šestih mesecev, 
odkar ji je prenehala funkcija. 

III. POROČANJE LOBISTOV 

14. člen 

Registrirani lobist mora pisno poročati o svojem delu komisiji za 
nadzor. Poročilo predloži registrskemu organu in sicer: 

- do 31. januarja za preteklo leto, in 
- najkasneje v 30 dneh po prenehanju veljavnosti registracije 

oziroma po izpisu iz registra. 

15. člen 

Poročilo iz prejšnjega člena vsebuje: 

podatke o lobistu iz registra, 
podatke o interesnih organizacijah, za katere je deloval, 
navedbo zadev, v katerih je deloval za posamezno interesno 
organizacijo, z navedbo organov in oseb, s katerimi je stopil 
v stike, da bi nanje vplival, 

- podatke o prihodkih in odhodkih v vsaki posamezni zadevi, v 
vseh zadevah, opravljenih za posamezne interesne 
organizacije, in v vseh zadevah skupaj. 

Poročilo zajema celotno obdobje od dneva registracije do dneva 
izdelave poročila oziroma do dneva prenehanja veljavnosti 
registracije ali izpisa iz registra. 

Poročilo mora zajeti tudi obdobje, ki ni bilo zajeto v prejšnjem 
poročilu, če je bilo prejšnje poročilo izdelano pred prenehanjem 
veljavnosti registracije. 

Obliko in vsebino poročila natančneje določi komisija za nadzor. 

16. člen 

Registrski organ pošlje poročilo lobista komisiji za nadzor v treh 
dneh po prejemu poročila. Poročilu priloži izpisek iz registra in 
prijavo za obnovitev registracije, če je taka prijava vložena. 

17. člen 

Komisija za nadzor preizkusi, ali poročilo vsebuje vse predpisane 
sestavine. Če ugotovi, da je poročilo glede predpisanih sestavin 
pomanjkljivo, zahteva, naj predlagatelj v določenem roku poročilo 
ustrezno dopolni. 

Če predlagatelj v določenem roku ne dopolni poročila v skladu z 
zahtevo komisije za nadzor, komisija za nazor lahko odloči, da 
poročilo obravnava, ali pa brez obravnave sprejme ustrezne 
sankcije. 

18. člen 

Komisija za nadzor lahko preverja resničnost podatkov in navedb 
v poročilu: 

s poizvedbami pri interesnih organizacijah, za katere je lobist 
po navedbah v poročilu deloval, 
s poizvedbami pri organih in osebah, s katerimi je lobist stopil 
v stike, da bi nanje vplival, 
z zahtevo pri pristojnih organih, da opravijo revizijo poslovanja 
pri lobistu, gospodarski družbi, samostojnem podjetniku 
posamezniku ali interesni organizaciji, kjer je lobist zaposlen, 
ali pri interesnih organizacijah, za katere je lobist deloval. 

IV. INFORMIRANJE 

19. člen 

Lobisti imajo v zvezi z zadevami, v katerih posredujejo za 
interesne organizacije, pravico pridobivati informacije in 
dokumentarno gradivo, predloge aktov, obvestila in poročila o 
delu organa v obsegu in na način, ki ga določa poslovnik ali drug 
akt organa za predstavnike javnih glasil. 
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20. člen 

Lobisti lahko posredujejo funkcionarjem pisne in ustne informacije 
in gradivo v zadevah, v katerih zastopajo interesne organizacije. 

Lobisti se lahko sestajajo s funkcionarji v prostorih organov, 
določenih s pravili organa. 

21. člen 

Lobisti lahko predstavijo informacije v zadevah, v katerih zastopajo 
interesne organizacije, na sejah delovnih teles državnega zbora, 
državnega sveta in vlade v skladu s poslovniki teh organov. 

22. člen 

Lobist lahko sodeluje na javnih predstavitvah mnenj v delovnih 
telesih državnega zbora v skladu s poslovnikom državnega 
zbora. 

V zadevah, v katerih se je lobist prijavil za zastopanje interesne 
organizacije, delovno telo državnega zbora povabi lobista na javno 
predstavitev mnenj, mu pošlje ustrezno gradivo in ga lahko 
zaprosi, naj svoje mnenje predloži tudi pisno. 

23. člen 

Funkcionar lahko ustno ali pisno privoli v stike z lobistom ali jih 
ustno ali pisno odkloni. 

Če funkcionar privoli v stike z lobistom, lobist to privolitev navede 
v svojem poročilu komisiji za nadzor, pisno privolitev pa tudi priloži 
poročilu. 

Lobist mora funkcionarju navesti ime organizacije, za katero lobira 
ter namen in cilj zaradi katerega lobira ter druge podatke, ki so 
pomembni za lobiranje. 

V. PREPOVEDI IN SANKCIJE 

24. člen 

Lobist ne sme funkcionarju posredovati netočnih informacij. 

25. člen 

Lobist ne sme izvajati lobistične dejavnosti pri funkcionarju, ki je 
ustno ali pisno odklonil stike z lobistom. 

26. člen 

Lobist ne sme pri opravljanju svoje dejavnosti ravnati proti 
predpisom, ki določajo prepoved sprejemanja daril in pridobivanja 
posebnih ugodnosti v zvezi z opravljanjem javne funkcije ter 
prepoved poslovanja države, javnih podjetij in javnih zavodov z 
gospodarskimi družbami, podjetji in zavodi, katerih lastnik ali delni 
lastnik je funkcionar, njegov zakonec ali oseba, s katero živi v 
izvenzakonski skupnosti, ter njihovih družinskih članov. 

27. člen 

Funkcionar prijavi ravnanje lobista, ki je v nasprotju z določbami 
prejšnjih členov, registrskemu organu. 

Registrski organ pošlje prijavo iz prejšnjega odstavka z izpiskom 
iz registra lobistov komisiji za nadzor v osmih dneh po prejemu 
prijave. 

28. člen 

Komisija za nadzor v primeru prijave iz prejšnjega člena o tem 
obvesti lobista in mu določi rok, v katerem se lahko o tem izjavi. 
Ta rok ne sme biti krajši od osmih dni in ne daljši od tridesetih dni. 

Izjavo iz prejšnjega odstavka lobist lahko da pisno ali ustno na 
zapisnik pred registrskim organom. 

Resničnost podatkov iz prijave in izjave lobista lahko komisija za 
nadzor preverja v skladu z 18. členom tega zakona. 

29. člen 

Lobistu, ki ni poslal poročila iz 14. člena tega zakona ali ni dopolnil 
poročila v skladu s 17. členom tega zakona ali je po 18. členu tega 
zakona ugotovljeno, da je v poročilu navedel neresnične podatke, 
komisija za nadzor lahko izreče naslednje sankcije: 

pisni opomin, 
prepoved obnovitve vpisa v register za naslednje registrsko 
obdobje. 

30. člen 

Lobistu, ki je ravnal v nasprotju s 24., 25. in 26. členom tega 
zakona, komisija za nadzor lahko izreče naslednje sankcije: 

pisni opomin, 
prepoved nadaljnjega opravljanja lobistične dejavnosti v 
določeni zadevi,, 
prepoved opravljanja lobistične dejavnosti za določen čas, ki 
ne sme biti krajši od treh mesecev in ne daljši od šestih 
mesecev, 
prepoved obnovitve vpisa v register za naslednje registrsko 
obdobje. 

31. člen 

Sankcije iz prejšnjega člena izreče komisija za nadzor s sklepom. 
Sklep komisije za nadzor izvrši z odločbo registrski organ. 

Odločba registrskega organa je dokončen upravni akt, zoper 
katerega je mogoč upravni spor. 

32. člen 

Sankcije iz 29. in 30. člena tega zakona se objavijo v javnih glasilih, 
ki jih določi komisija za nadzor, na stroške lobista oziroma 
njegovega delodajalca. 

33. člen 

Fizična oseba, ki opravlja lobistično dejavnost za plačilo, pa ni 
registrirana pri registrskem organu v skladu s tem zakonom, se 
kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev. 

Če fizična oseba v primeru iz prejšnjega odstavka deluje po nalogu 
delodajalca, ki je pravna oseba, se pravna oseba kaznuje za 
prekrške z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev. 

23. julij 1999 73 poročevalec, št. 57 



S kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka. 

VI. ZDRUŽENJE LOBISTOV 

34. člen 

Lobisti in gospodarske družbe, ki opravljajo dejavnost lobiranja, 
lahko ustanovijo združenje lobistov. 

Združenje lobistov skrbi za ugled, verodostojnost in razvoj 
lobistične dejavnosti ter zastopa interese lobistov. 

Združenje lobistov sprejme kodeks poklicne etike. Z njim uredi 
zlasti načela, medsebojne odnose med lobisti in njihove odnose 
do organov, v katerih lobirajo ter odgovornost za kršitev kodeksa. 

VII. LOBIRANJE V ORGANIH LOKALNIH SKUPNOSTI 

35. člen 

Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo za lobiranje v 
organih lokalnih skupnbsti. 

Nadzor na delom lobistov pri lobiranju v organih lokalnih skupnosti 
opravljajo komisije, ki so ustanovljene po predpisih o nezdružljivosti 
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. 

IX. KONČNA DOLOČBA 

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

OBRAZLOŽITEV 

1. Splošno 

Lobiranje ima v praksi in teoriji zelo veliko pomenov. Za potrebe 
predlaganega zakona je uporabljeno ožje klasično pojmovanje 
lobiranja, ki kaže na dejavnost organiziranih interesnih skupin, 
kadar le te vplivajo na ključne določevalce državne politike. Zato 
so za tarčo lobiranja predvideni državni zbor in državni svet kot 
zakonodajni ter vlada in predsednik republike kot izvršilni organi, 
od lobiranja pa so seveda izvzeti organi sodne oblasti ter tudi 
upravni organi, kadar le-ti odločajo v upravnih postopkih. Lobiranje 
ni možno v upravnih postopkih in postopkih pred sodišči. 

V organih zakonodajne in izvršilne oblasti je pravno urejanje 
lobiranja osredotočeno na poslance in državne svetnike, ministre 
in predsednika države, oziroma na funkcionarje v teh organih, 
kot jih opredeljuje ustrezna zakonodaja. Med ukrepi politike je 
izpostavljen zakon, zajeti pa so tudi drugi akti in ukrepi, ki imajo 
naravo splošnih aktov. 

Zakon ureja javno oziroma odkrito delovanje lobistov za interese 
organizacij. S pojmom interesne organizacije so za potrebe 
predloženega zakona predvidene vse možne pravno predvidene 
oblike združevanja fizičnih in pravnih oseb. Predloženi zakon 
ureja pravice in dolžnosti tako lobistov kot lobiranih. Velik del 
dejanskih procesov lobiranja bo seveda še nadalje potekal po 
drugih vrstah družbenih norm od morale, tradicije in običajev ter 
pravil lepega vedenja in norm politične in splošne kulture družbe, 
vendar bo pravno institucionaliziran vsaj plačani del lobistične 
dejavnosti. 

Zakon torej ureja predvsem delovanje oseb, ki se poklicno 
ukvarjajo z lobiranjem. To je njihova pridobitna dejavnost. V 
slovenskem pravnem sistemu je kot pridobitna dejavnost mišljena 
vsaka aktivnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička 
(Zakon o gospodarskih družbah). Lobist lahko nastopa kot fizična 
oseba ali kot pravna oseba v obliki gospodarske družbe. 

Gospodarske družbe, ki se ukvarjajo z lobiranjem, so lahko 
osebne družbe ali kapitalske družbe. Interesna organizacija, ki 
želi lobirati, ima lahko pri sebi neposredno zaposlenega lobista ali 
pa najame za lobiranje posebnega lobista, ki se s tem ukvarja kot 
svojo pridobitno dejavnostjo v eni od zakonsko predvidenih oblik. 

Za delovanje lobistov po tem zakonu je potreben še njihov vpis v 
uradni register pri državnem zboru. Vpis v ta register je torej 
konstitutiven, saj gredo pravice in obveznosti lobistom po tem 
zakonu šele po vpisu v register. Zakon predvideva en sam regis- 
ter pri državnem zboru. S tem je dosežena večja preglednost, 
stroški za vodenje registra pa so manjši kot v primeru več registrov. 

Zakon opredeljuje dovoljene in najbolj pogoste načine delovanja 
organiziranih interesnih skupin, oziroma njihovih zastopnikov - 
lobistov. Pri tem so upoštevana tudi zakonska in poslovniška 
določila, ki že sedaj veljajo v slovenskem pravnem sistemu. Zato 
zakon opredeljuje najpomembnejša pravila za aktivnost lobistov 
in določa tudi prepovedane načine delovanja. 

Delovanje lobistov delimo na notranje in zunanje lobiranje. Prvo je 
usmerjeno neposredno na funkcionarje v zakonodajnih in 
izvršilnih organih, drugo pa na politične stranke, sredstva javnega 
obveščanja ter celotno družbeno okolje. Zakonske določbe so 
usmerjene predvsem v t.im. notranje lobiranje. 

Zaradi težnje po odkritem lobiranju daje zakon že obstoječi komisiji 
pri državnem zboru, ki opravlja nazor na pridobitno dejavnostjo in 
premoženjskim stanjem funkcionarjev, še nalogo nadzorovanja 
lobistov. Navedena komisija lahko - glede na naravo svojega dela 
ter že obstoječa pooblastila in pooblastila po zakonu o lobiranju - 
uspešno izvaja organizirano socialno kontrolo lobističnih procesov 
s pregledovanjem poročil lobistov in tudi izrekanjem predvidenih 
sankcij. Po tej poti je upoštevana v političnem sistemu racionalnost 
in preglednost (transparentnost), predlagana ureditev pa navezuje 
na že obstoječe stanje oziroma na že delujoče organe. 
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2. Registracija lobistov 

Zaradi potrebe po javnosti - odkritosti delovanja lobistov uvaja 
zakon register lobistov. Register je javna knjiga, vpis v register pa 
konstitutivni akt. Zaradi velike dinamike na področju iobiranja velja 
registracija eno leto, na osnovi prijave pa jo je mogoče 
podaljševati. 

Zaradi racionalnosti je predviden en sam register lobistov, ne 
glede na organ, kjer želi lobist delovati. Za vodenje registra je 
zadolžen generalni sekretar državnega zbora, ki neposredna 
opravila v zvezi z registracijo poveri ustrezni službi. Ker je treba 
v registru poleg podatkov o lobistu navesti tudi, katere organizacije 
lobist zastopa, je s tem omogočen tudi pregled nad interesnimi 
skupinami, ki želijo v določenem obdobju lobirati. 

Zakonske določbe opredeljujejo postopek registracije in roke, v 
katerih mora registrski organ izdati odločbo o vpisu v register. Ta 
odločba je dokončni upravni akt, zato zoper njo ni mogoča pritožba, 
ampak je mogoče zoper njo sprožiti upravni spor. S tem je po eni 
strani zagotovljena potrebna hitrost pri določanju statusa lobista, 
na drugi strani pa so tudi varovane pravice do zakonitega 
odločanja o vprašanjih registracije in delovanja lobistov. Temu 
cilju je namenjena tudi rešitev, po kateri molk registrskega organa 
pomeni pozitivno rešitev vloge za registracijo lobista. 

3. Poročanje in nadzor nad delom lobistov 

Za izvajanje tega zakona je potreben učinkovit parlamentarni 
nadzor nad delom lobistov. Ta nadzor lahko opravlja komisija, ki je 
že ustanovljena za nadzor nad pridobitno dejavnostjo in 
premoženjskih stanjem funkcionarjev po zakonu o nezdružljivosti 
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. Gre namreč za podobno 
vrsto nadzora, poleg tega pa bodo posamezne zadeve pri obeh 
vrstah nadzora tudi medsebojno povezane. Zaradi tega ne kaže 
za nadzor nad delom lobistov ustanoviti posebne parlamentarne 
komisije. 

Za učinkovito izvajanje nadzora nad delom lobistov je potrebno 
predpisati, da lobisti pisno poročajo komisiji za nadzor o svojem 
delu v določenem obdobju. Primerno obdobje je preteklo 
koledarsko leto. V primeru, ko se lobist predčasno izpiše iz registra, 
oziroma ko mu preneha veljavnost registracije pa mora predložiti 
komisiji za nadzor poročilo o svojem delu za čas do izpisa iz 
registra oziroma do prenehanja veljavnosti registracije. Zakon 
predpisuje osnovne sestavine poročila, natančnejšo določitev 
oblike in vsebine poročila pa prepušča komisiji za nadzor. Ta tudi 
preizkuša, ali poročilo vsebuje vse predpisane sestavine in lahko 
preverja resničnost podatkov in navedb v poročilu. 

4. Informiranje 

Za opravljanje njihovega dela je potrebno lobistom omogočiti dostop 
do informacij in gradiva, ki jih posedujejo državni organi. Predlog 

zakona predvideva, da imajo lobisti v zvezi z zadevami, v katerih 
posredujejo za interesne organizacije, pravico pridobivati te 
informacije in dokumente v obsegu in na način, ki je z aktom 
organa predviden za predstavnike javnih glasil. Prav tako pa jim 
je potrebno omogočiti, da se s funkcionarji sestajajo v prostorih 
organov, jim predstavijo svoje informacije in gradivo, kot tudi da to 
predstavitev opravijo na sejah delovnih teles državnega zbora, 
državnega sveta in vlade ter na javnih predstavitvah mnenj. Zakon 
funkcionarju ne zapoveduje, da deklarira svoje sodelovanje 
oziroma stike z lobistom, če pa nanje ustno ali pisno privoli, mora 
to navesti lobist v svojem poročilu komisiji za nadzor. 

5. Prepovedi in sankcije 

Zakon določa tudi pravila ravnanja lobistov pri njihovem delovanju 
v obliki prepovedi določenih ravnanj. Lobist ne sme funkcionarju 
posredovati netočnih informacij, ne sme izvajati lobistične 
dejavnosti pri funkcionarju, ki je odklonil stike z lobistom in ne 
sme pri opravljanju svoje dejavnosti ravnati proti predpisom, ki 
določajo prepoved sprejemanja daril in pridobivanja posebnih 
ugodnosti v zvezi z opravljanjem javne funkcije ter prepoved 
poslovanja države, javnih podjetij in javnih zavodov z 
gospodarskimi družbami, podjetji in zavodi, katerih lastniki ali delni 
lastniki so funkcionar ali njegovi družinski člani. 

Zakon predvideva sankcije za kršitev teh prepovedi in sankcije 
za nepopolno ali netočno poročanje, ki jih izreka komisija za 
nadzor. Te sankcije so lahko pisni opomin, prepoved nadaljnjega 
opravljanja lobistične dejavnosti v določeni zadevi, prepoved 
opravljanja lobistične dejavnosti za določen čas in prepoved 
obnovitve vpisa v register za naslednje registrsko obdobje. Poleg 
tega pa zakon predvideva tudi kazni za prekrške, in sicer za 
fizično osebo, ki opravlja lobistično dejavnost za plačilo, pa ni 
registrirana ter za pravno osebo in za odgovorno osebo pravne 
osebe, kadar fizična oseba, ki ni registrirana kot lobist, opravlja 
lobistično dejavnost za plačilo po nalogu delodajalca. 

6. Združenje lobistov 

Predlog zakona predvideva ustanovitev združenja lobistov, vendar 
ga ne zapoveduje, saj bi bilo to v nasprotju z ustavno pravico do 
svobodnega združevanja. Združenje bi skrbelo zlasti za ugled, 
verodostojnost in razvoj lobistične dejavnosti ter za zastopanje 
interesov lobistov, sprejelo pa naj bi tudi kodeks poklicne etike. Z 
njim bi združenje uredilo vprašanja, ki po naravi stvari ne morejo 
biti predmet zakonskega urejanja. 

7. Lobiranje v organih lokalnih skupnosti 

Zakon predvideva, da se njegove določbe smiselno uporabljajo 
tudi za lobiranje v organih lokalnih skupnosti, s tem, da nadzor 
nad delom lobistov v teh organih nadzorujejo ustrezne komisije 
lokalnih skupnosti. 
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PRILOGA 

PREGLED OBSTOJEČIH PREDPISOV, KI 

SO NEPOSREDNO ALI POSREDNO 
POVEZANI STO PROBLEMATIKO 

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91.1) 
Nezdružljivost funkcij: členi: 82. ( poslanci), 100. (člani 
državnega sveta), 105. (predsednik republike), 133. (sodniki), 
136. (državni tožilci), 166. (sodniki ustavnega sodišča); 
Državni svet kot zastopstvo nosilcev socialnih, gospodarskih, 
poklicnih in lokalnih interesov - 96. člen; 

Zakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s 
pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št. 49/92 In 50/ 
92.popravek) 

Odlok o ustanovitvi, nalogah In sestavi Komisije po zakonu 
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo (Uradni list RS, št. 5/97) in Sklep Državnega 
sveta (Uradni list RS, št. 6/98) 

Poslovnik o načinu dela Komisije po zakonu o 
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo (Uradni list RS št. 51/93, 3/95 in 15/97) 

Poročilo o gospodarskih družbah, podjetjih in zavodih, za 
katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o 
nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi 
podjetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/93, 66/93, 22/ 
94, 61/94,18/95, 44/95,12/96, 27/96, 44/96,19/97, 35/97, 64/97, 
67/97, 72/97, 15/98, 41/98, 16/99 In 41/99) 

Zakon o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94- odločba 
US) 

lil. Nezdružljivost funkcije poslanca z drugimi funkcijami in 
dejavnostmi - členi: 10.. 14.; 

Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št.44/92) 
- Nezdružljivost funkcije člana državnega sveta z drugimi 

funkcijami - 61. člen; 

Zakon o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št.15/94) 
- Nezdružljivost funkcije sodnika ustavnega sodišča z drugimi 

funkcijami in dejavnostmi -16. člen; 

Zakon o sodniški službi (Uradni list RS, št.19/94, 8/96 in 
25/98) 
- lil. poglavje: Sodniške dolžnosti in nezdružljivost sodniške 

funkcije - členi: 37,- 43.; 

Zakon o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št.63/94) 
- Tretje poglavje: Državni tožilci, 3. oddelek: Dolžnosti državnega 

tožilca in nezdružljivost funkcijedržavnega tožilca - členi: 24.- 
27.; 

Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/ 
90, 5/91,18/91, 22/91, 2.25/91.1, 4/93, 18/94, 41/94, 70 /97 In 
38/99) 

Nezdružljivost dela v državni upravi z drugimi funkcijami in 
dejavnostmi - 27. člen; 

Zakon o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) 
Nezdružljivost dela inšpektorja z dejavnostmi iz stroke, na 
področju katere opravlja inšpekcijsko nadzorstvo - 86. člen ; 
Dolžnost varovanja poslovne, uradne ali druge tajnosti, s 
katero se inšpektor seznani pri opravljanju inšpekcijskega 
nadzorstva in dolžnpst varovanja tajnosti vira prijave, sporočila 
oziroma pritožbe - 87. člen; 

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/ 
94.odločba US, 45/94-odločba US, 57/94,14/95- odločba US, 
63/95.obv.razlaga, 9/96-odločba US, 44/96-odločba US, 26/ 
97,70/97,74/98 in 36/99-odločba US) 
- Nezdružljivost funkcij v lokalni skupnosti in nezdružljivost teh 

funkcij z delom v občinski upravi ter s funkcijami in deli v 
državni upravi - 37.b člen in 43. člen; 

Zakon o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93 in 24/96 - 
odločba US) 

Nezdružljivost odvetniškega poklica z drugimi funkcijami in 
dejavnostmi. 21. in 22. člen; 

Zakon o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94, 82/94 in 
41/95.odločba US) 

Nezdružljivost notariata z drugimi funkcijami in dejavnostmi - 
9. člen; 

Zakon o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/93) 

Uredba o dumpinškem in subvencioniranem uvozu (Uradni 
list RS, št. 18/94 in 25/94.popravek) 

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/ 
94, 82/94, 20/98 In 84/98) 

I. del: Skupne določbe, peto poglavje: Poslovna skrivnost in 
prepoved konkurence - členi 39 .- 42.; 
Poslovna skrivnost še člena: 72. in 258.; 
Prepoved konkurence še členi: 85., 140. in 254.; 

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91, 
29/92, 71/93, 2/94, 19/94 In 38/94) 

Konkurenčna klavzula - 7. člen 

Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 63/94 In 70/94 - 
popravek) 
- Sedemnajsto poglavje: Kazniva dejanja zoper volilno pravico 

in volitve - 162. člen: Kršitve proste odločitve volivcev (s 
podkupovanjem); 
Štiriindvajseto poglavje: kazniva dejanja zoper gospodarstvo 
- 248. člen: Neupravičeno dajanje daril 

- Šestindvajseto poglavje: Kazniva dejanja zoper uradno 
dolžnost in javna pooblastila - 268. člen:Dajanje podkupnine; 

Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94 in 13/ 
98. odločba US)) 

IV. Financiranje stranke - členi: 21. - 26.; 

Zakon o volilni kampanji (Uradni list RS, št.62/94 In 17/95) 
- V. Financiranje volilne kampanje členi 17,- 20.; 

Poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 40/93, 80/94, 28796 In 26/97) členi: 143., 155. In 157. 

Zakonodaja, ki določa postopkovna pravila (ZKP, ZPP, ZUP), 
v določbah o izločitvi, ter zakonoda|a o odvetništvu in 
notariatu v normah o izločitvi 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM 

SODELOVANJU MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPUBLIKE KOREJE (BKRTGS) 

- EPA 892 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 118. seji dne 8. julija 1999 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ♦ 
KOREJE, 

ki ga pošilja v obravnavo 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; 
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj; 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o trgovinskem in gospodarskem 
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Koreje, podpisan v Seulu 21. januarja 1999. 

2. člen 

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

* Besedilo sporazuma v korejskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 
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SPORAZUM 

O TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN VLADO REPUBLIKE KOREJE 
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Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Koreje (v nadaljnjem 
besedilu »pogodbenici«) sla se 

v želji, da razvijata in krepita dolgoročno trgovinsko in gospodarsko 
sodelovanje na podlagi enakosti in vzajemne koristi, 

v prepričanju, da je ta sporazum primeren in trden temelj za 
znaten in skladen razvoj in razvejenost trgovinskega in 
gospodarskega sodelovanja med državama, 

sporazumeli, kot sledi: 

1. člen 

1. Pogodbenici spodbujata, podpirata in omogočata nadaljnji 
razvoj trgovinskega in gospodarskega sodelovanja in 
pospešujeta različne oblike gospodarskega povezovanja med 
fizičnimi in pravnimi osebami obeh držav v skladu z njunimi 
zakoni in predpisi. 

2. Pogodbenici sprejmeta vse ustrezne ukrepe za spodbujanje 
in omogočanje gospodarskega in industrijskega sodelovanja 
med vladnimi agencijami, organizacijami in podjetji obeh držav. 

2. člen 

1. Pogodbenici priznavata druga drugi obravnavo po načelu 
največjih ugodnosti pri vseh zadevah, ki se nanašajo na 
trgovino, zlasti glede: 

a. carin in dajatev s podobnim učinkom, ki so uvedene 
zaradi uvoza ali izvoza ali so v povezavi z njima, vključno 
z načinom za določitev takih carin in dajatev, in 

b. pravil in formalnosti, povezanih z uvozom in izvozom, 
vključno s tistimi, ki se nanašajo na postopek carinjenja, 
tranzit, skladišča in pretovarjanje. 

2. Vsaka pogodbenica priznava za uvoz blaga s poreklom z 
ozemlja druge pogodbenice nediskriminacijsko obravnavo 
pri uporabljanju količinskih omejitev in podeljevanju dovoljenj. 

3. Vsaka pogodbenica za uvoz blaga in storitev s poreklom z 
ozemlja druge pogodbenice priznava obravnavo po načelu 
največjih ugodnosti v zvezi z razpoložljivostjo in dostopnostjo 
valute, potrebne za plačilo tega uvoza. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne 
uporabljajo za: 

a. ugodnosti, ki jih ena ali druga pogodbenica prizna ali 
utegne priznati svojim sosednjim državam, da bi olajšala 
obmejni promet in trgovino, ali 

b. ugodnosti, ki izhajajo iz carinske unije ali 
prostotrgovinskega območja, katerega članica je ali to 
lahko postane ena ali druga pogodbenica, ali 

c. ugodnosti, ki jih je ena ali druga pogodbenica priznala ali 
jih utegne priznati vsaki državi v razvoju po Splošnem 
sporazumu o carini in trgovini (GATT), Sporazumu o 
ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO) in 
drugih mednarodnih sporazumih. 

3. člen 

Pogodbenici si prizadevata zagotoviti stabilne razmere za razvoj 
gospodarskega sodelovanja med državama, zlasti na področju 
trgovine in tudi industrije, znanosti in tehnologije. 

4. člen 

Pogodbenici si v okviru tega sporazuma prizadevata za: 

a. pregledovanje razvoja gospodarskega, industrijskega, 
znanstvenega in tehnološkega sodelovanja med 
državama; 

b. spodbujanje dogovorov za nadaljnji razvoj takega 
sodelovanja in prizadevanje za opredelitev novih 
projektov sodelovanja v svojih in v tretjih državah; 

c. pregledovanje napredka, doseženega pri sodelovanju, 
in dajanje priporočil o tem, kaj je treba narediti, da se 
zagotovi izpolnitev ciljev tega sporazuma, in 

d. proučevanje kakršnih koli drugih zadev, ki izhajajo iz 
izvajanja tega sporazuma in jih lahko sproži ena ali druga 
pogodbenica. 

5. člen 

Za razvoj gospodarskega sodelovanja pogodbenici spodbujata 
izmenjavo informacij obojestranskega interesa, zlasti informacij 
o njunih zakonih in predpisih ter gospodarskih programih. 

6. člen 

1. Vsa plačila za blago in storitve med državama se opravljajo v 
prosto zamenljivi valuti v skladu z zakoni in predpisi, ki se 
uporabljajo v državah pogodbenic, in v skladu s cenami in 
standardnimi pogoji mednarodnega trga, razen če se strani v 
trgovinskem poslu ne dogovorijo drugače. 

2. Računi v okviru tega sporazuma se lahko poravnajo na kateri 
koli mednarodno sprejemljiv način v skladu z bančno prakso, 
na podlagi medsebojnega dogovora med udeleženimi stranmi 
in ob upoštevanju zakonov in predpisov pogodbenic. 

7. člen 

Medsebojna dobava blaga in opravljanje storitev temeljita na 
pogodbah, sklenjenih med fizičnimi in pravnimi osebami 
pogodbenic, v skladu z veljavnimi predpisi pogodbenic in običajno 
poslovno prakso glede cen, kakovosti, dostave in plačilnih pogojev. 

8. člen 

1. Vsaka pogodbenica se zaveže, da ne bo drugi pogodbenici 
izvažala nobenih izdelkov po dampinških ali subvencioniranih 
cenah na način, ki vpliva na domačo proizvodnjo druge 
pogodbenice. 

2. Taki ukrepi morajo biti sprejeti na način, ki je usklajen z 
ustreznimi določbami Sporazuma o ustanovitvi Svetovne 
trgovinske organizacije (STO). 
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9. člen 

1. Pogodbenici v skladu z mednarodnimi sporazumi in zakoni 
ter predpisi svojih držav pomagata druga drugi pri organiziranju 
sejmov, strokovnih razstav in propagandnih dejavnosti. 

2. Pogodbenici soglašata, da v skladu s svojimi zakoni in predpisi 
oprostita carin in dajatev s podobnim učinkom uvoz: 

a. predstavitvenega gradiva in brezplačnih vzorcev s 
poreklom iz države druge pogodbenice in predmetov, 
pridobljenih v državi druge pogodbenice na tekmovanjih, 
razstavah in drugih prireditvah, in 

b. blaga za sejme in razstave, ki ni namenjeno prodaji. 

10. člen 

1. Pogodbenici priporočata svojim fizičnim in pravnim osebam, 
naj rešujejo spore po mirni poti. 

2. Pogodbenici spodbujata uporabo arbitraže za reševanje 
sporov, ki izhajajo iz trgovinskih poslov, sklenjenih med fizičnimi 
in pravnimi osebami. 

3. Če se strani v trgovinskih poslih ne dogovorijo drugače, je 
arbitraža lahko v državi ene ali druge pogodbenice ali v kateri 
koli drugi državi, ki je pogodbenica Konvencije Združenih 
narodov o priznanju in izvršitvi tujih arbitražnih odločb, 
sklenjene v New Yorku 10. junija 1958. 

4. Pogodbenici priznavata arbitražne odločbe kot zavezujoče in 
jih uveljavljata v skladu s pravili postopka v državi, v kateri se 
odločbe uveljavljajo, pod pogoji, navedenimi v omenjeni 
konvenciji. 

11. člen 

1. Pogodbenici lahko za uresničevanje ciljev tega sporazuma 
ustanovita skupni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki obeh 
pogodbenic. 

2. Naloge skupnega odbora še posebej vključujejo: 

a. ocenjevanje izvajanja tega sporazuma in dajanje 
predlogov, kako uresničiti njegove cilje; 

b. zagotavljanje izmenjave podatkov o spremembah 
predpisov pogodbenic in 

c. proučevanje drugih možnosti za gospodarsko 
sodelovanje med pogodbenicama in predlaganje 
ukrepov za razvoj takega sodelovanja. 

12. člen 

1. Pogodbenica lahko ustanovi trgovinsko predstavništvo na 
ozemlju druge pogodbenice, zato da bi se poglobili gospodarski 
in trgovinski odnosi med pogodbenicama. 

2. Pogodbenici se o pravicah in obveznostih trgovinskega 
predstavništva in tudi o podrobnih pogojih njegovega delovanja 
sporazumeta z ločenim sporazumom, pri čemer upoštevata 
načelo vzajemnosti. 

13. člen 

1. Ta sporazum začne veljati na dan, ko pogodbenici uradno 
obvestita druga drugo, da so izpolnjene vse pravne zahteve 
za začetek njegove veljavnosti. 

2. Ta sporazum velja pet (5) let in se samodejno podaljšuje za 
nadaljnja obdobja petih (5) let, razen če ena pogodbenica 
šest (6) mesecev vnaprej pisno ne obvesti druge pogodbenice 
o svoji nameri o odpovedi tega sporazuma. 

3. Sprememba ali odpoved tega sporazuma ne vpliva na 
veljavnost pogodb in dogovorov, sklenjenih med fizičnimi in' 
pravnimi osebami obeh držav v obdobju njegove veljavnosti. 

Sestavljeno v dvojniku v Seulu dne 21. januarja 1999 v slovenskem, 
korejskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako 
verodostojna. Pri razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo. 

Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije: Republike Koreje: 
dr. Marjan Sen|ur l.r. Hong Soon-young l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
in razvoj. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

)Iaoq v bk 
>ii ia ,i3evj 

Dne 21. januarja 1999 je bil v Seulu podpisan Sporazum o 
trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Koreje. Za Republiko Slovenijo je 
sporazum podpisal minister za ekonomske odnose in razvoj 
Republike Slovenije, gospod dr. Marjan Senjur, za Vlado Republike 
Koreje pa gospod Hong Soon-young, minister za zunanje zadeve 
in trgovino Republike Koreje. 

1. RAZLOGI 

Z navedenim sporazumom se bo na podoben način, kot je 
predvideno v sporazumih o gospodarskem sodelovanju Republike 
Slovenije z nekaterimi drugimi državami, zagotovila podlaga za 
razvoj in krepitev dolgoročnega trgovinskega in gospodarskega 
sodelovanja med pogodbenicama na podlagi enakosti in vzajemne 
koristi ter vzpostavil primeren in trden temelj za znaten in skladen 
razvoj in razvejenost trgovinskega in gospodarskega sodelovanja 
med državama. 

Obseg gospodarskega sodelovanja med državama je namreč 
dokaj skromen. V letu 1998 je slovenski izvoz v Republiko Korejo 
znašal 5,15 mio USD in je bil za 45 % manjši od izvoza v letu 
1997, medtem ko je slovenski uvoz znašal 106,83 mio USD, kar 
je 26 % več kot v letu 1997. Slovenija torej v trgovini z Južno 
Korejo beleži velik deficit - uvoz Slovenije iz Južne Koreje je kar 
10-krat večji od izvoza v Južno Korejo, in sicer predvsem na 
račun uvoza avtomobilov, ki predstavlja 68 % celotnega uvoza. 
Interes slovenske strani je, da se menjava med državama izravna, 
kakor tudi, da se poveča izvoz iz Slovenije v Republiko Korejo. 

2. BISTVENI ELEMENTI SPORAZUMA 

S sporazumom pogodbenici spodbujata, podpirata in omogočata 
nadaljnji razvoj trgovinskega in gospodarskega sodelovanja ter 
pospešujeta različne oblike gospodarskega povezovanja med 
fizičnimi in pravnimi osebami obeh držav v skladu s svojimi zakoni 
in predpisi. Po določilu sporazuma lahko pogodbenici sprejmeta 
vse ustrezne ukrepe za spodbujanje in omogočanje 
gospodarskega in industrijskega sodelovanja med vladnimi 
agencijami, organizacijami in podjetji obeh držav. 

Pogodbenici priznavata druga drugi obravnavo po načelu največjih 
ugodnosti pri vseh zadevah, ki se nanašajo na trgovino, zlasti 
glede carin in dajatev s podobnim učinkom, ki so uvedene zaradi 
uvoza ali izvoza ali so v povezavi z njima, vključno z načinom za 
določitev takih carin in dajatev, in glede pravil in formalnosti, 
povezanih z uvozom in izvozom, vključno s tistimi, ki se nanašajo 
na postopek carinjenja, tranzit, skladišča in pretovarjanje. Poleg 
tega priznava vsaka pogodbenica za uvoz blaga s poreklom z 
ozemlja druge pogodbenice nediskriminacijsko obravnavo pri 
uporabljanju količinskih omejitev in podeljevanju dovoljenj. V zvezi 
z razpoložljivostjo in dostopnostjo valute, potrebne za plačilo 
uvoza blaga in storitev s poreklom z ozemlja druge pogodbenice 
priznava vsaka pogodbenica drugi obravnavo po načelu največjih 
ugodnosti. To pa ne velja za ugodnosti, ki jih ena ali druga 
pogodbenica prizna ali utegne priznati svojim sosednjim državam, 
da bi olajšala obmejni promet in trgovino, za ugodnosti, ki izhajajo 
iz carinske unije ali prostotrgovinskega območja, ugodnosti, /f/ jih 
je ena ali druga pogodbenica priznala ali jih utegne priznati vsaki 
državi v razvoju po Splošnem sporazumu o carinah in trgovini 
(GATT), Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske 
organizacije (STO) in drugih mednarodnih sporazumih. 

S sporazumom si pogodbenici prizadevata zagotoviti stabilne 
razmere za razvoj gospodarskega sodelovanja med državama 
(zlasti na področju trgovine, industrije, znanosti in tehnologije), 
pregledovati razvoj gospodarskega, industrijskega, znanstvenega 
in tehnološkega sodelovanja med državama, spodbujati dogovore 
za nadaljnji razvoj takega sodelovanja in si prizadevati za 
opredelitev novih projektov sodelovanja v svojih in v tretjih državah, 
pregledovati napredek, dosežen pri sodelovanju, in dajati 
priporočila o tem, kaj je treba narediti, da se zagotovi izpolnitev 
ciljev tega sporazuma, ter proučevati kakršne koli druge zadeve, 
ki izhajajo iz izvajanja tega sporazuma in jih lahko sproži ena ali 
druga pogodbenica. 

Sporazum predvideva, da se vsa plačila za blago in storitve med 
državama opravljajo v prosto zamenljivi valuti v skladu z zakoni 
in predpisi, ki se uporabljajo v državah pogodbenic, in v skladu s 
cenami in standardnimi pogoji mednarodnega trga, razen če se 
strani v trgovinskem poslu ne dogovorijo drugače. Računi v okviru 
tega sporazuma pa se lahko poravnajo na kateri koli mednarodno 
sprejemljiv način v skladu z bančno prakso, na podlagi 
medsebojnega dogovora med udeleženimi stranmi in ob 
upoštevanju zakonov in predpisov pogodbenic. 

Sporazum določa, da medsebojna dobava blaga in opravljanje 
storitev temeljita na pogodbah, sklenjenih med fizičnimi in pravnimi 
osebami pogodbenic, v skladu z veljavnimi predpisi pogodbenic 
in običajno poslovno prakso glede cen, kakovosti, dostave in 
plačilnih pogojev. 

Vsaka pogodbenica se s sporazumom zavezuje, da ne bo drugi 
pogodbenici izvažala nobenih izdelkov po dampinških ali 
subvencioniranih cenah na način, ki vpliva na domačo proizvodnjo 
druge pogodbenice. Taki ukrepi morajo biti sprejeti na način, ki je 
usklajen z ustreznimi določbami Sporazuma o ustanovitvi 
Svetovne trgovinske organizacije (STO). 

Pogodbenici v skladu z mednarodnimi sporazumi in zakoni ter 
predpisi svojih držav pomagata druga drugi pri organiziranju 
sejmov, strokovnih razstav in propagandnih dejavnosti. Glede na 
to pogodbenici s tem sporazumom soglašata, da v skladu s svojimi 
zakoni in predpisi oprostita carin in dajatev s podobnim učinkom 
uvoz v sporazumu določenega blaga (predstavitveno gradivo in 
brezplačni vzorci, blago za sejme in razstave, ki ni namenjeno 
prodaji). 

S sporazumom pogodbenici priporočata svojim fizičnim in pravnim 
osebam, naj rešujejo spore po mirni poti, obenem pa spodbujata 
uporabo arbitraže za reševanje sporov, ki izhajajo iz trgovinskih 
poslov, sklenjenih med fizičnimi in pravnimi osebami. 

Za uresničevanje ciljev tega sporazuma lahko pogodbenici 
ustanovita skupni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki obeh 
pogodbenic, in katerega naloge sporazum primeroma našteva 
(ocenjevanje izvajanja sporazuma in dajanje predlogov za 
uresničevanje njegovih ciljev, zagotavljanje izmenjave podatkov 
o spremembah predpisov pogodbenic, proučevanje drugih 
možnosti za gospodarsko sodelovanje med pogodbenicama, 
predlaganje ukrepov za razvoj takega sodelovanja). 

Po določilih sporazuma lahko vsaka pogodbenica z namenom 
poglobitve gospodarskih in trgovinskih odnosov med 
pogodbenicama ustanovi trgovinsko predstavništvo na ozemlju 
druge pogodbenice. O pravicah in obveznostih trgovinskega 
predstavništva in o podrobnih pogojih njegovega delovanja se 
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bosta pogodbenici sporazumeli z ločenim sporazumom, pri čemer 
bosta upoštevali načelo vzajemnosti. 

Sporazum posebej predvideva, da njegova sprememba ali 
odpoved ne vpliva na veljavnost pogodb in dogovorov, sklenjenih 
med fizičnimi in pravnimi osebami obeh držav v obdobju njegove 
veljavnosti. 

3. ZAČETEK VELJAVNOSTI 

Ta sporazum začne veljati na dan, ko pogodbenici uradno 
obvestita druga drugo, da so izpolnjene vse pravne zahteve za 
začetek njegove veljavnosti. 

4. RATIFIKACIJA IN VPLIV NA DOMAČO 
ZAKONODAJO 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Zaradi uresničevanja sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali 
spremeniti veljavnih predpisov. 

5. POTREBNA FINANČNA SREDSTVA 

V zvezi z izvajanjem sporazuma bo treba zagotoviti finančna 
sredstva za pokritje stroškov dela slovenskih predstavnikov na 
srečanjih skupnega odbora, do katerih bo prihajalo po potrebi 
izmenoma v eni izmed pogodbenic. Ta sredstva se zagotavljajo iz 
proračunskih sredstev ministrstev, katerih predstavniki se bodo 
udeleževali srečanj skupnega odbora. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI EVROPSKE KONVENCIJE 

0 MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V 

KAZENSKIH ZADEVAH IN DODATNEGA 

PROTOKOLA K EVROPSKI KONVENCIJI 

0 MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V 

KAZENSKIH ZADEVAH (MEKPPKZ) 

- EPA 893 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 118. seji dne 8. julija 1999 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKE 
KONVENCIJE O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V 
KAZENSKIH ZADEVAH IN DODATNEGA PROTOKOLA K 
EVROPSKI KONVENCIJI O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI 
V KAZENSKIH ZADEVAH, 

ki ga pošilja v obravnavo 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; 
- Tomaž MARUŠIČ, minister za pravosodje; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za 

pravosodje; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve; 
- Irena BADOVINAC-BJELIČ, državna podsekretarka v 

Ministrstvu za pravosodje. 

1. člen 

Ratificirata se Evropska konvencija o medsebojni pravni pomoči 
v kazenskih zadevah, sestavljena v Strasbourgu dne 20. aprila 
1959 in Dodatni protokol k Evropski konvenciji o medsebojni pravni 
pomoči v kazenskih zadevah, sestavljen v Strasbourgu dne 
17.marca 1978. 

2. člen 

Konvencija in dodatni protokol h konvenciji se v angleškem 
izvirniku in v slovenskem prevodu glasita: 

23. julij 1999 83 poročevalec, št. 57 



Jilb Op9V i. 

/Biq iniodsabon 
:ilio Bgs) ujnBt 

\evoq 5orr 

EVROPSKA KONVENCIJA 
O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI 
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UVOD 

Vlade podpisnice, članice Sveta Evrope, so se 
ob upoštevanju, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost 
med njegovimi članicami; 
prepričane, da bo sprejem skupnih pravil pri medsebojni pravni 
pomoči v kazenskih zadevah prispeval k doseganju tega cilja; 
ob upoštevanju, da je medsebojna pravna pomoč povezana z 
vprašanjem izročitve, ki je že urejeno s konvencijo z dne 13. 
decembra 1957, 
dogovorile o naslednjem: 

3. Zaprošena pogodbenica lahko pošlje overjene kopije ali 
overjene fotokopije zaprošenih spisov ali listin; če pa 
pogodbenica prosilka izrecno zaprosi za izvirnike, takemu 
zaprosilu zaprošena pogodbenica po svojih najboljših močeh 
ugodi. 

4. člen 

Če pogodbenica prosilka to izrecno zahteva, jo zaprošena 
pogodbenica obvesti o datumu in kraju ugoditve zaprosilu. 
Predstavniki organov in zainteresirane osebe so pri tem lahko 
navzoči, če se zaprošena pogodbenica s tem strinja. 

I. POGLAVJE 

Splošne določbe 

1. člen 

1. Pogodbenice se zavezujejo, da si bodo v skladu z določbami 
te konvencije čim bolj medsebojno pomagale v postopkih v 
zvezi s kaznivimi dejanji, za katera je kaznovanje v trenutku 
zaprosila za pravno pomoč v pristojnosti pravosodnih organov 
pogodbenice prosilke. 

2. Ta konvencija ne velja za odvzeme prostosti, izvršitev sodnih 
odločb niti za vojaška kazniva dejanja, ki niso kazniva dejanja 
po občem kazenskem pravu. 

2. člen 

Pravna pomoč se lahko zavrne: 

a) če se zaprosilo nanaša na kaznivo dejanje, ki ga zaprošena 
pogodbenica šteje za politično kaznivo dejanje, kaznivo 
dejanje, ki je povezano s političnim kaznivim dejanjem, ali za 
kršitev fiskalnih predpisov; 

b) če zaprošena pogodbenica meni, da ugoditev zaprosilu lahko 
škodi suverenosti, varnosti, javnemu redu ali drugim bistvenim 
interesom države. 

5. člen 

1. Vsaka pogodbenica si ob podpisu te konvencije ali deponiranju 
svoje listine o ratifikaciji ali pristopu lahko z izjavo, naslovljeno 
na generalnega sekretarja Sveta Evrope, pridrži pravico, da 
je ugoditev zaprosilu za preiskavo ali zaseg predmetov 
odvisna od enega ali več naslednjih pogojev: 

a) da je kaznivo dejanje, ki je razlog za zaprosilo, kaznivo 
tako po zakonodaji pogodbenice prosilke kot tudi po 
zakonodaji zaprošene pogodbenice; 

b) da je za kaznivo dejanje, ki je razlog za zaprosilo, v 
zaprošeni pogodbenici dovoljena izročitev; 

c) da je ugoditev zaprosilu v skladu z zakonodajo 
zaprošene pogodbenice. 

2. Če pogodbenica da izjavo v skladu s prvim odstavkom tega 
člena, se lahko vsaka druga pogodbenica ravna po načelu 
vzajemnosti. 

6. člen 

1. Zaprošena pogodbenica lahko odloži izročitev zahtevanih 
predmetov, spisov ali listin, če jih potrebuje v zvezi z že 
začetimi kazenskimi postopki. 

2. Predmete in izvirne spise ali listine v izvirniku, ki so bili izročeni 
pri ugoditvi zaprosilu, pogodbenica prosilka čim prej vrne 
zaprošeni pogodbenici, razen če se ta odpove njihovemu 
vračilu. 

II. POGLAVJE 

Zaprosila za pravno pomoč 

3. člen 

1. Zaprošena pogodbenica v skladu s svojo zakonodajo ugodi 
vsakemu zaprosilu za pravno pomoč v zvezi s kazensko 
zadevo, ki ji ga pošljejo pravosodni organi pogodbenice 
prosilke, da priskrbi ali pošlje materialne dokaze, spise ali 
listine. 

2. Če pogodbenica prosilka želi, da priče ali izvedenci dajo izjave 
pod prisego, to v zaprosilu izrecno navede, zaprošena 
pogodbenica pa temu ugodi, če to ni prepovedano po njeni 
zakonodaji. 

III. POGLAVJE 

Vročanje vabil in sodnih odločb, prihod prič, 
izvedencev in obdolžencev 

7. člen 

1. Zaprošena pogodbenica poskrbi za vročanje vabil in sodnih 
odločb, ki ji jih je v ta namen poslala pogodbenica prosilka. 

Vročitev se lahko opravi z običajno predajo vabila ali odločbe 
naslovniku. Če pogodbenica prosilka izrecno zahteva, 
zaprošena pogodbenica opravi vročitev na način, ki ga njena 
zakonodaja predvideva za vročanje podobnih dokumentov, 
ali na poseben način, ki je v skladu s to zakonodajo. 
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2. Vročitev se dokazuje s potrdilom, ki ima datum in podpis 
naslovnika, ali z izjavo zaprošene pogodbenice, da je bila 
vročitev opravljena, z navedbo načina in datuma vročitve. 
Ena ali druga listina o vročitvi se takoj pošlje pogodbenici 
prosilki. Na zahtevo slednje zaprošena pogodbenica navede, 
ali-je bila vročitev opravljena v skladu z njeno zakonodajo. Če 
se vročitev ne more opraviti, zaprošena pogodbenica takoj 
seznani pogodbenico prosilko z razlogi. 

3. Vsaka pogodbenica ob podpisu te konvencije ali deponiranju 
svoje listine o ratifikaciji ali pristopu lahko z izjavo, naslovljeno 
na generalnega sekretarja Sveta Evrope, zahteva, da se 
vabilo za obtoženca, ki je na njenem ozemlju, pošlje njenim 
organom v določenem roku pred datumom, določenim za 
prihod na sodišče. Ta rok se določi v omenjeni izjavi in ne sme 
preseči 50 dni. 

Ta rok se upošteva pri določitvi datuma za prihod na sodišče 
in pri pošiljanju vabil. 

8. člen 

Priča ali izvedenec, ki se ni odzval vabilu za prihod na sodišče, 
katerega vročitev je bila zaprošena, se ne sme kakorkoli kaznovati 
ali prisilno privesti, tudi če je v vabilu zagrožena kazen, razen če 
kasneje prostovoljno vstopi na ozemlje pogodbenice prosilke in 
je tam ponovno pravilno povabljen na sodišče. 

9. člen 

Nadomestila, vključno z dnevnicami, ki jih je treba plačati, in potnimi 
stroški, ki jih mora pogodbenica prosilka povrniti priči ali izvedencu, 
se obračunajo od kraja njegovega prebivališča v višini, ki je vsaj 
enaka tisti, ki je predvidena v tarifah in pravilih, veljavnih v državi, 
v kateri se opravi zaslišanje. 

10. člen 

1. Če pogodbenica prosilka meni, da je osebni prihod priče ali 
izvedenca pred njene pravosodne organe posebej potreben, 
to navede v svojem zaprosilu za vročitev vabila, zaprošena 
pogodbenica pa to pričo ali tega izvedenca povabi, da pride 
na sodišče. 

Zaprošena pogodbenica obvesti pogodbenico prosilko o 
odgovoru priče ali izvedenca. 

2. V primeru iz prvega odstavka tega člena mora zaprosilo ali 
vabilo vsebovati navedbo o približnem znesku nadomestil, 
dnevnic in potnih stroškov, ki se povrnejo. 

3. Če je to posebej zaprošeno, lahko zaprošena pogodbenica 
priči ali izvedencu odobri predujem. Višina predujma se 
navede na vabilu in ga pogodbenica prosilka povrne. 

11. člen 

1. Oseba, ki ji je odvzeta prostost in za katere osebni prihod na 
sodišče zaprosi pogodbenica prosilka zaradi pričanja ali 
soočenja, se pod pogojem, da bo poslana nazaj v roku, ki ga 
določi zaprošena pogodbenica, in ob upoštevanju določb 12. 
člena, če se te določbe lahko uporabijo, začasno preda na 
ozemlje, kjer je predvideno zaslišanje. 

Predaja se lahko zavrne: 

a) če se oseba, ki ji je odvzeta prostost, s tem ne strinja, 
b) če mora biti navzoča v kazenskem postopku, ki teče na 

ozemlju zaprošene pogodbenice, 
c) če bi se zaradi predaje lahko podaljšal njen pripor ali 
d) če njeni predaji na ozemlju pogodbenice prosilke nasprotujejo 

drugi nujni razlogi. 

2. V primeru iz prejšnjega odstavka in ob upoštevanju določb 2. 
člena se prevoz osebe, ki ji je odvzeta prostost, čez ozemlje 
tretje države pogodbenice te konvencije odobri na podlagi 
vloge, ki ima v prilogi vso potrebno dokumentacijo in jo 
ministrstvo za pravosodje pogodbenice prosilke naslovi na 
ministrstvo za pravosodje pogodbenice, čez katere ozemlje 
je treba osebo prepeljati. 

Pogodbenica lahko zavrne vlogo za prevoz svojih državljanov. 

3. Predana oseba mora ostati zaprta na ozemlju pogodbenice 
prosilke in v danem primeru na ozemlju pogodbenice, čez 
ozemlje katere se opravi prevoz, razen če pogodbenica, ki je 
bila zaprošena za predajo, ne zahteva njene izpustitve na 
prostost. 

12. člen 

1. Priča ali izvedenec, ki se odzove vabilu pravosodnih organov 
pogodbenice prosilke, se ne glede na državljanstvo ne sme 
na ozemlju te pogodbenice kazensko preganjati ali pripreti niti 
se mu ne sme kakorkoli drugače omejiti osebna svoboda 
zaradi dejanj ali obsodb pred njegovim odhodom z ozemlja 
zaprošene pogodbenice. 

2. Oseba, ki je povabljena pred pravosodne organe pogodbenice 
prosilke, da bi odgovarjala za dejanja, zaradi katerih proti njej 
teče postopek, se ne glede na državljanstvo ne sme kazensko 
preganjati ali pripreti niti se ji ne sme kakorkoli drugače omejiti 
osebna svoboda zaradi dejanj ali obsodb pred njenih odhodom 
z ozemlja zaprošene pogodbenice, ki niso navedene v vabilu. 

3. Imuniteta, predvidena v tem členu, preneha, če je priča, 
izvedenec ali kazensko preganjana oseba, potem ko 
pravosodni organi njene navzočnosti niso več zahtevali, imela 
petnajst zaporednih dni možnost, da zapusti ozemlje 
pogodbenice prosilke, pa je kljub temu ostala na tem ozemlju 
oziroma se nanj vrnila potem, ko ga je že zapustila. 

IV. POGLAVJE 

Kazenska evidenca 

13. člen 

1. Zaprošena pogodbenica pošlje izpise in podatke iz kazenske 
evidence, za katere so jo pravosodni organi pogodbenice 
zaprosili in so potrebni v kazenski zadevi, v enakem obsegu, 
kot bi bili ti izpisi in podatki v podobni kazenski zadevi na voljo 
njenim pravosodnim organom. 

2. V vseh drugih primerih, ki jih prvi odstavek tega člena ne 
predvideva, pa bo zaprosilu ugodeno v skladu s pogoji, ki jih 
predvidevajo zakonodaja, predpisi ali praksa zaprošene 
pogodbenice. 

poročevalec, št. 57 86 23. julij 1999 



V. POGLAVJE 

Postopek 
|Gi ujlmeso 

016S 93 id 9b 
14. člen 9nqin9jn9š 

injun igtnb 
1. Zaprosila za medsebojno pravno pomoč morajo vsebovati 

naslednje: 

a) ime organa, ki zaprosi za pomoč, 
b) predmet zaprosila in razlog zanj, 
c) če je mogoče, osebne podatke in državljanstvo zadevne 

osebe, in 
d) če je potrebno, ime naslovnika in njegov naslov. 

2. Zaprosila iz 3., 4. in 5. člena morajo poleg tega vsebovati 
navedbo kaznivega dejanja in povzetek dejstev. 

15. člen 

1. Ministrstvo za pravosodje pogodbenice prosilke pošlje 
zaprosila iz 3., 4. in 5. člena ter vloge iz 11. člena ministrstvu 
za pravosodje zaprošene pogodbenice, ki jih vrne po isti poti. 

2. Kadar je nujno, lahko zaprosila pošljejo pravosodni organi 
pogodbenice prosilke neposredno pravosodnim organom 
zaprošene pogodbenice. Skupaj z ustrezno dokumentacijo 
se pošljejo nazaj po poti, določeni v 1. odstavku tega člena. 

3. Zaprosila, predvidena v prvem odstavku 13. člena, lahko 
pravosodni organi pošljejo neposredno pristojnim organom 
zaprošene pogodbenice in ti organi lahko tudi odgovore vrnejo 
neposredno. Zaprosila, predvidena v drugem odstavku 13. 
člena, ministrstvo za pravosodje pogodbenice prosilke pošlje 
ministrstvu za pravosodje zaprošene pogodbenice. 

4. Zaprosila za medsebojno pravno pomoč, ki niso predvidena 
v prvem in tretjem odstavku tega člena, in zlasti zaprosila za 
preiskavo pred kazenskim pregonom se lahko pošiljajo 
neposredno med pravosodnimi organi. 

5. V primerih, ko ta konvencija dopušča neposredno pošiljanje, 
se to lahko opravi s posredovanjem Mednarodne organizacije 
kriminalistične policije (INTERPOL). 

6. Pogodbenica lahko ob podpisu te konvencije ali deponiranju 
svoje listine o ratifikaciji ali pristopu z izjavo, naslovljeno na 
generalnega sekretarja Sveta Evrope, obvesti, naj se ji 
nekatera ali vsa zaprosila za pravno pomoč pošiljajo po drugi 
poti, kot je predvidena v tem členu, ali zahteva, da se v 
primeru, predvidenem v drugem odstavku tega člena, en 
izvod zaprosila hkrati pošlje tudi njenemu ministrstvu za 
pravosodje. 

7. Določbe tega člena ne posegajo v določbe dvostranskih 
sporazumov ali dogovorov, veljavnih med pogodbenicami, 
po katerih je predvideno neposredno pošiljanje zaprosil za 
pravno pomoč med njihovimi pristojnimi organi. 

16. člen 

1 ■ Razen v primerih iz drugega odstavka tega člena se ne sme 
zahtevati prevod zaprosil in priložene dokumentacije. 

2. Vsaka pogodbenica si ob podpisu ali deponiranju svoje listine 
o ratifikaciji ali pristopu z izjavo, naslovljeno na generalnega 
sekretarja Sveta Evrope, lahko pridrži pravico zahtevati, da 
se ji zaprosila in priložena dokumentacija pošiljajo skupaj s 
prevodom v njen jezik ali kateregakoli od uradnih jezikov 
Sveta Evrope ali v enega od teh jezikov, ki ga določi. Druge 
pogodbenice se lahko ravnajo po načelu vzajemnosti. 

3. Ta člen ne posega v določbe, ki se nanašajo na prevod zaprosil 
ali priložene dokumentacije, vsebovane v sporazumih ali 
dogovorih, ki veljajo ali bodo sklenjeni med dvema ali več 
pogodbenicami. 

17. člen 

Dokaznega gradiva ali dokumentacije, poslane na podlagi te 
konvencije, ni treba overjati. 

18. člen 

Če organ, ki prejme zaprosilo za medsebojno pravno pomoč, ni 
pristojen za ugoditev, ga po uradni dolžnosti pošlje pristojnemu 
organu v svoji državi in o tem pogodbenico prosilko neposredno 
obvesti, če je bilo zaprosilo poslano neposredno. 

19. člen 

Vsako zavrnitev medsebojne pravne pomoči je treba utemeljiti. 

20. člen 

Razen v primerih iz tretjega odstavka 10. člena ugoditev zaprosilu 
za medsebojno pravno pomoč nima za posledico povračila 
stroškov, razen stroškov, nastalih z udeležbo izvedencev na 
ozemlju zaprošene pogodbenice ali predajo osebe, ki ji je odvzeta 
prostost, opravljeno na podlagi 11. člena. 

VI. POGLAVJE 

Dajanje informacij v zvezi s postopki 

21. člen 

1. Informacije, ki jih ena pogodbenica da v zvezi s postopki pred 
sodišči druge pogodbenice, se pošiljajo med ministrstvoma 
za pravosodje, razen če se pogodbenica odloči za možnost, 
ki jo predvideva šesti odstavek 15. člena. 

2. Zaprošena pogodbenica obvesti pogodbenico prosilko o 
vsakem dejanju, ki gaje opravila na podlagi takšne informacije, 
in ji pošlje izvod sodne odločbe. 

3. Določbe 16. člena veljajo tudi za informacije, dane po prvem 
odstavku tega člena. 
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VII. POGLAVJE 

Izmenjava podatkov iz kazenske evidence 

22. člen 

Vsaka pogodbenica obvesti drugo pogodbenico o vseh kazenskih 
obsodbah in poznejših ukrepih, ki se nanašajo na državljane 
slednje in so vpisani v kazenski evidenci. Ministrstva za pravosodje 
si take podatke medsebojno sporočajo vsaj enkrat na leto. Če se 
zadevna oseba šteje za državljana dveh ali več pogodbenic, se 
podatki dajo vsaki od teh pogodbenic, razen če je oseba državljan 
pogodbenice, na katere ozemlju je bila obsojena. 

VIII. POGLAVJE 

Končne določbe 

23. člen , 

1. Vsaka pogodbenica lahko ob podpisu te konvencije ali 
deponiranju svoje listine o ratifikaciji ali pristopu izrazi pridržek 
glede ene ali več določb konvencije. 

2. Vsaka pogodbenica, ki je pridržek izrazila, ga umakne takoj, 
ko okoliščine to dopuščajo. Pridržki se umaknejo z notifikacijo 
generalnemu sekretarju Sveta Evrope. 

3. Pogodbenica, ki je izrazila pridržek glede kake določbe 
konvencije, ne sme zahtevati, da to določbo uporablja druga 
pogodbenica, razen če jo je sama sprejela. 

24. člen 

Pogodbenica lahko ob podpisu te konvencije ali deponiranju svoje 
listine o ratifikaciji ali pristopu z izjavo, naslovljeno na generalnega 
sekretarja Sveta Evrope, natančno določi, katere organe bo za 
namene te konvencije štela za pravosodne organe. 

25. člen 

1. Ta konvencija se uporablja na matičnih ozemljih pogodbenic. 

2. Za Francijo se uporablja tudi v Alžiriji in v čezmorskih 
departmajih in za Italijo tudi na ozemlju Somalije pod italijansko 
upravo. 

3. Zvezna republika Nemčija lahko uporabo te konvencije z 
obvestilom, naslovljenim na generalnega sekretarja Sveta 
Evrope, razširi na Deželo Berlin. 

4. Za Kraljevino Nizozemsko se ta konvencija uporablja na 
njenem evropskem ozemlju. Nizozemska lahko uporabo te 
konvencije z obvestilom, naslovljenim na generalnega 
sekretarja Sveta Evrope, razširi na Nizozemske Antile, 
Surinam in Nizozemsko Novo Gvinejo. 

5. Na podlagi neposrednega dogovora med dvema ali več 
pogodbenicami in v skladu s pogoji, določenimi v takem 
dogovoru, se uporaba te konvencije lahko razširi na katerokoli 

ozemlje ene od teh pogodbenic, ki ni navedeno v prvem, 
drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena, za katerega 
mednarodne odnose je taka pogodbenica odgovorna. 

|i3ii>litit6i o en- 26. člen 

1. Ob upoštevanju določb sedmega odstavka 15. člena in 
tretjega odstavka 16. člena ta konvencija za države, za katere 
se uporablja, nadomesti določbe katerihkoli pogodb, konvencij 
ali dvostranskih sporazumov, ki urejajo medsebojno pravno 
pomoč v kazenskih zadevah med . katerimakoli 
pogodbenicama. 

2. Ta konvencija ne vpliva na obveznosti po katerikoli drugi 
dvostranski ali večstranski mednarodni konvenciji, ki vsebuje 
ali utegne vsebovati določbe, ki urejajo posebne vidike 
medsebojne pravne pomoči na določenem področju. 

3. Pogodbenice lahko med seboj sklepajo dvostranske ali 
večstranske sporazume o medsebojni pravni pomoči v 
kazenskih zadevah zaradi dopolnjevanja določb te konvencije 
ali za lažjo uporabo načel te konvencije. 

4. Kadar medsebojna pravna pomoč v kazenskih zadevah med 
dvema ali več pogodbenicami poteka na podlagi usklajene 
zakonodaje ali posebnega sistema, ki predvideva vzajemno 
uporabo ukrepov medsebojne pravne pomoči na njihovih 
ozemljih, te pogodbenice ne glede na določbe konvencije 
lahko svoje medsebojne odnose na tem področju svobodno 
urejajo izključno v skladu s tako zakonodajo ali sistemom. 
Pogodbenice, ki v skladu s tem odstavkom uporabo te 
konvencije izključijo ali nameravajo izključiti iz medsebojnih 
odnosov, morajo o tem uradno obvestiti generalnega sekretarja 
Sveta Evrope. 

27. člen 

1. Ta konvencija je na voljo za podpis članicam Sveta Evrope. 
Treba jo je ratificirati. Listine o ratifikaciji se hranijo pri 
generalnem sekretarju Sveta. 

2. Konvencija začne veljati 90 dni po datumu deponiranja tretje 
listine o ratifikaciji. 

3. Za podpisnico, ki konvencijo ratificira pozneje, začne ta veljati 
90 dni po datumu deponiranja njene listine o ratifikaciji. 

28. člen 

1. Odbor ministrov Sveta Evrope lahko katerokoli državo, ki ni 
članica Sveta, povabi, da pristopi k tej konvenciji. Odločitev o 
tem povabilu morajo soglasno podpreti vse članice Sveta, ki 
so konvencijo ratificirale. 

2. H konvenciji se pristopi z deponiranjem listine o pristopu pri 
generalnem sekretarju Sveta; pristop začne veljati 90 dni po 
datumu deponiranja listine o pristopu. 

29. člen 

Vsaka pogodbenica lahko zase odpove konvencijo z obvestilom 
generalnemu sekretarju Sveta Evrope. Odpoved začne veljati 6 
mesecev po datumu, ko je generalni sekretar Sveta prejel tako 
notifikacijo. 
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30. člen 

Generalni sekretar Sveta Evrope članice Sveta in vlado vsake 
države, ki je pristopila k tej konvenciji, uradno obvesti o: 

a) imenih podpisnic in deponiranju vsake listine o ratifikaciji ali 
pristopu; 

b) datumu začetka veljavnosti te konvencije; .:^oqu dO . 
c) vsaki notifikaciji, ki jo je prejel v skladu z določbami prvega 

odstavka 5. člena, tretjega odstavka 7. člena, šestega 
odstavka 15. člena, drugega odstavka 16. člena, 24. člena, 
tretjega in četrtega odstavka 25. člena in četrtega odstavka 
26. člena; 

d) vsakem pridržku, izraženem v skladu s prvim odstavkom 
23. člena; 

e) umiku vsakega pridržka, izraženega v skladu z drugim 
odstavkom 23. člena; 

f) vsaki notifikaciji o odpovedi, ki jo je prejel v skladu z določbo 
29. člena, in o datumu, ko bo taka odpoved začela veljati. 

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni,' 
podpisali to konvencijo. 

Sestavljeno v Strasbourgu 20. aprila 1959 v angleščini in 
francoščini, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem 
samem izvodu, ki ostane shranjen v arhivu Sveta Evrope. 
Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjene kopije vladam 
držav, ki so jo podpisale ali k njej pristopile. 

I 
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DODATNI PROTOKOL 

K EVROPSKI KONVENCIJI 

O MEDSEBOJNI PRAVNI POMOČI V KAZENSKIH ZADEVAH 
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Države članice Svela Evrope, podpisnice tega protokola, so se 
v želji, da bi olajšale uporabo Evropske konvencije o medsebojni 
pravni pomoči v kazenskih zadevah, ki je bila dana na voljo za 
podpis v Strasbourgu 20. aprila 1959 (v nadaljnjem besedilu 
konvencija), tudi za področje kršitev fiskalnih predpisov; 
ob upoštevanju, da je zaželeno konvencijo dopolniti še v določenih 
drugih pogledih, 
dogovorile o naslednjem: 

I. POGLAVJE 

1. člen 

Pogodbenice ne smejo uresničevati pravice iz točke a) 2. člena 
konvencije, da lahko zavrnejo pravno pomoč samo zato, ker se 
zaprosilo nanaša na dejanje, ki ga zaprošena pogodbenica šteje 
za kršitev fiskalnih predpisov. 

2. člen 

1. Kadar je pogodbenica pripravljena ugoditi zaprosilu za 
preiskavo ali zaseg premoženja pod pogojem, da je dejanje, 
ki je razlog za zaprosilo, kaznivo tako po zakonodaji 
pogodbenice prosilke kot tudi po zakonodaji zaprošene 
pogodbenice, se šteje, da je ta pogoj za kršitev fiskalnih 
predpisov izpolnjen tudi, če je dejanje kaznivo po zakonodaji 
pogodbenice prosilke in ustreza kaznivemu dejanju enake 
narave po zakonodaji zaprošene pogodbenice. 

2. Zaprosilo se ne sme zavrniti z utemeljitvijo, da zakonodaja 
zaprošene pogodbenice ne nalaga eriake vrste davka ali 
dajatve ali da ne vsebuje enake vrste davčnih, carinskih in 
deviznih predpisov kot zakonodaja pogodbenice prosilke. 

II. POGLAVJE 

3. člen 

Konvencija se uporablja tudi za: 

a) vročitev listin, ki se nanašajo na izvršitev sodbe, povračilo 
denarne kazni ali plačilo stroškov postopka; 

b) ukrepe v zvezi z odložitvijo izreka kazni ali njene izvršitve, 
pogojnim odpustom, preložitvijo začetka izvrševanja kazni 
ali prekinitvijo izvrševanja kazni. 

III. POGLAVJE 

4. člen 

22. člen konvencije se dopolni z naslednjim besedilom, tako da 
prvotni 22. člen konvencije postane prvi odstavek, spodaj 
navedene določbe pa postanejo drugi odstavek: 

"2. Poleg tega pogodbenica, ki je priskrbela prej omenjene podatke, 
drugi pogodbenici v posameznih primerih na njeno zaprosilo pošlje 
izvod obsodb in obvestil o zadevnih ukrepih kot tudi druge s tem 
povezane podatke, da bi slednja na njihovi podlagi lahko presodila, 
ali so zaradi njih potrebni kaki notranjepravni ukrepi. O tem se 
dogovorita pristojni ministrstvi za pravosodje." 

IV. POGLAVJE 

5. člen 

1. Ta protokol je na voljo za podpis državam članicam Sveta 
Evrope, ki so podpisale konvencijo. Treba ga je ratificirati, 
sprejeti ali odobriti. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi 
se hranijo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope. 

2. Protokol začne veljati 90 dni po datumu deponiranja tretje 
listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. 

3. Za državo podpisnico, ki ga ratificira, sprejme ali odobri 
pozneje, začne protokol veljati 90 dni po datumu deponiranja 
njene listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi. 

4. Država članica Sveta Evrope ne more ratificirati, sprejeti ali 
odobriti tega protokola, če ni hkrati ali prej ratificirala konvencije. 

6. člen 

1. Vsaka država, ki je pristopila h konvenciji, lahko pristopi k 
temu protokolu, potem ko je ta začel veljati. 

2. K protokolu se pristopi z deponiranjem listine o pristopu pri 
generalnem sekretarju Sveta Evrope; pristop začne veljati 90 
dni po datumu deponiranja listine o pristopu. 

7. člen 

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju listine o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu navede ozemlje ali 
ozemlja, za katera se uporablja ta protokol. 

2. Vsaka država lahko ob deponiranju svoje listine o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu ali kadarkoli pozneje z izjavo, 
naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, ta 
protokol razširi na katerokoli drugo ozemlje ali ozemlja, 
navedena v izjavi, za katerih mednarodne odnose je 
odgovorna ali v imenu katerih je pooblaščena prevzemati 
obveznosti. 

3. Vsaka izjava, dana na podlagi prejšnjega odstavka, se lahko 
za vsako ozemlje, ki je v njej omenjeno, umakne z notifikacijo, 
naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope. Umik 
začne veljati šest mesecev potem, ko je generalni sekretar 
Sveta Evrope prejel notifikacijo. 

8. člen 

1. Pridržki pogodbenice v zvezi s kako določbo konvencije se 
lahko uporabljajo tudi za ta protokol, razen če pogodbenica 
ob podpisu ali deponiranju svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, 
odobritvi ali pristopu ne izjavi drugače. To velja tudi za izjave, 
dane na podlagi 24. člena konvencije. 

2. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu izjavi, da si pridržuje 
pravico, da: 

a) ne sprejme I. poglavja ali ga sprejme le za določena kazniva 
dejanja ali določene vrste kaznivih dejanj, navedenih v 1. 
členu, ali ne ugodi zaprosilom za preiskavo ali zaseg 
premoženja zaradi kršitev fiskalnih predpisov; 

b) ne sprejme II. poglavja; 
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c) ne sprejme III. poglavja. 

3. Vsaka pogodbenica lahko z izjavo, naslovljeno na generalnega 
sekretarja Sveta Evrope, umakne izjavo, ki jo je dala v skladu 
s prejšnjim odstavkom; umik začne veljati od dne, ko je 
generalni sekretar prejel tako izjavo. 

4. Pogodbenica, ki je po tem protokolu izrazila pridržek glede 
kake določbe konvencije ali pridržek glede kake določbe tega 
protokola, ne more od druge pogodbenice zahtevati uporabe 
take določbe; če je njen pridržek delen ali pogojen, pa uporabo 
take določbe lahko zahteva v obsegu, kot jo je sama sprejela. 

5. Drugi pridržki glede določb tega protokola niso dopustni. 

9. člen 

Določbe tega protokola ne posegajo v podrobnejšo ureditev v 
dvostranskih in večstranskih sporazumih, ki so jih pogodbenice 
sklenile v skladu s tretjim odstavkom 26. člena konvencije. 

10. člen 

Evropski odbor za kazenske zadeve Sveta Evrope mora biti 
obveščen o izvajanju tega protokola in stori vse, kar je potrebno 
za lažje prijateljsko reševanje vsake težave, ki utegne nastati pri 
izvajanju tega protokola. 

11. člen 

1. Vsaka pogodbenica lahko zase odpove protokol z notifikacijo, 
naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope. 

2. Odpoved začne veljati šest mesecev po datumu, ko je 
generalni sekretar prejel tako notifikacijo. 

3. Odpoved konvencije pomeni hkrati tudi odpoved tega 
protokola. 

inos&rtvfeo' 12. člen 
°.t B\nqF> XV 

Generalni sekretar Sveta Evrope države članice Sveta in vse 
države, ki so pristopile h konvenciji, uradno obvesti o: 

a) vsakem podpisu tega protokola; 
b) vsakem deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali 

pristopu; 
c) vsakem datumu začetka veljavnosti tega protokola v skladu 

s 5. in 6. členom; 
d) vsaki izjavi, sprejeti na podlagi določb drugega in tretjega 

odstavka 7. člena; 
e) vsaki izjavi, sprejeti na podlagi določb prvega odstavka 8. 

člena; 
f) vsakem pridržku, danem na podlagi določb drugega odstavka 

8. člena; 
g) umiku vsakega pridržka na podlagi določb tretjega odstavka 

8. člena; 
h) vsaki notifikaciji, prejeti na podlagi določb 11. člena, in datumu, 

ko odpoved začne veljati. 

V potrditev tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, 
podpisali ta protokol. 

Sestavljeno v Strasbourgu 17. marca 1978 v angleščini in 
francoščini, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem 
samem izvodu, ki aostane shranjen v arhivu Sveta Evrope. 
Generalni sekretar Sveta Evrope pošlje overjeno kopijo vsaki 
državi, ki je protokol podpisala ali k njemu pristopila. 

3. člen 4. člen 
t 

Za izvajanje konvencije in dodatnega protokola h konvenciji skrbi Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Ministrstvo za pravosodje. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Evropska konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih 
zadevah je bila sestavljena v Strasbourgu, dne 20. aprila 1959 in 
jo je do sedaj podpisalo 32 članic Sveta Evrope, od tega jo je 
ratificiralo 29 držav, pristopile so k njej 3 države, od katerih ena 
država ni članica Sveta Evrope. 

Dodatni protokol k Evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči 
je bil sestavljen v Strasbourgu, dne 17. marca 1978 in ga je do 
sedaj podpisalo 30 članic Sveta Evrope, od tega ga je ratificiralo 
24 držav, 1 država pa je k protokolu pristopila. 

Po pooblastilu Vlade Republike Slovenije je konvencijo in dodatni 
protokol h konvenciji 26.februarja 1999 v Strasbourgu podpisala 
stalna predstavnica Republike Slovenije pri Svetu Evrope, ga. 
Magdalena Tovornik. 

Evropska konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih 
zadevah, ki se dopolnjuje z dodatnim protokolom, je edina 
konvencija, ki ureja inštitut nuđenja mednarodne pravne pomoči 
v kazenskih zadevah na multilateralni ravni in s tem prispeva k 
tesnejšemu povezovanju in poenotenju postopkov pri izvajanju 
tega inštituta med državami, ki so k njej pristopile. 

Ne glede na to, da je Republika Slovenija vprašanje mednarodne 
pravne pomoči v kazenskih zadevah z večino držav članic Sveta 
Evrope že uredila na bilateralni ravni, je z vidika enotne rešitve 
vprašanj, ki se pojavljajo v okviru mednarodne pravne pomoči v 
sodnih postopkih in z vidika učinkovitejše in hitrejše izvedbe 
postopkov, v katerih je potrebno sodelovanje ene ali več držav, 
smotrno, da zadevna konvencija in dodatni protokol h konvenciji 
veljata tudi v razmerju do Republike Slovenije. 

S konvencijo je urejeno vprašanje tako imenovane male pravne 
pomoči v kazenskih postopkih in sicer: 

izvajanje posameznih procesnih dejanj, zaslišanje po zaprosilu, 
vročanje listin, posredovanje informacij v zvezi s postopki, 
izmenjava podatkov iz kazenske evidence, to je vprašanj, ki so 
za izvedbo postopkov, v primerih, ko gre za zadeve z 
mednarodnim, tujim elementom, zelo pomembna. 

Vse določbe navedene konvencije in dodatnega protokola h 
konvenciji so oblikovane v okviru predpostavke, da se pri nuđenju 
kazenskopravne pomoči v sodnih postopkih spoštuje notranja 
materialna in procesna kazenska zakonodaja pogodbenic in 
vzajemnost pri izvajanju prevzetih obveznosti. 

Za izvajaje konvencije in dodatnega protokola h konvenciji skrbi 
Ministrstvo za pravosodje. 

Zaradi ratifikacije konvencije in dodatnega protokola h konvenciji 
ne bo treba sprejeti novih ali spremeniti veljavnih predpisov v 
Republiki Sloveniji. 

Konvencijo in dodatni protokol h konvenciji ratificira Državni zbor 
Republike Slovenije na podlagi 2.odstavka 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah 

Za izvajanje konvencije in dodatnega protokola h konvenciji ni 
potrebno zagotoviti dodatnih finančnih sredstev iz proračuna 
Republjke Slovenije. 

■ 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO ARABSKE REPUBLIKE EGIPT 0 

GOSPODARSKEM, INDUSTRIJSKEM, 

TEHNOLOŠKEM IN ZNANSTVENEM 

SODELOVANJU (BEGGIS) 

- EPA 894 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 118. seji dne 8. julija 1999 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ARABSKE 
REPUBLIKE EGIPT O GOSPODARSKEM, INDUSTRIJSKEM, 
TEHNOLOŠKEM IN ZNANSTVENEM SODELOVANJU, 

ki ga pošilja v obravnavo 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; 
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj; 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

1-čien 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:* 
Arabske republike Egipt o gospodarskem, industrijskem, 
tehnološkem in znanstvenem sodelovanju, podpisan v Ljubljani 
28.oktobra 1998. 

* Besedilo sporazuma v arabskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 
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SPORAZUM 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO ARABSKE REPUBLIKE EGIPT 

O GOSPODARSKEM, INDUSTRIJSKEM, TEHNOLOŠKEM 
IN ZNANSTVENEM SODELOVANJU 

i 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Arabske republike Egipt (v 
nadaljevanju pogodbenici) sta se 

ob upoštevanju pomena, ki ga ima gospodarsko sodelovanje za 
razvoj in raznolikost odnosov med državama, 

z namenom, da bi razvili obstoječe gospodarske odnose na podlagi 
obojestranske koristi in vzajemnosti ob dopuščanju uporabe vseh 
možnosti, ki jih ustvarja tehnološki in znanstveni napredek, 

v skladu z veljavnimi zakoni v obeh državah in z mednarodnimi 
sporazumi, ki sta jih sprejeli, ob upoštevanju določb Sporazuma 
o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije 

sporazumeli, kot sledi: 

1. člen 

Pogodbenici spodbujata razvoj gospodarskega sodelovanja med 
državama, da bi okrepili in razširili svoje odnose. 

Pogodbenici z medsebojnim dogovorom določita področja 
delovanja, na katerih se zdi dvostransko sodelovanje ugodnejše, 
ob upoštevanju razvoja dvostranskih odnosov in prednostnih 
nalog gospodarske politike obeh držav. 

(f) podpirata tečaje usposabljanja s posebnim interesom za 
gospodarskodejavnost, katerih cilj je tehnološko usposabljanje 
poslovnežev in menedžerjev kot tudi srednje in visoko 
kvalificiranega osebja podjetij. 

Pogodbenici omogočata odprtje in ustanovitev uradov v obeh 
državah ali kakršnega koli drugega predstavništva gospodarskih 
organizacij in podjetij druge države v skladu z zakoni, veljavnimi 
v obeh državah. 

3. člen » 

Pogodbenici pospešujeta sodelovanje med podjetji obeh držav, 
vključno z ustanovitvijo skupnih podjetij, ki delujejo v obeh državah 
in tudi v tretjih državah. 

4. člen 

Ker se pogodbenici zavedata pomena znanosti in tehnologije za 
gospodarski in družbeni razvoj, bosta na podlagi vzajemne 
pravičnosti in koristi spodbujali razvoj znanstvenega in 
tehnološkega sodelovanja na področju, ki je posebej zanimivo za 
obe državi. 

2. člen 

V skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo v obeh državah, pogodbenici: 

(a) spodbujata stike med pristojnimi ustanovami obeh držav, 
vključno z izmenjavo strokovnjakov; 

(b) podpirata pobude, kot so sejmi, razstave, konference in druga 
srečanja, katerih namen je pospeševanje in razvoj 
sodelovanja med državama in zlasti med njunimi 
gospodarskimi predstavniki in pristojnimi institucijami; 

(c) spodbujata razvoj novih načinov sodelovanja, vključno s 
sodelovanjemmed srednje velikimi in majhnimi podjetji, kot so 
ustanovitev skupnihpodjetij, medsebojne naložbe, oddaja del 
v podizvajanje, pogodbe o vodenju, raziskave, izmenjava 
tehnologij in skupna proizvodnja blaga; 

(d) gospodarskim predstavnikom obeh držav zagotavljata 
informacije o dejanskih možnostih za sodelovanje in razvoj 
dvostranskih odnosov; 

(e) podpirata sodelovanje med gospodarskimi organizacijami in 
podjetji obeh držav na podlagi dogovora o dolgoročnih 
programih, protokolov in pogodb; 

Za ta namen pogodbenici podpirata sklenitev vzajemnega 
sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med 
ministrstvoma pogodbenic, pristojnima za znanost in tehnologijo. 

5. člen 

Pogodbenici se zavedata pomena, ki ga imajo majhna in srednje 
velika podjetja za gospodarstvo obeh držav, in bosta zato na tem 
področju pospeševali povezavo med nacionalnimi institucijami 
za podporo majhnim in srednje velikim podjetjem kakor tudi 
sodelovanje med njimi, skrbeli za izmenjavo in stike med njimi ter 
spodbujali sodelovanje med majhnimi in srednje velikimi podjetji v 
vseh oblikah, predvsem s pomočjo sistema izmenjave informacij. 

6.člen 
\ 

Pogodbenici si prizadevata za sklenitev sporazuma o spodbujanju 
in zaščiti naložb ter sporazuma o izogibanju dvojnemu 
obdavčevanju, zato da bi omogočali razvoj sodelovanja. 

7. člen 

Pogodbenici vsaka v okviru svojih pristojnosti zagotavljata in 
utrjujeta varstvo pravic intelektualne lastnine. 
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8. člen 

Za zagotovitev uresničevanja tega sporazuma pogodbenici 
ustanovita medvladno mešano komisijo, ki ji predsedujeta 
ministrstvi obeh pogodbenic, pristojni za mednarodne ekonomske 
odnose. 

Mešana komisija lahko vključuje predstavn3^lnt&Lcij, 
organizacij, podjetij in drugih strani obeh držav, }<i Sel, 6fc>Ianejo 
enkrat letno oziroma po potrebi na željo ene ali druge pogodbenice 
izmenično v Republiki Sloveniji in Arabski republiki Egipt. 

Mešana komisija spremlja in usklajuje gospodarsko sodelovanje 
med državama in predlaga eni oziroma drugi vladi ustrezne ukrepe 
za njegov razvoj, in sicer z opredelitvijo področij dejavnosti, na 
katerih se dvostransko sodelovanje zdi koristnejše. 

Mešana komisija lahko sprejme posebna pravila, potrebna za 
svoje delovanje. 

9. člen 

Ta sporazum ne posega v druge mednarodne sporazume, ki 
zavezujejo pogodbenici. 

10. člen I 

Pogodbenici lahko spremenita katero koli določbo tega sporazuma; 
te spremembe se odobrijo na podlagi prvega odstavka 11. člena. 

11. člen 

Sporazum začne veljati trideset dni po dnevu prejema drugega 
obvestila, s katerim pogodbenici druga drugo obvestita o odobritvi 
v skladu z ustavnimi postopki obeh držav. 

Sporazum velja pet let in se samodejno podaljšuje za nadaljnja 
obdobja enega leta, razen če ga ena od pogodbenic ne odpove 
šest mesecev pred prenehanjem njegove veljavnosti. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 28. oktobra 1998 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, arabskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada 
angleško besedilo. 

ZA VLADO ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE: ARABSKE REPUBLIKE EGIPT: 
Marjan Senjur l.r. Zafer El-Beshry l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
in razvoj. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Dne 28. oktobra 1998 je bil v Ljubljani podpisan Sporazum med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o 
gospodarskem, industrijskem, tehnološkem in znanstvenem 
sodelovanju. Za Republiko Slovenijo je sporazum podpisal minis- 
ter za ekonomske odnose in razvoj Republike Slovenije, gospod 
dr. Marjan Senjur, za Arabsko republiko Egipt pa gospod Zafer El- 
Beshry, minister za planiranje in mednarodno sodelovanje. 

1. RAZLOGI 

Z navedenim sporazumom se bo na podoben način, kot je 
predvideno v sporazumih o gospodarskem sodelovanju Republike 
Slovenije z nekaterimi drugimi državami, zagotovila podlaga za 
razvoj obstoječih gospodarskih odnosov med državama na podlagi 
obojestranske koristi in vzajemnosti ob dopuščanju uporabe vseh 
možnosti, ki jih ustvarja tehnološki in znanstveni napredek. 

Republika Slovenija beleži v blagovni menjavi z Arabsko republiko 
Egipt pozitiven saldo. Izvoz se je v letu 1996 povečal za 5,3% 
glede na leto 1995, medtem ko se je slovenski uvoz skorajda 
prepolovil. Poleg tega se je celotna blagovna menjava leta 1996 v 
primerjavi z letom 1995 zmanjšala, saj je predstavljala 87% tiste 
iz leta 1995. Ponoven porast izvoza, uvoza in s tem celotnega 
obsega blagovne menjave je opazen v letu 1997. Izvoz Republike 
Slovenije v Arabsko republiko Egipt se že od leta 1992 giblje med 
18 in 25 milijonov USD na leto. Po letu 1993, ko se je zabeležila 
najnižja vrednost v zadnjih petih letih (18,4 milijona USD), je izvoz 
začel rahlo naraščati in je tako leta 1996 dosegel vrednost 25,8 
milijona USD, leta 1997 pa že 30,4 mio USD. Slovenski uvoz iz 
Arabske republike Egipt v letih 1992 in 1993 ni presegel 10 milijonov 
USD, leta 1994 in 1995 pa smo ga zabeležili v vrednosti nad 13 
oz. 14 milijonov USD. Leta 1996 je prišlo do občutnega padca (8,0 
milijona USD), kar pomeni, da je bil uvoz iz Arabske republike 
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Egipt na podobni ravni kot v letih 1992 in 1993. V letu 1997 je 
slovenski uvoz iz Egipta znova v porastu, saj je dosegel vrednost 
14,6 mio USD. 

2. BISTVENI ELEMENTI SPORAZUMA 

S sporazumom pogodbenici z namenom okrepitve in razširitve 
medsebojnih odnosov spodbujata razvoj gospodarskega 
sodelovanja med državama. V skladu s tem bosta z medsebojnim 
dogovorom določili področja delovanja, na katerih se zdi 
dvostransko sodelovanje ugodnejše, pri tem pa bosta upoštevali 
razvoj dvostranskih odnosov in prednostne naloge gospodarske 
politike obeh držav. 

S tem namenom bosta pogodbenici v skladu z zakoni in predpisi, 
ki veljajo v obeh državah, spodbujali stike med pristojnimi 
ustanovami obeh držav (vključno z izmenjavo strokovnjakov), 
podpirali pobude, kot so sejmi, razstave, konference in druga 
srečanja, katerih namen je pospeševanje in razvoj sodelovanja 
med državama in zlasti med njunimi gospodarskimi predstavniki 
in pristojnimi institucijami,spodbujali razvoj novih načinov 
sodelovanja, vključno s sodelovanjem med srednje velikimi in 
majhnimi podjetji, zagotavljali informacije o dejanskih možnostih 
za sodelovanje in razvoj dvostranskih odnosov gospodarskim 
predstavnikom obeh držav, podpirali sodelovanje med 
gospodarskimi organizacijami in podjetji obeh držav na podlagi 
dogovora o dolgoročnih programih, protokolov in pogodb, podpirali 
tečaje usposabljanja s posebnim interesom za gospodarsko 
dejavnost, katerih cilj je tehnološko usposabljanje poslovnežev in 
menedžerjev kot tudi srednje in visoko kvalificiranega osebja 
podjetij. 

Pogodbenici bosta omogočali odprtje in ustanovitev uradov v obeh 
državah ali kakršnega koli drugega predstavništva gospodarskih 
organizacij in podjetij druge države v skladu z zakoni, veljavnimi 
v obeh državah, ter pospeševali sodelovanje med podjetji obeh 
držav, vključno z ustanovitvijo skupnih podjetij, ki delujejo v obeh 
državah in tudi v tretjih državah. 

Zavedujoč se pomena znanosti in tehnologije za gospodarski in 
družbeni razvoj bosta pogodbenici na podlagi vzajemne 
pravičnosti in koristi spodbujali razvoj znanstvenega in 
tehnološkega sodelovanja na področju, ki je posebej zanimivo za 
obe državi. V skladu s tem bosta pogodbenici podpirali sklenitev 
sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med 
ministrstvoma pogodbenic, pristojnima za znanost in tehnologijo. 
Pogodbenici bosta vsaka v okviru svojih pristojnosti zagotavljali 
in utrjevali varstvo pravic intelektualne lastnine. 

Da bi omogočali razvoj sodelovanja, si bosta pogodbenici 
prizadevali za sklenitev sporazuma o spodbujanju in zaščiti naložb 
ter sporazuma o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. 

Pogodbenici bosta pospeševali povezavo med nacionalnimi 
institucijami za podporo majhnim in srednje velikim podjetjem kakor 
tudi sodelovanje med njimi, skrbeli za izmenjavo in stike med njimi 
ter spodbujali sodelovanje med majhnimi in srednje velikimi podjetji 
v vseh oblikah, predvsem s pomočjo sistema izmenjave informacij. 

Za zagotovitev uresničevanja tega sporazuma pogodbenici 
predvidevata ustanovitev medvladne mešane komisije, ki ji 
predsedujeta ministrstvi obeh pogodbenic, pristojni za 
mednarodne ekonomske odnose. Mešana komisija lahko vključuje 
predstavnike institucij, organizacij, podjetij in drugih strani obeh 
držav in se sestane enkrat letno oziroma po potrebi na željo ene 
ali druge pogodbenice izmenično v Republiki Sloveniji in Arabski 
republiki Egipt. Mešana komisija spremlja in usklajuje gospodarsko 
sodelovanje med državama in predlaga eni oziroma drugi vladi 
ustrezne ukrepe za njegov razvoj. 

Sporazum posebej predvideva, da njegove določbe ne posegajo 
v druge mednarodne sporazume, ki zavezujejo pogodbenici. 

3. ZAČETEK VELJAVNOSTI 

Ta sporazum začne veljati tridpset dni po dnevu prejema drugega 
obvestila, s katerim pogodbenici druga drugo obvestita o odobritvi 
sporazuma v skladu z ustavnimi postopki obeh držav. 

4. RATIFIKACIJA IN VPLIV NA DOMAČO 
ZAKONODAJO " 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Zaradi uresničevanja sporazuma ni potrebno sprejeti novih ali 
spremeniti veljavnih predpisov. 

5. POTREBNA FINANČNA SREDSTVA 

V zvezi z izvajanjem sporazuma bo treba zagotoviti finančna 
sredstva za pokritje stroškov dela slovenskih predstavnikov na 
skupnih srečanjih mešane komisije, do katerih bo prihajalo po 
potrebi izmenoma v vsaki pogodbenici.Ta sredstva se zagotavljajo 
iz proračunskih sredstev ministrstev, katerih predstavniki se bodo 
udeleževali srečanj mešane komisije. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO 

ALBANIJO 0 VZAJEMNEM 

SPODBUJANJU IN ZAŠČITI VLAGANJ 

(BALSZV) 

- EPA 895 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 118. seji dne 8. julija 1999 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO ALBANIJO O 
VZAJEMNEM SPODBUJANJU IN ZAŠČITI VLAGANJ, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 
63. člena zakona o zunanjih zad6vah. 

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 kol 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora, in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj; 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve; 
- Jelka PFEIFER, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve; 
- Tatjana BRUNČEK JOVIĆEVIČ, svetovalka Vlade Republike 

Slovenije v Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko 
Albanijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti vlaganj, podpisan na 
Bledu 23. oktobra 1997. 

2. člen 

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

* Besedilo sporazuma v albanskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 
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SPORAZUM 
MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN 

REPUBLIKO ALBANIJO 
O VZAJEMNEM SPODBUJANJU IN 

ZAŠČITI VLAGANJ 

Republika Slovenija in Republika Albanija (v nadaljevanju 
pogodbenici); 

ki želita na dolgoročni podlagi okrepiti svoje gospodarsko 
sodelovanje v korist obeh držav; 

ki nameravata ustvariti in ohranjati ugodne razmere za vlaganja 
vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice; 

ki se zavedata, da bosta pospeševanje in zaščita vlaganj na 
podlagi tega sporazuma spodbudila pobudo na tem področju; 

sta se dogovorili naslednje: 

1. člen 
OPREDELITEV POJMOV 

Za namene tega sporazumu: 

1. »vlaganje« pomeni vse vrste sredstev, ki jih vloži vlagatelj 
ene pogodbenice v skladu z zakoni in predpisi druge 
pogodbenice in ki obsegajo predvsem, vendar ne izključno: 

a) premičnine in nepremičnine ter druge stvarne pravice, 
kot so služnostne pravice, hipoteke, pravice do 
zaplembe, zastave in podobne pravice; 

b) delnice in druge vrednostne papirje ter vse druge oblike 
udeležbe v kakem podjetju; 

c) posojila, denarne zahtevke ali zahtevke za izvedbo 
pogodbenih del z ekonomsko vrednostjo, ki jih spremlja 
vlaganje; 

d) avtorske pravice, pravice industrijske lastnine (kot so 
patenti, uporabni modeli, vzorci ali modeli, blagovne ali 
storitvene znamke, firma, oznake o poreklu), znanje in 
izkušnje in goodvvill; 

e) vsakršno z zakonom ali po pogodbi dodeljeno pravico 
in po zakonu dodeljena dovoljenja vključno s koncesijami 
za iskanje, pridobivanje, gojenje ali izkoriščanje naravnih 
bogastev. 

Kakršna koli sprememba oblike vlaganja odobrena v skladu 
z zakoni in predpisi pogodbenice, na ozemlju katere je bilo 
vlaganje opravljeno, ne vpliva na naravo vlaganja. 

2. »Dohodek« pomeni prihodke od vlaganja in med drugim 
obsega še posebej dobiček, obresti, prihodke od kapitala, 
dividende, avtorske in druge honorarje ter druge prihodke. 

3. »Vlagatelj« v zvezi s pogodbenicama pomeni: 

za Republiko Slovenijo: 

a) izraz »fizična oseba«, ki pomeni fizične osebe, ki so 
državljani te pogodbenice; 

b) izraz »pravna oseba«, ki pomeni pravne subjekte skupaj 
s podjetji, korporacijami, poslovnimi združenji in drugimi 
ofMhizacijarpi, ki so ustanovljeni ali drugače ustrezno 

°8raii¥izirani v skladu z zakonodajo te pogodbenice in 
'' \^majii' svoj sedež na njenem ozemlju, kjer opravljajo 

' Si/dfe gospodarske dejavnosti; 

za Republiko Albanijo: 

a) izraz »fizična oseba«, ki pomeni vsako fizično osebo, 
ki je državljan te pogodbenice v skladu z njeno 
zakonodajo; • 

b) izraz »pravna oseba«, ki pomeni kateri koli subjekt, 
registriran ali ustanovljen v skladu z njeno zakonodajo 
kot pravna oseba in je po tej zakonodaji kot tak priznan 
ter ima stalni sedež na ozemlju te pogodbnice. 

4. Izraz »ozemlje« pomeni v zvezi s katero koli pogodbnico 
ozemlje, ki je pod njeno suverenostjo, kot tudi teritorialno 
vode, epikontinentalni pas in področja pod morsko površino, 
na katerem pogodbenica v skladu z mednarodnim pravom 
izvaja suverene pravice ali jurisdikcijo. 

2. člen 
SPODBUJANJE IN ZAŠČITA VLAGANJ 

1. Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju spodbuja vlaganja 
vlagateljev druge pogodbenice in dopušča taka vlaganja v 
skladu s svojimi zakoni in predpisi. 

2. Dohodek od vlaganj in prihodek, ki izhaja iz odobrenega 
reinvestiranja, uživata enako zaščito kot osnovna vlaganja. 

3. Vlaganja vlagateljev ene izmed pogodbenic se na ozemlju 
druge pogodbenice ves čas pravično in nepristransko 
obravnavajo in uživajo popolno zaščito in varnost. 

3. člen 
ZAŠČITA IN OBRAVNAVA VLAGANJ 

1. Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju zaščiti vlaganja, ki jih 
v skladu z njenimi zakoni in predpisi opravijo vlagatelji druge 
pogodbenice, in ne sprejema neupravičenih ali 
diskriminacijskih ukrepov, s katerimi bi škodovala upravljanju, 
vzdrževanju, uporabi, uživanju, širitvi, prodaji in morebitni 
likvidaciji takih vlaganj. 

2. Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju zagotovlja pravično 
in nepristransko obravnavo vlaganj vlagateljev druge 
pogodbenice.Ta obravnava ne bo manj ugodna od obravnave, 
ki jo pogodbenica za vlaganja na svojem ozemlju zagotavlja 
svojim vlagateljem ali vlagateljem iz kake tretje države, če je 
slednja obravnava ugodnejša. 

3. Obravnava po načelu države z največjimi ugodnostmi pa ne 
velja za privilegije, ki jih katera koli pogodbenica dodeli 
vlagateljem kake tretje države zaradi svojega članstva ali 
pridruženega članstva v kakem območju proste trgovine, 
carinski uniji, skupnem trgu ali organizaciji za regionalno 
gospodarsko sodelovanje ali pridružitve kaki obstoječi ali 
prihodnji konvenciji o izogibanju dvojnemu obdavčevanju ali 
konvenciji o drugih davčnih zadevah. 
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4. člen 
RAZLASTITEV 

1. Vlaganj vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge 
pogodbenice ni mogoče razlastiti, nacionalizirati aji v zvezi z 
njimi sprejemati drugih ukrepov, ki bi imell^naj^jjčinek kot 
razlastitev ali nacionalizacija, razen če to ni Y, w(j]0 korist in 
proti takojšnji, primerni in učinkoviti odškodnini, rer v skladu z 
ustreznimi zakonskimi postopki na nediskriminacijski podlagi. 
Taka odškodnina bo izračunana na podlagi trzne vrednosti 
razlaščenega vlaganja tik pred dnevom dejanske ali 
nameravane razlastitve, nacionalizacije ali podobnega ukrepa, 
oziroma preden je nameravana razlastitev postala splošno 
znana, karkoli je prej. 

Odškodnina bo plačana brez nepotrebnega odlašanja in bo 
vključevala veljavne bančne obresti do dneva plačila. Biti mora 
dejansko vnovčljiva in prosto prenosljiva. 

I 
V primeru razlastitve, nacionalizacije ali podobnega ukrepa je 
potrebno na ustrezen način predvideti določitev in plačilo te 
odškodnine. 

2. Vlagatelji vsake pogodbenice so v zvezi z določili tega člena 
na ozemlju druge pogodbenice deležni obravnave po načelu 
države z največjimi ugodnostmi. 

5. člen 
ODŠKODNINA ZA IZGUBE 

Vlagateljem vsake pogodbenice, ki pri svojih vlaganjih na ozemlju 
druge pogodbenice utrpijo izgube zaradi vojne, oboroženih 
spopadov, revolucije, izrednega stanja v državi, upora, vstaje ali 
nemirov pri svojih vlaganjih, bo v zvezi s povračilom, 
nadomestilom, odškodnino ali drugo obliko poravnave zagotovljena 
obravnava, ki bo vsaj tako ugodna kot obravnava, ki jo druga 
pogodbenica priznava svojim vlagateljem ali vlagateljem kake 
tretje države. Če je le mogoče, morajo biti plačila na tej podlagi 
prosto prenosljiva in izplačana brez neupravičene zamude. 

6. člen 
PRENOS 

1. Vsaka pogodbenica, na čigar ozemlju so bila opravljena 
vlaganja s strani vlagateljev druge pogodbenice, zagotavlja 
vlagateljem druge pogodbenice v prosti zamenljivi valuti prost 
prenos sredstev v zvezi z njihovimi vlaganji in še zlasti, ne pa 
izključno: 

a) kapital in dodatne zneske za vzdrževanje ali povečanje 
vlaganja; 

b) dobiček, obresti, dividende in druge tekoče prihodke; 

c) sredstva za odplačilo pravilno dogovorjenih in 
dokumentiranih posojil v zvezi z določenim vlaganjem; 

d) avtorske in druge honorarje; 

e) dohodke od celotne ali delne prodaje ali likvidacije 
vlaganja; 

f) osebne dohodke tujih državljanov, zaposlenih pri tujem 
vlagatelju v skladu z zakoni in predpisi posamezne 
pogodbenice. 

2. Prenosi v prosto zamenljivi valuti morajo biti opravljeni brez 
neupravičene zamude po tržnem rhenjalnem tečaju, ki 
prevladuje na dan izvršitve prenosa, v skladu s postopki, ki 
jih določi pogodbenica, na katere ozemlju je bilo vlaganje 
opravljeno. 

7. člen 
SUBROGACIJA 

1. Če pogodbenica ali kaka njena agencija opravi plačilo svojemu 
vlagatelju na podlagi garancije ali zavarovanja, za katero se 
je v zvezi z določenim vlaganjem pogodbeno obvezala, bo 
druga pogodbenica priznala veljavnost prenosa vsakršne 
pravice ali upravičenja, ki pripada temu vlagatelju, v korist 
prve pogodbenice ali njene agencije. 

Pogodbenica ali kaka njena agencija, na katero se prenesejo 
pravice kakega vlagatelja, ima enake pravice kot vlagatelj v 
obsegu, v katerem te pravice uveljavlja. Pri tem pa zanjo 
veljajo obveznosti vlagatelja v zvezi s tako zavarovanim 
vlaganjem. 

2. Pri prenosu pravice, opredeljene v prvem odstavku zgoraj, 
vlagatelj ne uveljavlja svojih terjatev, razen če ga za to ne 
pooblasti pogodbenica ali kaka njena agencija. 

8. člen 
OBSEG UPORABE SPORAZUMA 

Določbe tega sporazuma veljajo za vlaganja vlagateljev ene 
pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice po 1. januarju 1992, 
ko je Republika Albanija sprejela prvi zakon o tujih vlaganjih. 

9. člen 
REŠEVANJE SPOROV MED POGODBENICAMA 

1. Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago ali uporabo tega 
sporazuma, se po možnosti rešujejo po diplomatski poti. 

2. Spor, ki ga na ta način ni mogoče rešiti v šestih mesecih, se 
na zahtevo katere koli pogodbenice predloži arbiražnemu 
sodišču v skladu z določbami tega člena. 

3. Arbitražno sodišče se ustanovi za vsak posamezen primer 
na sledeč način. V dveh mesecih po prejemu zahtevka za 
arbitražo imenuje vsaka pogodbenica enega člana sodišča. 
Ta dva člana potem izbereta državljana kake tretje države, ki 
je imenovan za predsednika sodišča (v nadaljevanju 
»predsednik«), ko ga potrdita pogodbenici. Predsednika je 
treba imenovati v treh mesecih od datuma imenovanja drugih 
dveh članov. 

4. Če v obdobjih iz tretjega odstavka tega člena potrebna 
imenovanja niso opravljena, je mogoče za imenovanje zaprositi 
predsednika Meddržavnega sodišča. Če je ta slučajno 
državljan ene od pogodbenic ali zaradi kakih drugih razlogov 
ne more opravljati omenjene funkcije, je treba za imenovanje 
zaprositi podpredsednika. In če je tudi ta slučajno državljan 
ene od pogodbenic ali zaradi kakih drugih razlogov ne more 
opravljati omenjene funkcije, je treba zaprositi naslednjega 
po funkciji najvišjega člana Meddržavnega sodišča, ki ni 
državaljan nobene od pogodbenic, da opravi imenovanja. 
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5. Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Njegove odločitve 
so obvezujoče. Vsaka pogodbenica krije stroške za svojega 
razsodnika in svojega zastopstva v arbitražnem postopku. 
Stroške za predsednika in druge stroške pa si pogodbenici 
enakomerno porazdelita. Arbitražno sodišče določi svoj 
postopek. 

10. člen 
REŠEVANJE SPOROV ZARADI VLAGANJ MED 

POGODBENICO 
IN VLAGATELJEM IZ DRUGE POGODBENICE 

1. Vsak spor, ki bi nastal med vlagateljem iz ene pogodbenice in 
drugo pogodbenico zaradi vlaganja na ozemlju te pogodbenice, 
stranki, vpleteni v spor, rešujeta s pogajanji. 

2. Če spora med vlagateljem iz ene pogodbenice in drugo 
pogodbenico ni mogoče rešiti na ta način v šestih mesecih od 
začetka pogajanj, ima vlagatelj pravico, da zadevo predloži 
bodisi: 

a) pristojnemu sodišču pogodbenice, na ozemlju katere je 
bilo vlaganje opravljeno; ali 

b) Mednarodnemu centru za reševanje investicijskih 
sporov (ICSID) ob upoštevanju ustreznih določb 
Konvencije o reševanju investicijskih sporov med 
državami in državljani drugih držav, odprte za 
podpisovanje v VVashingtonu D.C. 18. marca 1965, če 
sta pogodbenici podpisnici te konvencije; ali 

c) mednarodnemu arbitražneemu sodišču, ustano- 
vljenemu posebej za to priložnost na podlagi 
pravilnika o arbitraži Komisije Združenih narodov za 
mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL). Stranki, 
vpleteni v spor, se lahko pisno dogovorita o spremembi 
tega pravilnika. Odločbe arbitražnega sodišča so za 
stranki, vpleteni v spor, dokončne in obvezujoče. 

11. člen 
UPORABA DRUGIH PRAVIL 

Če bi zakonske določbe katere koli pogodbenice ali sedanje ali 

morebitne prihodnje medsebojne obveznosti pogodbenic po 
mednarodnem pravu poleg tega sporazuma vsebovale kak 
splošen ali poseben predpis, ki bi vlaganjem vlagateljev iz druge 
države pogodbenice zagotavljal ugodnejšo obravnavo, kot jo 
zagotavlja ta sporazum, tak predpis v obsegu, v katerem je 
ugodnejši, prevlada nad tem sporazumom. 

oMcSi 
.0 12. člen 

POSVETOVANJA 

Predstavniki pogodbenic se po potrebi posvetujejo o vsaki zadevi, 
ki vpliva na uresničevanje tega sporazuma. Ta posvetovanja bodo 
opravljena na predlog ene od pogodbenic v kraju in času, o katerih 
se bosta pogodbenici dogovorili po diplomatski poti. 

13. člen 
ZAČETEK, TRAJANJE IN PRENEHANJE 

VELJAVNOSTI SPORAZUMA 

1. Vsaka pogodbenica drugo po diplomatski poti obvesti o 
opravljenih postopkih, ki so po njeni zakonodaji potrebni za 
začetek veljavnosti tega sporazuma. Ta sporazum začne 
veljati z datumom drugega uradnega obvestila. 

2. Ta sporazum velja za obdobje deset let. Po tem obdobju velja 
še naprej, razen če katera od pogodbenic eno leto pred 
pretekom začetega ali kakega kasnejšega obdobja druge 
uradno ne obvesti o svoji nameri, da sporazum odpove. 

3. Za vlaganja pred prenehanjem veljavnosti tega sporazuma 
veljajo njegove določbe še deset let po datumu prenehanja 
njegove veljavnosti. 

V potrditev tega sta spodaj podpisana, ki so ju za to pravilno 
pooblastile njune oblasti, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dveh izvirnikih na Bledu dne 23. oktobra 1997, v 
slovenskem, albanskem in angleškem jeziku. Vsa besedila so 
enako verodostojna. Ob morebitni različni razlagi je odločilno 
angleško besedilo. 

Za Za 
Republiko Slovenijo Republiko Albanijo 
Marjan Senjur l.r. Shagir Vukaj l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske odnose Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
in razvoj. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

' jqa 6) ejlvfe 
)6lv9iq .išisnL 

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Albanijo o 
vzajemnem spodbujanju in zaščiti vlaganj, ki ga je za Republiko 
Slovenijo podpisal minister za ekonomske odnose in razvoj, 
gospod dr. Marjan Senjur, za Republiko Albanijo pa minister za 
trgovino in turizem, gospod Shaqir Vukaj, je bil podpisan na Bledu, 
dne 23. oktobra 1997, v slovenskem, albanskem in angleškem 
jeziku. 

Sporazum o vzajemnem spodbujanju in zaščiti vlaganj je 
recipročen, bilateralen akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom 
olajševanja pretoka kapitala, spodbujanja investicij in zagotavljanja 
pravne varnosti investicij investitorjev obeh pogodbenic. 

V Sporazumu je določen tretma investicij, pri čemer je dopustnost 
vlaganja tujega kapitala odvisna od zakonodaje pogodbenic, na 
čigar teritoriju je investicija izvršena, medtem ko je tretma že 
izvršenih investicij v post-investicijski dobi enak tretmaju, ki ga 
pogodbenici vsaka na svojem teritoriju zagotavljata domačim 
investicijam, oziroma po načelu največjih ugodnosti investicijam 
iz tretjih držav. 

V nadaljevanju so v Sporazumu opredeljene tudi specifične obveze 
pogodbenic, kot so zagotavljanje transfera vloženega kapitala in 
dohodkov v zvezi z investicijo, izračunavanje in izplačilo 

odškodnine v primeru nacionalizacije, ekspropriacije oziroma 
drugih ukrepov, ki bi posledično imeli enake učinke, ter ureditev 
reševanja sporov. Poleg običajnega načina reševanja sporov med 
pogodbenicama, je predvideno tudi reševanje sporov med 
investitorjem ene pogodbenice direktno z drugo pogodbenico. 

Sporazum je sklenjen za dobo 10 (deset) let in se tiho podaljšuje 
za nadaljnja desetletna obdobja, razen če ga 1 (eno) leto pred 
iztekom njegove veljavnosti katera od pogodbenic pisno ne odpove. 
Če bo sporazum prenehal veljati iz razlogov in na način kot je 
predvideno s sporazumom, bodo določbe sporazuma veljale še 
nadaljnjih 10 (deset) let po datumu njegove prekinitve za naložbe, 
ki so bile izvršene pred prenehanjem veljavnosti sporazuma. 

Sporazum o vzajemnem spodbujanju in zaščiti vlaganj ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi 2. odstavka 63. člena 
Zakona o zunanjih zadevah. 

Ratifikacija zadevnega Sporazuma ne narekuje spremembo 
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov. 

Za izvajanje Sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih 
proračunskih sredstev. 
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Popravka 

8. IN 6. ČLENA PREDLOGA ZAKONA 0 

KONTROLI CEN 

- EPA 1058 - tretja obravnava 

Številka: 380-02/94-3-8 (Z3) 
Ljubljana, 15. julija 1999 

Vlada Republike Slovenije je pri ponovnem pregledu 

-PREDLOGA ZAKONA O KONTROLI CEN - tretja obravnava 

ugotovila, da v 8. člen predloga zakona ni bil vnešen sprejeti 
amandma Odbora za gospodarstvo Državnega zbora 
Republike Slovenije. V besedilo predloga zakona je treba v 8. 
člen vključiti besedilo: 

"1. je nujno zaradi doseganja ciljev in ukrepov gospodarske 

politike, ki so določeni z akti Državnega zbora Republike 
Slovenije," 

Črta se staro besedilo: "1. je to nujno zaradi doseganja ciljev, 
ki so določeni z razvojnimi akti državnega zbora Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor) in doseganja z 
zakonom določenih ciljev in ukrepov gospodarske politike," 

Do napake je prišlo pri vnašanju amandmajev v besedilo 
predloga zakona. 

Ker je popravek bistvenega pomena, Vlada prosi, da se 
navedeni popravek upošteva pri obravnavi predloga zakona. 

Številka: 380-02/94-3-8 (Z3) 
Ljubljana, 21 .julija 1999 

Vlada Republike Slovenije je pri ponovnem pregledu 

-PREDLOGA ZAKONA O KONTROLI CEN - tretja obravnava 

tudi ugotovila, da je bilo v tretjem odstavku 6. člena predloga 
zakona vnešeno besedilo: "organizirane za posamezna 
območja Republike Slovenije". To besedilo se črta, ker je prišlo 
do napake na računalniku. 

Tretji odstavek 6. člena se pravilno glasi: 
"(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa spremljajo 
gibanja cen storitev v komunalnih dejavnostih in cen njihovih 
proizvodov ter cen energentov v lokalni distribuciji oziroma 
porabi in drugih cen, ki jih določi minister, upravne enote. O 
ugotovljenih gibanjih cen upravne enote sproti obveščajo 
ministrstvo." 

Ker je popravek bistvenega pomena, Vlada prosi, da se tudi 
navedeni popravek upošteva pri obravnavi predloga zakona. 

Nevenka Črešnar Pergar, l.r. 
GENERALNA SEKRETARKA 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o kontroli cen - EPA 1058, je bil 
ob|avljen v Poročevalcu št. 55, dne 16. Julija 1999. 
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Popravek 

SKUPNEGA LETNEGA POROČILA 0 

DELU DRŽAVNEGA PRAVORRANILSTVA 

ZA LETO 1998 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO 
Trdinova 4/IV 
LJUBLJANA 

Številka: JP-A01-17/99-35-N 
Datum: 13.7.1999 

Državno pravobranilstvo pošilja v 

- POPRAVEK SKUPNEGA LETNEGA POROČILA O DELU 
DRŽAVNEGA PRAVOBRANILSTVA ZA LETO 1998. 

Lucijan BEMBIČ, l.r. 
generalni državni pravobranilec 

) 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO 

LJUBLJANA 
Trdinova 4/IV 

Številka: JP-A01-17/99-25-R 

POPRA VEK 

SKUPNEGA LETNEGA 

POROČILA 

O DELU DRŽA VNEGA 

V LETU 

Ljubljana, junij 1999 

I 
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V skupnem letnem poročilu o delu Državnega pravobranilstva v letu 1998 smo na 9. strani v 
I odstavku poglavja »STEČAJNI POSTOPKI IN POSTOPKI PRISILNIH PORAVNAV« 
zapisali, da med prijavami izstopa prijava Republike Slovenije v postopku prisilne poravnave 
zoper dolžnika FOTONA d d, Ljubljana v znesku 120.079.959.052,80 SIT z zamudnimi 
obrestmi. 

Po odpravi skupnega letnega poročila smo ugotovili, da je bil znesek prijavljene terjatve v 
poročilu nepravilen. Do napake je prišlo zaradi tega, ker je bil znesek prijave nepravilno 
vnesen v računalniški program Z natančnim pregledom spisa je bilo ugotovljeno, da je 
Republika Slovenija v postopku prisilne poravnave zoper dolžnika FOTONA d.d., Ljubljana 
prijavila terjatev le v višini 1.200.799.590,53 SIT. Zaradi tega skupno letno poročilo v 
poglavju »STEČAJNI POSTOPKI IN POSTOPKI PRISILNIH PORAVNAV« v 1. odstavku v 
5. vrsti popravljamo tako, da se znesek 120.079.959.052,80 SIT nadomesti z zneskom 
1.200.799.590,53 SIT. 

Zaradi napačnega zneska prijave v postopku prisilne poravnave zoper FOTONA d.d. je prišlo 
do napake tudi pri vrednostnem pregledu glede stečajnih postopkov in vseh zahtevkih, ki so 
bili zapisani v prilogi 4. Zaradi tega v celoti popravljamo 'prilogo 4' in se le-ta glasi: 

VREDNOSTNI PREGLED OBRA VNA VAN IH ZADEV NA DRŽAVNEM PRA VOBRANILSTVV V LETU 
199H 

I REPUBLIKA SLOVENIJA 
j kol tožnik oz. upnik 
i (vrednost v SIT) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
kot toženec, dolžnik oz. zavezanec 
(vrednost v SIT) 

PRAVDE i 17.709.107.975,16 158.267.685.376,46 
IZVRŠILNI POST j 11.826.888.230.87 353.819.721.76 
ZIKS I / zaradi sprememb ZIKS nedoločljivo 
STEČAJ 1242.945.605.707,97 / 
vrednost zahtevkov i 272.481.601.914,00 
SKUPAJ: 

158.621.505.098,22 

VREDNOST POGODU V SIT 

RKPUBLIKA SLOVENIJA > REPUBLIKA SLOVENIJA 
prodajalec     I kupec 
15.600.560,00 ' 360.192.913.45 

VREDNOST NESPORNIH ZADEV V SIT 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
predlagatelj oz. udeleženec 
94.960.381.00 

t 7447 denacionalizacijskih zahtevkov v naravi in ovrednotenih 6.844.239.874,60 SIT 

,V 
/\L --t 

Lucija« BEMBIC 
generalni državni pravobranilec 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Skupno letno poročilo o delu Državnega 
pravobranilstva za leto 1998 je bilo objavljeno v 
Poročevalcu št. 37, dne 4. junija 1999. 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Ar. 

Telefon: . 

Podjetje: 

Davčna številka: 

NAROČAM  

Datum:   

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; 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, tel. (061) 12-61- 
222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike 
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V 
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja 
davka na dodano vrednost (Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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