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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 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA 0 

TROŠARINAH (ZTro-B) 

- druga obravnava - EPA 1149 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
SLS + SKD Slovenske ljudske stranke 
Franci ROKAVEC 

Ljubljana, 20/2-2001 

Podpisani poslanec pošilja na podlagi 174. in 187. člena 
Poslovnika Državnega zbora RS (Uradni list RS, št. 40/93, 
80/94 in 28/95) Državnemu zboru RS v drugo obravnavo 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O TROŠARINAH - EPA 1149 - druga obravnava 

ki ga je pripravil na podlagi sklepa in stališč sprejetih na 52. 
izredni seji Državnega zbora Republike Slovenije, dne 
20.07.2000. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in pri 
delu njegovih delovnih teles sodeloval predlagatelj. 

Franci ROKAVEC, l.r. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o trošarinah (Uradni list št. 84/98, 52/99 in 57/99 se v 
tretjem odstavku 45. člena črta drugi stavek. 

2. člen 

Za 45. členom se doda nov 

45. a člen 
(mali proizvajalci domačega žganja) 

Mali proizvajalci domačega žganja pričnejo plačevati trošarino za 
proizvedeno domače žganje za preteklo leto s 31. marcem 2002. 

Prvo plačilo trošarine za proizvedeno domače žganje se določi 
31. marca 2002 v višini 33.000,00 SIT za 100 % prostominske 
vsebnosti alkohola na en hektoliter čistega alkohola. Z 31. marcem 
2004 se trošarina od proizvedenega domačega žganja določi v 
višini 66.000,00 SIT za 100 % prostominske vsebnosti alkohola 
na en hektoliter čistega alkohola. Z 31. marcem 2005 se trošarina 
od proizvedenega domačega žganja določi v višini 100.000,00 
SIT za 100 % prostominske vsebnosti alkohola na en hektoliter 
čistega alkohola. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
RS. 
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OBRAZLOŽITEV 

Ob obravnavi predloga je Državni zbor sprejel stališče, naj 
predlagatelj preuči možnost, da se znesek razlike med trošarinsko 
obveznostjo v domačem prometu in v prostih carinskih 
prodajalnah nameni za financiranje programov preoblikovanja 
oziroma bodočega postopnega zapiranja prostocarinskih 
prodajaln. Predlagatelj je preučil možnosti v skladu z omenjenim 
stališčem Državnega zbora in ugotavlja, da predlagane rešitve v 
predlog zakona ne bi bilo primerno uvrstiti. Državni zbor je namreč 

v času med prvo in drugo obravnavo na 2. seji dne 31. 1. 2001 
sprejel zakona o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na 
cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih 
skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne 
in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln. S sprejemom tega 
zakona je stališče, ki ga je Državni zbor sprejel v zvezi z 
obravnavo zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o trošarinah, 
postalo brezpredmetno. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POSLOVNEM REGISTRU 

SLOVENIJE-EU (ZPRS-A) 

- prva obravnava - EPA 121 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1998-1522-0010 
Številka: 721-02/2001-1 
Ljubljana, 15.02.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 13. seji dne 15.2.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POSLOVNEM REGISTRU SLOVENIJE-EU, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. 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 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Tomaž Banovec, direktor Statističnega urada Republike 
Slovenije, 

- Irena Križman, namestnica direktorja Statističnega urada 
Republike Slovenije, 

- Niko Schlamberger, državni podsekretar v Statističnem uradu 
Republike Slovenije. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

V pogajalskih izhodiščih za področje 12 - statistika in v Državnem 
programu RS za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca 
leta 2002 se je Republika Slovenija zavezala, da bo predpise na 
področju poslovnega registra uskladila s pravnim redom Evropske 
unije (v nadaljevanju: EU) do konca leta 2001. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
poslovnem registru Slovenije usklajuje predpise o poslovnih 
registrih s starimi in novimi evropskimi obveznostmi in evropskim 
pravnim redom (Uredba Sveta Evrope št. 2186/93 z dne 22. julija 
1993 o koordinaciji skupnosti pri vzpostavljanju poslovnih registrov 
v statistične namene). 

V času od uveljavitve Zakona o poslovnem registru Slovenije (Ur. 
I. RS št. 13/95) je bilo v Republiki Sloveniji vzpostavljenih več 

različnih administrativnih registrov (npr. davčni register, register 
transakcijskih računov), zato se s predlogom tega zakona na 
novo in drugače oblikujejo razmerja med nosilci in upravljalci na 
poslovne subjekte vezanih zbirk podatkov. 

Predlog zakona razrešuje in podrobneje določa naloge, ki si jih v 
okviru poslovnega registra Slovenije (v nadaljevanju: PRS) na 
kooperativen način razdelijo primarni viri in upravljalec in vključuje 
nove možnosti elektronskega poslovanja tako za namene lažje 
identifikacije poslovnega subjekta kot za izmenjavanje podatkov 
med uporabniki in dajalci podatkov. Poleg tega predvideva 
Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju: Urad) 
možnost predaje vodenja PRS in upravljanja dela administrativnih 
vsebin novemu upravljalcu s tem, da si Urad zagotovi pravico do 
uporabe vseh podatkov PRS za statističen namen in s tem 
oblikovanje statističnih registrov, kot jih določajo Zakon o državni 
statistiki in priporočila statističnega urada EU Eurostata. 
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Za zagotovitev domačih in mednarodnih potreb: 

- bo Urad soudeležen pri oblikovanju novih vsebin in sprememb 
Zakona o PRS ter podzakonskih aktov, sprejetih na tej osnovi, 
- bo upravljalec poslovnega registra vodil tiste znake, ki jih Vlada 
Republike Slovenije določa z uredbami, 
- bo upravljalec registra usklajeval svoje programe in plane tudi 
za potrebe sedanjih in prihodnjih statističnih obveznosti, 
- bodo v PRS v največji možni meri upoštevane tudi statistične 
klasifikacije in definicije in določeni vmesniki za prevajanje vsebin, 
če bodo administrativni viri uporabljali druge klasifikacije. 

Vlada Republike Slovenije je glede na naloge in usmeritve, določene 
na področju uvajanja elektronskega poslovanja in izgradnje osnov 
informacijske družbe, racionalizacije delovanja javne in državne 
uprave, ta prizadevanja že podprla. 

1. OCENA STANJA 

Vzpostavitev in vodenja registra ter obvezno uporabo podatkov 
o poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije 
ureja Zakon o poslovnem registru Slovenije (Ur. I. RS, št.13/95). 
Ta zakon določa enote poslovnega registra, njihovo označevanje, 
podatke o enotah, načine pridobivanja podatkov, razvrščanje enot 
po dejavnosti in uporabo podatkov za statistične in druge namene. 
Uredba o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra Slovenije 
(Ur. I. RS, št. 70/95 in 73/95) podrobneje opredeljuje posamezne 
postopke od vpisa poslovnega subjekta v poslovni register preko 
spremljanja sprememb do prenehanja poslovanja enote. 

V skladu s temi predpisi je bil leta 1997 vzpostavljen Poslovni 
register Slovenije kot podatkovna zbirka, ki je združila podatke 
prejšnjih ločeno vodenih registrov (leta 1976 vzpostavljenega 
registra organizacij in skupnosti - ROS in leta 1985 
vzpostavljenega enotnega registra obratovalnic - ERO), tehnično 
pa je realiziran kot relacijska kooperativna podatkovna baza vseh 
poslovnih subjektov in njihovih delov s sedežem na območju 
Republike Slovenije. Glede na vsebino, ažurnost, zajetje in 
organiziranost podatkov PRS uspešno zadovoljuje potrebe 
državnih organov, javne uprave in številnih drugih uporabnikov. 
Podatki v PRS se vodijo po evropskih standardih, kar je pogoj za 
izpolnjevanje obveznosti Republike Slovenije pri posredovanju, 
primerjanju in izmenjavanju statističnih in evidenčnih podatkov v 
okviru EU z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami. 
Državna statistika na podlagi PRS poleg vodenja adresarjev 
statističnih raziskovanj in vzorcev za razne ankete ter oblikovanja 
statističnih registrov obdeluje, izkazuje in analizira večino tako 
zbranih podatkov o poslovnih subjektih v povezovanju z drugimi 
podatki. 

PRS je vzpostavljen kot centralni register, ki združuje prevzete in 
zbrane podatke iz obstoječih upravnih registrov in ostalih uradnih 
evidenc za različna področja in skupno uporabo tako prevzetih in 
povezanih podatkov o poslovnih subjektih. V PRS so zbrani 
nekateri najpomembnejši podatki iz sodnega registra (ki vključuje 
okrog 40% enot PRS), vpisnika samostojnih podjetnikov 
posameznikov (ki vključuje 45% subjektov PRS), o drugih 
subjektih, ki so se v skladu s predpisi dolžni registrirati, in o 
subjektih, ki se ustanovijo s predpisom in opravljajo določene 
funkcije javnega pomena (organi in organizacije javne uprave in 
javnega prava). V PRS so zbrani tudi podatki o subjektih, ki 
samostojno opravljajo poklicno dejavnost, in o različnih 
civilnopravnih asociacijah, ki z vpisom v PRS pridobijo status 
poslovnega subjekta in ki so se zaradi tega pred začetkom 
delovanja tudi dolžni registrirati (društva, sindikati, zasebni skladi, 
politične organizacije in vse druge pravne osebe, ki so tudi davčni 
zavezanci). 

V PRS se vodi osnovni nabor podatkov o vseh registriranih 
subjektih zasebnega, javnega in civilnega prava. Zagotovljena je 
možnost racionalne uporabe na enem mestu zbranih podatkov iz 
primarnih in porazdeljenih registrskih in evidenčnih virov. Namen 
uporabe tako združenih podatkov je glede varovanja zasebnosti 
neproblematičen, ker gre za podatke, ki so kot javni določeni z 
različnimi predpisi in se kot taki vodijo tudi v primarnih uradnih 
evidencah. PRS je izpeljan iz primarnih področnih registrov in 
drugih resornih evidenc (imeniki, seznami, razvidi in drugi vpisniki), 
ki so primerni viri za racionalno pridobivanje in uporabo podatkov 
iz PRS. Veljavna normativnopravna ureditev na področju 
registracije posameznih segmentov, ki so vpisani v PRS, je 
naslednja: 

- Področje registracije pravnih oseb (in nekaterih oblik fizičnih 
oseb, ki opravljajo dejavnost) urejata Zakon o gospodarskih 
družbah (Ur. I. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 37/98, 84/98, 6/ 
99 in 54/99) in Zakon o sodnem registru (Ur. I. RS, št. 13/94). Za 
področje vpisovanja v sodni register obstaja še cela vrsta drugih 
predpisov: Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni 
register (Ur. I. RS, št. 20/94), Pravilnik o načinu vodenja sodnega 
registra (Ur. I. RS, št. 18/94, 25/94 in 3/97), Pravilnik o obrazcih 
predlogov za vpis podatkov v sodni register (Ur. I. RS, št. 18/94), 
Zakon o sodiščih (Ur. I. RS, št. 19/94, 45/95, 26/99 in 38/99), 
"Zakon o zadrugah (Ur. I. RS, št. 13/92, 7/93, 22/94, 35/96), Zakon 
o zavodih (Ur. I. RS, št. 12/93 in 8/96), Zakon o gospodarskih 
javnih službah (Ur. I. RS, št. 32/93, 30/98), Zakon o bankah in 
hranilnicah (Ur. I. RS, št. 1/91, 38/92, 46/93, 45/94 in 7/99). 

- Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je bil izdan Pravilnik 
o načinu in postopku priglasitve ter ureditvi vpisnika samostojnih 
podjetnikov posameznikov (Ur. I. RS, št. 47/93). 

- Vprašanje registracije različnih homogenih (istovrstnih) poklicnih 
skupin (npr. odvetniki, notarji, svobodni umetniki ipd.), ki svobodno 
opravljajo svojo poklicno dejavnost, je urejeno v področnih 
predpisih, ki regulirajo samostojno opravljanje teh poklicev: Zakon 
o odvetništvu (Ur. I. RS, št. 18/93, 24/96), Zakon o notariatu (Ur. I. 
RS, št. 13/94,48/94, 82/94,41/95), Zakon o uresničevanju javnega 
interesa na področju kulture (Ur. I. RS, št. 75/94 in 50/94). 

- Vprašanje registracije različnih nepridobitnih asociacij (društva, 
sindikati, politične organizacije, ustanove, skupnosti ipd.) je urejeno 
v predpisih s posameznih področij: Zakon o društvih (Ur. I. RS, št. 
60/95, 49/98 in 89/99), Zakon o reprezentativnosti sindikatov (Ur. 
I. RS, št. 13/93), Pravilnik o evidenci statutov sindikatov (Ur. I. RS, 
št. 18/93), Zakon o političnih strankah (Ur. I. RS, št. 62/94, 13/98, 
1/99 in 24/99), Zakon o pravnem položaju verskih skupnostih v 
Socialistični Republiki Sloveniji (Ur. I. SRS št. 15/76 in 42/86 in Ur. 
I. RS, št. 22/91 in 29/95), Zakon o ustanovah (Ur. I. RS, št. 60/95). 

- V PRS se vodijo tudi podatki o različnih subjektih javnega prava, 
ki se ustanovijo z zakonom, drugim predpisom ali individualnim 
javnopravnim aktom (na primer z aktom o koncesiji). Med slednje 
spadajo državni organi in organizacije, organi in organizacije 
lokalnih skupnosti ter javni zavodi in gospodarske javne službe v 
vseh z zakonom določenih organizacijskih oblikah opravljanja 
njihove dejavnosti. 

Na dan 1.1.2000 je bilo v veljavi za registracijo poslovnih subjektov 
skupaj 167 predpisov (ustava, zakoni, pravilniki, uredbe in statuti). 

Slovenska državna statistika je že pred več kot dvajsetimi leti 
sprejela strateško usmeritev, da pridobiva podatke tudi iz domačih 
administrativnih in drugih podobnih virov, in se po njej tudi praktično 
ravnala. Pri tem so ji bile deloma vzor nordijske države, ki so za 
področje vodenja administrativnih in drugih registrov zgled tudi 
drugim državam. Pogoj za delovanje registrsko usmerjene 
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statistike je razvito administrativno registrsko okolje, ki ga je ob 
uporabi skupnih, enolično določenih identifikatorjih, metodologij, 
definicij, klasifikacij itn. možno uporabljati za povezovanja vsebin 
različnih baz podatkov za več različnih namenov in na ravni 
opazovane entitete - poslovnega subjekta. Poleg tega sta v 
Sloveniji na pobudo in ob prizadevnem delu Urada zgrajeni še 
dve taki jedri, ki povezujeta ali lahko povežeta na istih načelih vse 
podatke o prebivalcih - fizičnih osebah in vse najvažnejše fizične 
lastnosti in lokacije nepremičnin. PRS je danes že ustrezno 
povezan s centralnim registrom prebivalstva in registrom 
prostorskih enot ali registrom teritorialnih enot, kar pomeni možnosti 
prenašanja na poslovne subjekte vezanih vsebin v analitske 
prostore, namenjene prostorskemu in socialnemu vidiku 
družbenega razvoja. Na tej osnovi je zbranih nekaj delujočih 
statistiki namenjenih podatkovnih zbirk - statističnih registrov, ki 
jih opisujemo kasneje. 

Prevzete definicije, standardi in klasifikacije EU omogočajo 
primerljivost podatkov PRS s podatki poslovnih registrov za 
statistične namene, ki jih vodijo države EU. Preko PRS je bil Urad 
leta 1997 uspešno vključen v mednarodni projekt PECO (Pays 
europeens central et oriental) - "Panelna anketa o podjetjih in 
samostojnih podjetnikih posameznikih" (Panel survey of enter- 
prises and individual private entrepreneurs), ki ga metodološko 
vodi in financira Eurostat (Evropski statistični urad). Z letom 1999 
se ta anketa nadaljuje pod imenom DoSME (Demography of Small 
and Medium Enterprises) "Demografija malih in srednje velikih 
podjetij". 

PRS je že sedaj pomemben vir podatkov o poslovnih subjektih za 
administrativno-strokovne naloge, statistične, analitične in tržne 
namene. Na osnovi tega registra so vzpostavili svoje 
administrativne evidence in registre številni drugi organi in 
organizacije (Davčna uprava Republike Slovenije, banke, 
ministrstva, itd.), ki jih tekoče ažurirajo in usklajujejo s podatki 
PRS. Identifikacijska številka poslovnega subjekta, ki jo enota 
pridobi ob vpisu v PRS, je pomemben enolični identifikator 
poslovnega subjekta in obenem povezovalni element pri 
posredovanju in izmenjavi podatkov z drugimi evidencami in 
registri. PRS je v povezovanju z drugimi podatkovnimi zbirkami 
močno evidenčno in analitično sredstvo za mnogo uporabnikov 
in ima z njim slovenska državna statistika ustrezno visok 
mednarodni ugled. 

V PRS je bilo na dan 30. 9. 2000 vpisanih 143.243 pravnih in 
fizičnih poslovnih subjektov, od tega 52.444 gospodarskih 
subjektov - pravnih oseb, 24.673 zavodov, organov in organizacij 
ter 66.126 fizičnih oseb. Letno se v PRS na novo vpiše od 7.000 
do 13.000 poslovnih subjektov. Od 5.000 do 8.000 poslovnih 
subjektov se iz PRS letno izbriše. V letu 1999 je Urad prejel več 
kot 5.700 zahtevkov za posredovanje podatkov o poslovnih 
subjektih in izstavil preko 65.000 obvestil o identifikaciji in 
razvrstitvi po dejavnosti, kar kaže na veliko razsežnost in 
pomembnost uporabe tega registra. Vsebina, ažurnost, zajetje in 
organiziranost PRS zadovoljujejo potrebe zelo širokega kroga 
različnih uporabnikov. Podatke pridobivajo na različnih medijih in 
po različnih merilih. Nekateri uporabniki iz državne uprave imajo 
neposreden dostop do PRS. Drugi so na podlagi obvezne uporabe 
podatkov PRS vzpostavili lastne podatkovne baze, ki jih v 
določenem časovnem obdobju ažurirajo sami. Uporabnikom se 
posredujejo podatki na disketah, kasetah, zgoščenkah, preko 
elektronske pošte, pa tudi kot izpisi na papirju. Število uporabnikov 
se iz leta v leto povečuje. V nadaljevanju navajamo nekatere 
večje uporabnike PRS. 

Davčna uprava Republike Slovenije (DURS) je leta 1997 prvo 
določitev davčnih številk za pravne osebe opravila na podlagi 
podatkov PRS. Carinska uprava Republike Slovenije je opravljala 
že dalj časa celotno poslovanje z uporabniki carinskih storitev na 

podlagi podatkov PRS. Podatke iz PRS uporabljajo Banka 
Slovenije in druge banke v Sloveniji. Agencija Republike Slovenije 
za plačilni promet (APP) tekoče prevzema nekatere podatke iz 
PRS za dopolnitev in obogatitev vsebine Registra imetnikov 
računov (RIR). Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
(ZPIZ), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in 
Zavod RS za zaposlovanje uporabljajo PRS pri urejanju svojih 
evidenc. Ministrstva, občine in upravne enote pogosto uporabljajo 
podatke PRS za različne namene. Gospodarska zbornica 
Slovenije (GZS) vodi evidenco svojih članov in druge evidence in 
baze na podlagi podatkov PRS. Obrtna zbornica Slovenije (OZS) 
je na podlagi podatkov PRS vzpostavila svoj register. Zavodi, 
različne raziskovalne organizacije, fakultete in ustanove pogosto 
uporabljajo podatke PRS za raziskovalne in druge naloge. Podjetja 
in samostojni podjetniki na podlagi podatkov PRS raziskujejo trg 
in opravljajo različne marketinške dejavnosti. Veliko je tudi drugih 
koristnih podatkovnih zbirk o poslovnih subjektih, ki kombinirajo 
podatke iz PRS z drugimi podatki in evidencami in zadovoljujejo 
potrebe širšega kroga uporabnikov (na primer produkti Agencije 
za plačilni promet, PIRŠ, DREVI, IPIS, iBON, ITECH, Datacan in 
drugi). Vse omenjene zbirke uporabljajo izvirne in uradne (de 
iure) podatke PRS, ki pa jih v določeni meri dopolnijo in popravijo 
vsaj tiste (naslovi in podobno), katerih spremembe poslovni subjekti 
še niso uradno prijavili. 

Med največjimi uporabniki podatkov PRS je državna statistika, ki 
ga uporablja za izdelavo adresarjev poročevalskih enot za 
konkretna statistična raziskovanja, statističnih vzorcev za 
statistične ankete ter obdeluje, izkazuje in analizira večino 
ekonomskih statistik s pomočjo vsebin PRS in povezovanjem 
nanj vezanih in pridobljenih podatkov iz drugih virov. Njene 
podatkovne zbirke vsebujejo matično številko in še nekatere druge 
podatke, ki omogočajo obdelave podatkov po organizacijskem, 
dejavnostnem, teritorialnem in institucionalnem ali po kakem 
drugem načelu (na primer zavezanec za plačilo davka na dodano 
vrednost ). 

Med pomembnimi uporabami in povezovanji podatkov omenjamo 
še nekatere povezane kooperativne baze podatkov, ki temeljijo 
tudi na uporabi in povezovanju podatkov iz PRS. Na primer 
statistični register delovno aktivnega prebivalstva s pomočjo 
povezovanja individualnih in osebnih podatkov iz PRS, CRP, 
RTE in statistično normaliziranih prijavnih in odjavnih podatkov 
za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, registra hišnih številk 
(EHIŠ) ter podatkov iz statističnih virov omogoča, da se za 
statistične in druge namene povezujejo podatki vsakega 
zaposlenega glede kraja bivanja in zaposlovanja. Podobna zbirka 
podatkov je kooperativna administrativna baza podatkov 
povezanih treh registrov (KABPP3R), kjer so bili do prenosa 
vodenja centralnega registra prebivalstva na Ministrstvo za 
notranje zadeve ažurno povezani poslovni register, zemljiški 
kataster in centralni register prebivalstva in je prav tako široko 
uporabna za tiste ki so določili svoje pravice do individualnih 
podatkov na zakonit način. Primer takega uporabnika so lokalne 
skupnosti s pravico po 21 .a členom Zakona o lokalnih skupnostih, 
ki na tak način gradijo svoje podatkovne zbirke in za to pridobivajo 
podatke o poslovnih subjektih iz svojega območja. Oskrba lokalnih 
skupnosti s podatki drugih virov še ni zadovoljiva, zato 
povezovanja, kakor so realizirana na ravni države, na nižjih nivojih 
še niso v celoti izvedljiva. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA IN CILJI 

Poslovni registri so v EU poleg splošnih pogojev za delovanje 
državnih administracij pomemben del podatkovne infrastrukture 
državne statistike in v njej predvsem poslovne statistike, ki 
spremlja naslednje bistvene podatke o poslovnem subjektu: 
dejavnosti in njihove zmogljivosti, strukturo prihodkov, izdatkov 
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in cen, investicije in zaposlenost (število zaposlenih in njihov sta- 
tus, plače zaposlenih), porabo energije, stroške varstva okolja, 
vlaganja v raziskovanja in razvoj ipd. tert.i. demografijo poslovnih 
subjektov (ustanovitve, prenehanja, selitve, struktura, lastnina, 
pričakovana doba delovanja ustanovljenega subjekta ipd.). Zato 
je harmonizacija (evropeizacija) in poznejše dograjevanje ter 
povezovanje poslovnih registrov v državah članicah Evropske 
unije in v državah v prehodu nujna in tudi urejena z predpisi EU. 
Ob tem pa se določajo nove naloge ter dopolnila, ki zadevajo tudi 
že v Evropi pravno urejeno zakonodajo na tem področju. 
Predlagatelj se zaveda, da je administrativna uporaba takih 
povezanih zbirk podatkov narodnogospodarsko pomembna vsaj 
toliko kot statistična uporaba, kar pomeni, da bo PRS po 
spremembah, ki so predlagane, uporaben za namene 
racionalizacije administrativnega poslovanja in predvsem tudi 
elektronskega poslovanja. 

Predlagane spremembe upoštevajo stanje administrativnih 
poslovnih registrov v državah članicah EU, predvidene smeri 
razvoja v EU ter sedanje in bodoče načine in področja uporabe 
podatkov poslovnih registrov v povezavi z novimi tehnikami 
poslovanja. Glavna usmeritev je, naj bi bila registracija v eni državi 
EU zadostna za vse druge. Predvideva se uvajanje elektronske 
registracije - za začetek posredovanje sprememb, kasneje pa 
tudi registracija na daljavo ter enakopravna uporaba jezikov in 
vodenje podatkov o prekomejnih obratih. Področja, ki jih 
predvideva nova ali dopolnjena ureditev, so elektronska 
registracija, seveda postopno in s prehodnimi obdobji; konverzija 
prejšnje (arhivske) dokumentacije; veljavnost tujih jezikov. 
Pomembna je bodoča vloga poslovnih registrov pri zaščiti majhnih 
delničarjev, nadzoru poslovanja, zaščiti interesov delničarjev in 
transparentnosti delovanja. Zadevna regulativa EU je pripravljena 
in v postopku sprejemanja v Evropskem parlamentu. Predvideva 
se tudi pravna ureditev statusa virtualne ("e-")družbe, določitev 
minimalnega kapitala, upravljalske strukture, razen tega pa še 
spremembe obstoječih direktiv, ki bodo opredelile 
pravnoorganizacijske oblike, vključevanje zaposlenih, pogoje in 
način prenehanja, ureditev združevanja znotraj držav članic EU 
in prekomejnega povezovanja (projekt Interchange of Data be- 
tween Administrations - IDA), zaščito kreditodajalcev, prenos 
sedeža v drugo državo članico, varstvo poslovnih partnerjev ter 
preglednost selitev družb (po selitvi naj bi veljala zakonodaja 
nove države). Vse naštete usmeritve je mogoče informacijsko 
podpreti z ustreznimi dopolnitvami zbiranja, vodenja ter 
povezovanja in izmenjavanja podatkov o poslovnih subjektih. 

Praksa kaže, da zgolj iz t.i. primarnih registrov in evidenc prevzeti 
podatki ne omogočajo popolnega povezovanja in večnamenske 
organizacije podatkov o poslovnih subjektih v državi. Zato je 
predlagana novost, da se v PRS vključijo in vodijo nekateri novi 
identifikatorji, na primer enotna matična številka občana (EMŠO) 
za pooblaščene ali odgovorne fizične osebe (zastopniki, podpisniki 
in prokuristi ipd.) ter davčna in druge identifikacijske številke. 
Relacije z identifikatorji iz drugih, tudi na poslovne subjekte vezanih 
podatkovnih zbirk, z EMŠO za fizične osebe ter teritorialne 
identifikacije bodo bistveno povečale možnosti povezovanja 
različnih podatkov za poslovne in predvsem analitske namene 
kakor tudi za uresničevanje ter podporo izvajanja 
Antibirokratskega programa Vlade Republike Slovenije in 
sodobnega elektronskega poslovanja v Sloveniji in mednarodno. 

Vodenje povezav med identifikatorji, ki jih določajo drugi pristojni 
organi, je potrebno tudi zaradi morebitne kasnejše vzpostavitve 
povezanih podatkovnih zbirk - skupnega administrativnega jedra 
povezovalnih identifikatorjev (SAJPI). Ta sicer tehnična rešitev 
bo omogočala omrežna izmenjavanja individualnih podatkov tistim, 
ki imajo po zakonu pravico uporabe in izmenjavanja podatkov. 
Poleg tega bo na ta način omogočen kooperativen odnos med 

tistimi, ki podatke dajejo, in tistimi, ki jih tako povezane tudi 
uporabljajo. 

PRS je ena od kooperativnih večnamenskih podatkovnih zbirk v 
Sloveniji. Poleg identifikatorja in osnovnih definicij sedanji 
upravljalec - Statistični urad Republike Slovenije prevzema 
predvsem izvirne podatke od primarnih registracijskih virov, ki 
imajo pravico in dolžnost, da svoje podatke v PRS vzdržujejo in 
dopolnjujejo. V veliko primerih pa nastajajo nove naloge in potrebe 
po novo vodenih podatkih za isti identifikator (atributih, znakih 
ipd.), ki bi jih kazalo vključevati v PRS takoj in za večnamensko 
uporabo, kot je bilo to storjeno z vključevanjem davčne številke 
ali šifre sektorja po standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev 
za vsak v PRS vpisan poslovni subjekt. Zakon zato določa način 
in načela vključevanja novih znakov in razvrstitev po uradnih 
klasifikacijah, tako da bi Vlada Republike Slovenije tudi z uredbami 
o klasifikacijah, ki jih sprejema in ki zadevajo poslovne subjekte, 
tudi določala, kateri novi znaki in razvrstitve poslovnih subjektov 
se bodo vodili v PRS na kooperativen način in kdo bo poleg 
upravljalca vsebinsko in drugače zadolžen za to delo. Praksa je 
dokazala, da v Sloveniji te procese že obvladamo, da pa jih je 
treba ustrezno pravno urediti. 

Vlada je z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije 
institucionalnih sektorjev (Ur. I. RS, št. 56/98) določila standardno 
klasifikacijo institucionalnih sektorjev (SKIS) kot obvezen 
nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentiranju, zbiranju, 
obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazovanju statističnih 
podatkov. SKIS temelji na določbah tretje izdaje Evropskega 
sistema računov (European System of Accounts - ESA 1995), ki 
je obvezen statistični standard EU. Banke in druge finančne 
organizacije izkazujejo določene finančne podatke na osnovi šifre 
sektorske pripadnosti. V skladu s tem je treba določbe Zakona o 
poslovnem registru Slovenije, ki se nanašajo na vodenje podatkov 
o enotah PRS, razširiti na pristojnost vodenja podatka o 
pripadnosti poslovnih subjektov institucionalnim sektorjem in tako 
zagotoviti primarni vir za statistično spremljanje gospodarskih 
stanj in gibanj. ' 

Način zbiranja podatkov, vodenja javnih podatkovnih zbirk, 
obdelava in povezovanje različnih podatkov je v Sloveniji, podobno 
kot v skandinavskih državah, pretežno registrsko usmerjen. 
Posamezne administrativne evidence in registri vodijo poleg 
identifikacijske številke poslovnega subjekta tudi svoje lastne 
identifikatorje (številka žiro računa, davčna številka, EMŠO in 
druge), zato je nujno zagotoviti osnovo in vir za vodenje zbirke 
povezanih identifikatorjev javnopravnih baz podatkov tudi v PRS 
in tako še izboljšati pogoje za povezovanje vsebin različnih 
registrov v določenem časovnem preseku ali tekoče in sodobno 
skupno arhivistiko javnopravnih podatkovnih zbirk. 

Od številnih načel, ki bi jih bilo mogoče navesti v zvezi z uporabo 
in vodenjem PRS ter ob upoštevanju osnovnih značilnosti 
registrskega prava (javnost, enotnost registra, obveznost vpisa, 
verodostojnost ter zaupanje), predlagatelj posebej opozarja na 
naslednja načela: 

- načelo odprtosti, javnosti in transparentnosti, 
načelo racionalnosti zbiranja in uporabe podatkov, 
načelo enkratnega zajema in izmenjavanja podatkov, 
načelo kooperativnega delovanja in delitve dela v omrežju, 

- načelo dolžnosti brezplačnega posredovanja podatkov 
upravljavcu PRS in podobnega izmenjavanja podatkov s 
primarnimi viri, 
načelo enolične identifikacije enot PRS in povezovanja tako 
določenih identifikatorjev z drugimi identifikatorji in s podatki 
iz drugih evidenc, 
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- načelo obvezne uporabe identifikatorjev pri izmenjavi 
podatkov (med samimi poslovnimi subjekti, med poslovnimi 
subjekti in državo ter potencialno z mednarodnim okoljem), 
načelo uporabe standardnih definicij in klasifikacij, 
načelo kooperativnosti vodenja registra, ki omogoča, da 
posamezne podatke v registru vodijo različni subjekti, 
uporabljajo pa vse tako povezane podatke, 
načelo vračanja stroškov. 

Od vzpostavitve PRS do danes je bila pri registraciji in spremljanju 
sprememb posameznih podatkov o enotah poslovnega registra 
velikokrat prisotna problematika posredovanja nepopolnih 
podatkov za vpis v PRS tako primarnih registrskih organov kakor • 
tudi poslovnih subjektov. S spremembo obstoječih ali uvedbo novih 
določil zakona je treba zagotoviti, da se registracija in spremljanje 
sprememb kakor tudi izdajanje Obvestil o identifikaciji in razvrstitvi 
po dejavnosti izvaja samo na podlagi popolnih podatkov o imenu, 
sedežu, naslovu in dejavnosti poslovnega subjekta, kar prispeva 
k večji ažurnosti in točnosti podatkov in s tem k večji pravni 
varnosti poslovanja, je pa tudi sestavni del kvalitete podatkov 
PRS. 

Cilj tega zakona je tudi, da se pomembni podatki o poslovnih 
subjektih, ki se sedaj vodijo še vedno tudi delno in razdrobljeno 
pri različnih primarnih virih, povežejo preko delujočega omrežja 
(linki - zanke) ali združijo tudi fizično na enem mestu na podlagi 
ustreznih standardov in definicij, kar bi omogočilo racionalnejše 
vodenje in uporabo združenih in povezanih podatkov za različne 
namene. S spremembo zakona bo omogočen zanesljivejši tok 
podatkov od registrskih organov in poslovnih subjektov v PRS. Z 
vodenjem in povezovanjem drugih identifikatorjev v PRS bo 
omogočeno hitrejše in bolj racionalno povezovanje in uporaba ter 
izkazovanje podatkov iz različnih zbirk podatkov. 

Eden ciljev predlaganih sprememb zakona je, da se vodenje in 
razvoj PRS lahko prenese na novega upravljalca v skladu s 
sklepom Vlade Republike Slovenije, ki je bil sprejet ob predlogu 
Zakona o plačilnem prometu (Poročevalec Državnega zbora št. 
85 z dne 15. december 1999). Glede na vse navedeno predlagatelj 
zakona meni, da bi s sprejetjem predlaganih sprememb lahko 
Republika Slovenija v popolnosti, torej tudi izvedbeno izpolnila 
pogoje o vodenju poslovnih registrov, ki ga narekuje pristopni 
sporazum in pogajalska izhodišča. 

3. SKLADNOST S PREDPISI EVROPSKE UNIJE 

Poseben predpis, ki bi urejal administrativne registre kot primarne 
vire, na ravni EU ne obstaja. Predlagatelj je pri pripravi predloga 
zakona poleg splošnih zahtev po racionalni organizaciji državne 
informatizacije in njene evropeizacije upošteval še naslednje: 

prakso in stanje vodenja poslovnih registrov v nekaterih 
evropskih državah (EU, CEEC); 
ureditev administrativnih registrov in virov v državah EU je 
različna in jih vodijo različni organi; 
vsebina PRS je podatkovno usklajena z Uredbo Sveta EU št. 
2186/93 z dne 22. julija 1993 o koordinaciji pri vzpostavljanju 
poslovnih registrov v statistične namene. 

Vsebine, ki so predpisane za potrebe izgradnje iz PRS izpeljanega 
registra za statistične namene, so pretežno vključene v PRS, 
vendar je treba nekatere vsebine in povezovanja dopolniti iz 
zaokrožiti za potrebe državne statistike, ministrstev in drugih 
državnih organov. Najpomembnejše navajamo v nadaljevanju: 

1. Sedanji PRS ne loči pregledno treh enot, ki so zahtevane v 
zgoraj omenjeni Uredbi EU: pravna enota, lokalna enota in 
podjetje. PRS loči poslovne subjekte, podružnice in druge 

dele poslovnih subjektov ter podružnice tujih poslovnih 
subjektov. 

2. Definicija poslovnega subjekta, kot je opredeljen v PRS, 
ustreza institucionalni definiciji pravne osebe, ki je tudi v Uredbi 
EU administrativna enota, medtem ko je podjetje v Uredbi EU 
definirano kot aktivna pravna enota. V Metodoloških 
priporočilih EU za poslovne registre pa je podjetje definirano 
kot pravna enota, ki je bila v obdobju opazovanja (leto) aktivna 
vsaj pol leta. 

3. Že sedanji Zakon o PRS določa vodenje podatka o poslovanju 
(posluje: da, ne) za poslovne subjekte. Sedanji vir za vodenje 
tega podatka je bil promet na pri Agenciji za plačilni promet 
odprtem žiro računu poslovnega subjekta za pravne osebe. 
Za fizične osebe, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, pa ni bilo 
podobnega vira ali pa so bili viri razdrobljeni (z zakonom je 
določeno, da so vse registrirane fizične osebe aktivne). Ker 
bodo po predlogu novega Zakona o plačilnem prometu funkcijo 
opravljanja plačilnega prometa prevzele poslovne banke, je 
novo stanje tudi upoštevano v spremembah in dopolnitvah 
Zakona o PRS. Predlog tega zakona zagotavlja, da bo tudi v 
naprej možno vodenje podatka o poslovanju poslovnega 
subjekta v PRS, ki je ključen za razmejitev med pravno enoto 
(legal unif) in podjetjem (enterprise) tako, da uvaja podatek o 
transakcijskih računih poslovnega subjekta v poslovnih 
bankah in uporabo podatkov tega vira za določanje 
dejanskega poslovanja. 

4. Lokalne enote posameznih poslovnih subjektov so bile do 
sedaj v PRS vpisane na istem nivoju kot podružnice in drugi 
deli poslovnih subjektov, kjer so se prepletale administrativne 
in statistične enote. S predlogom tega zakona se jasno 
definirajo obvezne registracije lokalnih enot - vseh delov 
poslovnih subjektov, kjer se opravlja dejavnost na drugem 
naslovu, kot je sedež podjetja, opredeljenem do hišne številke 
in podrobneje do dela stavbe, kjer to poteka, s posebno 
identifikacijo, če je registrirana dejavnost v stanovanjih in 
podobnih enotah, ki so sestavina stavbe. 

5. Druge enote v sestavi, ki opravljajo različno dejavnost na 
istem naslovu (lokacija) in zanje ne obstaja javni interes 
(statistične enote istovrstne dejavnosti), so v PRS rešene na 
način, kot ga predvideva Uredba EU - poleg glavne dejavnosti 
so določene še druge registrirane dejavnosti ali stranske 
dejavnosti (v tem primeru je vir podatka Statistični urad), kar 
določajo Annex II tč. 3c in druga določila Uredbe EU. 

6. Sedanji PRS ne vodi podatka o velikostnem razredu poslovnih 
prihodkov, ki ga zahteva Uredba EU - v njej je prag zelo visok 
(2 mio EUR). V interesu države in državnih organov ter 
poslovne in drugih javnosti je, da bi zagotovili informativne 
klasificirane podatke iz obračuna davka na dodano vrednost 
po velikostnih razredih do najnižjega razreda (5 milijonov SIT). 
Vir tega podatka bo DURS. 

Predlagatelj ocenjuje, da bodo v prihodnosti vloge evropsko 
harmoniziranih poslovnih registrov še povečane in da bodo zato 
v takih omrežno urejenih zbirkah podatkov povezali vedno več 
podatkov in uvajali tudi nove podrobnejše klasifikacije poslovnih 
entitet. Prav tako bodo telematsko (tudi telefoni in pošta) ter 
elektronsko poslovanje, »e-« javna naročila in podobni procesi v 
evropskem prostoru zahtevali še več podatkov, ki bodo podpirali 
nove načine poslovanja. Naša država bo podobno kot ZDA ali 
Evropa uvedla elektronsko razpisovanja in sprejemanje javnih 
naročil, zato je za take naloge zahtevane podatke o kandidatih in 
nosilcih takega poslovanja najbolje hraniti v PRS ali v z njim 
povezanih podatkovnih zbirkah. 
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4. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Predlog zakona povečuje število podatkov v poslovnem registru, 
zaradi česar se bo povečal obseg dela pri vodenju registra. Kljub 
temu se s tem predlogom ne nalagajo nove finančne obveznosti 
niti nobenemu registrskemu organu, ki že vodi primarne evidence, 
niti upravljavcu PRS. Zaradi vodenja povečanega števila podatkov 
o poslovnih subjektih bodo stroški samega upravljalca PRS 
nekoliko povečani, bo pa obstajala možnost ustvarjanja prihodkov 
z uporabo PRS v neadministrativne namene. S tem, da upravljalec 
registra postane registrski organ za fizične osebe, ki na prostem 
trgu samostojno in trajno opravljajo različne dejavnosti, to povečuje 
stroške upravljalca in zmanjšuje stroške vsem, ki sedaj opravljajo 
to registracijo, predvsem pa tudi poslovnim subjektom samim. 
Ocenjujemo, da bodo morebitni finančni in kadrovski vložki 
neprimerno manjši od stroškov, ki bi nastali, če predlagane 
spremembe in dopolnitve zakona ne bi bile sprejete. Glede na 
splošen storitveni javni servis, ki bo s sredstvi informacijsko 
komunikacijske tehnologije ob minimalno povečanih stroških 
proračuna omogočal takojšnje racionalizacije ob masovni uporabi 
podatkov PRS in še posebej za povezovanja teh podatkov, pa se 
pričakujejo odlične narodnogospodarske racionalizacije, ki so bile 
že navedene - primer povezanih podatkovnih baz (baza podatkov 
aktivnega prebivalstva in kooperativna administrativna baza 
povezanih podatkov treh registrov). Predlagatelj z gotovostjo 
predpostavlja, da bo v prihodnje potrebna povezava PRS in dela 
nanj vezanih podatkov v evropskem ali svetovnem okviru za 
potrebe elektronskega poslovanja in drugih transakcij v okviru 
evropskega programa IDA po sprejemu v polnopravno članstvo 
v EU ali celo prej. Primer je diseminacija davčne številke in 
razvrstitve po dejavnosti in po standardni klasifikaciji 
institucionalnih sektorjev za vse enote PRS za vse uporabnike iz 
enega mesta in vzdrževanje vsebin narodnogospodarsko opraviči 
osnovni vložek. Tekoče vzdrževanje pravih naslovov poslovnih 
subjektov bi prineslo nov prihranek. Idejo o izmenjavanju podatkov 
med ministrstvi lahko uresničimo na tak način. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 13/ 
95) se naslov 2. člena spremeni tako, da se glasi: "(osnovni pojmi 
in definicija registra)"." 

Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti, peti, šesti, 
sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo: 

"(3) Dejavnost po tem zakonu je osnovna funkcija poslovnih 
subjektov in drugih enot poslovnega registra, s katero ustvarjajo 
dobiček ali uresničujejo temeljni namen ustanovitve. Dejavnosti 
se izvajajo s kombiniranimi produkcijskimi faktorji (oprema, delavci, 
proizvodna tehnika, itn.) za ustvarjanje proizvodov in storitev. 
Dejavnost se opredeli z vložki, proizvodnimi procesi in z rezultati 
proizvodnih procesov. 

(4) Glavna dejavnost je registrirana dejavnost ali s predpisom ali 
s temeljnim aktom o ustanovitvi določena dejavnost. 
Če poslovni subjekt opravlja eno dejavnost, je ta njegova glavna 
dejavnost, če opravlja več dejavnosti, je treba glavno dejavnost 
ugotoviti. 
Če poslovni subjekt opravlja več dejavnosti, je njegova glavna 
dejavnost tista, s katero s svojimi proizvodi ali storitvami ustvarja 
največji delež od svoje skupne dodane vrednosti. Če ni možno 
ugotoviti deleža od skupne dodane vrednosti, se za kriterij 

ugotavljanja glavne dejavnosti uporablja delež osnovnih sredstev 
ali delež vloženih investicijskih sredstev oziroma delež števila 
zaposlenih ali izplačane bruto plače. 

(5) Stranske dejavnosti so tiste, ki jih poslovni subjekt opravlja v 
tržne namene in niso glavna niti pomožna dejavnost ali pomožne 
dejavnosti. 

(6) Pomožne dejavnosti so tiste, ki se izvajajo praviloma samo za 
enoto, ki ji pripadajo, z namenom, da olajšajo oziroma omogočijo 
izdelavo proizvodov ali opravljanje storitev in niso namenjene 
trženju (uprava poslovnega subjekta, računovodstvo, obdelava 

• podatkov, nadzorovanje procesov, nabava, prodaja, skladiščenje, 
prevoz za lastne potrebe, itn.). 

(7) Javni register je register, katerega obstoj, enote registra in 
upravljalec ali upravljalci registra so javno objavljeni in znani, 
podatki o enotah registra pa so na razpolago vsem pod enakimi 
pogoji in v skladu z zakonom. 

(8) Kooperativni register je register, ki ga vodi več organizacij, pri 
čemer je s predpisom o vzpostavitvi registra ali z drugim predpisom 
določeno, katere podatke vodi katera od njih in kateri so viri 
podatkov." 

2. člen 

3. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Poslovni register kot osrednjo javno kooperativno bazo 
podatkov o poslovnih subjektih in delih poslovnih subjektov vodi 
in izkazuje organ, ki opravlja dejavnost državne statistike (v 
nadaljnjem besedilu: upravljalec poslovnega registra). 

(2) Upravljalec poslovnega registra je registrski organ za fizične 
osebe, ki na prostem trgu samostojno in trajno opravljajo različne 
dejavnosti." 

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

"3.a člen 
(koordinacija upravljanja poslovnega registra) 

(1) Za koordinacijo vsebin modela podatkov, določenih v 7. členu 
Zakona o poslovnem registru Slovenije, imenuje Vlada Republike 
Slovenije na predlog upravljalca enajstčlanski Svet za koordinacijo 
vodenja in uporabe poslovnega registra (v nadaljnjem besedilu: 
Svet). V Svetu so zastopani z enim članom: 

- organizacija, pristojna za upravljanje poslovnega registra, 
- Statistični urad Republike Slovenije, 
- Davčna uprava Republike Slovenije, 
- Banka Slovenije, 
- Gospodarska zbornica Slovenije, 
- Obrtna zbornica Slovenije, 
- Ministrstvo za informacijsko družbo, 
- Urad za makroekonomske analize in razvoj in 
- neodvisna institucija za varstvo osebnih podatkov, do njene 
ustanovitve pa Ministrstvo za pravosodje. 

Dva člana se izbereta izmed strokovnjakov s tega področja na 
predlog Ministrstva za gospodarstvo in Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije. 

(2) Svet ima sedež pri upravljalcu poslovnega registra. Svet 
pripravi in sprejme poslovnik, ki ga potrdi Vlada Republike 
Slovenije. 
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Člani izvolijo predsednika Sveta izmed svojih članov. Predstavnik 
upravljalca registra v Svetu ne more biti njegov predsednik. 

Naloge Sveta so predvsem: 

dajati mnenja, stališča in priporočila za usklajevanje in 
povezovanje javnopravnih baz podatkov s poslovnega 
registra, 
letne analize stanja poslovnega registra kot kooperativne baze, 

- predlaganje smernic za uporabo poslovnega registra za 
različne namene 
predlaganje ukrepov za razvoj in izboljševanje poslovnega 
registra, 
vključevanje posameznih kategorij podatkov v poslovnem 
registru in opuščanje posameznih kategorij podatkov iz njega, 
predlaganje načinov in tehnike zaščite podatkov, 
usmerjanje politike diseminacije podatkov poslovnega registra, 
predlaganje cenikov za pristop do poslovnega registra in 
uporabo podatkov poslovnega registra, 

- predlaganje rešitev in potrjevanje prevzema dela posameznih 
evidenčnih organov na poslovnem registru, 
prilagajanje vsebin poslovnega registra za elektronsko 
poslovanje in njegovo internacionalizacijo, 
druge naloge, ki jih določi Vlada Republike Slovenije ali pristojno 
ministrstvo in zadevajo vsebine in koncept poslovnega 
registra." 

4. člen 

Za tretjim odstavkom 4. člena se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi: 

"(4) V poslovni register se obvezno vpišejo podružnice in drugi 
deli poslovnih subjektov, ki opravljajo iste ali različne dejavnosti 
kot poslovni subjekt na istem ali na drugem naslovu. 

Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek." 

5. člen 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Upravljalec registra vodi in vzdržuje podatke o enotah 
poslovnega registra glede na določbe predpisov, ki urejajo 
registracijo posameznih pravnoorganizacijskih oblik. 

(2) V poslovnem registru upravljalec registra vodi in vzdržuje 
naslednje podatke o posameznem poslovnem subjektu: 
- identifikacijsko številko, 

na tako določeno identifikacijsko številko so v poslovnem 
registru vodene tudi povezane identifikacijske številke iz 
drugih javnopravnih baz podatkov, kot so na primer davčne 
številke, elektronski naslov, transakcijski računi v bankah iz 
prostorske registracije in podobno in tisti identifikatorji, ki 
omogočajo racionalno klasično in elektronsko poslovanje v 
državi, 
firmo ali ime (tudi skrajšano firmo ali ime), 
sedež in naslov (občino, naselje, ulico, hišno številko, dodatek 
hišni številki, identifikator dela stavbe, v kateri se izvaja 
poslovna dejavnost, če se ne odvija v okviru celega naslova, 
hišne številke, poštno številko in geokodo, ki je izveden 
podatek in predstavlja centroid s koordinatama x, y v 
državnem koordinatnem sistemu, za kartografsko opredelitev 
lokacije), 
datum akta o ustanovitvi, 
podatke o vpisu pri registrskem organu (organ, datum in 
zaporedno številko vpisa), 

• glavno dejavnost, 
- stranske dejavnosti (največ tri), 

- podatki o institucionalnem sektorju po Standardni klasifikaciji 
institucionalnih sektorjev in drugi podatki, ki jih potrebuje in 
določa poslovnim subjektom državna statistika in so po njeni 
oceni poleg statističnih raziskovanj pomembni tudi za javno 
uporabo, 
pravnoorganizacijsko obliko, 
datum začetka poslovanja, 
ime in priimek ustanovitelja, 
poreklo ustanovitvenega kapitala (do 5 držav), 
vrsto lastnine, 
ime in priimek zastopnika, 
podatke za povezavo (za povezane družbe, ki so po zakonu 
obvezne sestavljati in predlagati konsolidirane letne 
računovodske izkaze), 
dejavnosti (registrirane ali določene s predpisom ali z aktom 
o ustanovitvi), 
telefon, teleks, telefaks (elektronska pošta), 

- podatke o spremembah (vrsto in datum), 
drugi podatki, ki jih določi Vlada Republike Slovenije z uredbo. 

(3) V poslovnem registru se za poslovne subjekte vodijo naslednji 
prevzeti podatki od organizacij pooblaščenih z zakonom: 
- o poslovanju (posluje: da, ne), 
- o velikostnem razredu (glede na število zaposlenih, na višino 

letnega prihodka za preteklo leto in na vrednost aktive v 
preteklem letu), 
za fizične osebe, ki so po tem zakonu poslovni subjekti 
(samostojni podjetniki posamezniki in druge oblike) se 
obvezno vodi podatek o enotni matični številki občana (EMŠO) 
iz Centralnega registra prebivalstva, 
šifre bank in številke transakcijskih računov, ki jih poslovni 
subjekt odpre pri organizacijah, pooblaščenih za opravljanje 
plačilnega prometa, 
davčna številka in drugi identifikatorji, ki jih potrebujejo državni 
organi in državna statistika. 

(4) V poslovnem registru upravljalec registra vodi in vzdržuje za 
dele poslovnih subjektov in podružnice tujih poslovnih subjektov 
naslednje podatke: 
- identifikacijsko številko, 

ime in firmo, 
sedež in naslov (občino, naselje, ulico, hišno številko, dodatek 
hišni številki, identifikator dela stavbe, poštno številko in 
geokodo, 

- za podružnice tujih poslovnih subjektov tudi državo sedeža 
poslovnega subjekta, 

- vrsto podružnice, 
- datum vpisa, 

dejavnost, 
šifro institucionalnega sektorja, 
ime in priimek zastopnika, 

- podatke o spremembah (vrsto in datum). 

(5) Podrobnejša vsebina poslovnega registra se določi glede na 
pravnoorganizacijsko obliko poslovnega subjekta v skladu s 
predpisi, ki določajo obveznost posredovanja podatkov." 

6. člen 

V naslovu VI. poglavja se beseda "IN" nadomesti z vejico, za 
besedo "REGISTER" pa se dodajo besede "IN IZBRIS IZ 
POSLOVNEGA REGISTRA"." 

7. člen 

V drugem odstavku 8. člena se za besedo "poslovnega registra" 
pika nadomesti z vejico in doda besedilo "ali sklep o izbrisu iz 
poslovnega registra". 
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Za četrtim odstavkom 8. člena se doda nov odstavek, ki se glasi: 

"(5) Osebne podatke o poslovnem subjektu, ki jih upravljalec 
poslovnega registra vodi po 7. členu tega zakona, pridobi 
upravljalec iz centralnega registra prebivalstva." 

8. člen 

Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Poslovni subjekt mora ob predlogu za vpis v poslovni regis- 
ter predložiti kopijo odločbe ali drug dokument o registraciji (lahko 
tudi v elektronski obliki) pri registrskemu organu in predpisani 
obrazec za vpis v poslovni register (PRS-1), na podlagi česar ga 
upravljalec registra vpiše v poslovni register in mu določi šifro 
glavne dejavnosti. O vpisu v poslovni register izda upravljalec 
registra obvestilo o vpisu v poslovni register Slovenije in ga 
posreduje enoti poslovnega registra in registrskemu organu. Ce 
registrski organ ne obstaja, je ta primerek obvestila o vpisu 
deponiran pri upravljalcu registra." 

Za drugim odstavkom 9. člena se doda nov odstavek, ki se glasi: 

"(3) Obvestilo o razvrstitvi in identifikaciji iz prvega odstavka tega 
člena se poslovnemu subjektu lahko izda le, če so podatki o 
imenu, sedežu, naslovu in dejavnosti popolni in pravilni." 

Za 9. členom se doda nov 9.a člen, ki se glasi: 

"9.a člen 
(izbris iz poslovnega registra) 

Upravljalec registra o izbrisu poslovnega subjekta iz poslovnega 
registra izda obvestilo in ga posreduje pravnemu nasledniku, 
ustanovitelju in registrskemu organu ali na drug ustrezen naslov. 
Če pravnega naslednika ni, se ta izvod obvestila deponira pri 
upravljalcu poslovnega reqistra." 

10. člen 

Črta se naslov VII. poglavja RAZVRŠČANJE PO DEJAVNOSTIH 
in 10., 11., 12., in 13. člen. 

11. člen 

Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Zoper vpis v poslovni register in izbris iz poslovnega registra 
ni dovoljena pritožba, možen pa je upravni spor." 

12. člen 

V 15. členu se za besedami "iz drugih javnih registrov" postavi 
pika in se preostanek besedila tega člena črta. 

13. člen 

V 16. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"(4) Podatki o davčni številki in enotni matični številki občana 
(EMŠO) iz 3. člena tega zakona se lahko izkazujejo in obdelujejo 
v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov." 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

14. člen 

Vlada Republike Slovenije imenuje Svet iz 3.a člena tega zakona 
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. Svet sprejme poslovnik 
o svojem delu v roku enega meseca po imenovanju. 

15. člen 

(1) Uredba o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra (Uradni 
list RS, št. 70/95 in) se uskladi s tem zakonom v šestih mesecih 
po njegovi uveljavitvi. 

(2) Ne glede na določila 10. člena tega zakona se določbe 10., 
11., 12. in 13. člena Zakona o poslovnem registru Slovenije (Uradni 
list RS, št. 13/95) uporabljajo do uveljavitve uredbe iz prejšnjega 
odstavka. 

16. čien 

Upravljalec poslovnega registra preda vodenje poslovnega 
registra novemu upravljalcu najpozneje v dveh letih po uveljavitvi 
zakona, s katerim je določen nov upravljalec registra. 

17. člen 

Vlada Republike Slovenije najpozneje v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona z uredbo predpiše: 

način določanja identifikacije poslovnim subjektom in njihovim 
podružnicam ter podružnicam tujih poslovnih subjektov, ki 
opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije, 

- vsebino poslovnega registra, ki se oblikuje glede na 
pravnoorganizacijsko obliko poslovnega subjekta, in obvezne 
podatke o posameznih poslovnih subjektih, 

- način pridobivanja podatkov o novih enotah in spremembah 
za že registrirane enote za poslovni register od registrskih 
organov, ki na podlagi predpisov vodijo in vzdržujejo registre 
in druge javne evidence, 
vsebino prijave, obvestila o vpisu v poslovni register in 
obvestila o izbrisu iz poslovnega registra, 
način in kriterije razvrščanja enot poslovnega registra po 
dejavnostih, 

- način in kriterije razvrščanja poslovnih subjektov v glavno 
dejavnost v skladu s statističnimi standardi za klasifikacijo 
dejavnosti, klasifikacijo institucionalnega sektorja ter druge z 
uredbami Vlade Republike Slovenije določene klasifikacije, 
postopek dela komisije pri ponovni razvrstitvi po dejavnostih 
oziroma v glavno dejavnost. 

18. člen 

V dveh letih po uveljavitvi tega zakona pristojni organ vzpostavi 
register stavb in stanovanj, katerega del podatkov je podatek o 
identifikaciji dela stavbe. 

19. člen 

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

K 1. členu: 

V zakonu se pojavljajo izrazi in definicije, ki so obrazložene v tem 
členu. 

K 2. členu 

Poslovni register Slovenije je osrednja javna kooperativna zbirka 
podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju 
Republike Slovenije, kjer vodijo različne organizacije določene 
podatke v skladu z ustreznimi predpisi. 

Predlagatelj predlaga, naj bo upravljalec poslovnega registra 
istočasno primarni registrski organ za vse fizične osebe, ki 
opravljajo različne dejavnosti. Le-te se sedaj registrirajo pri številnih 
upravnih organih (večinoma pri DURS, pa tudi pri različnih 
ministrstvih in zbornicah). Poenostavitev je v skladu z 
Antibirokratskim programom Vlade Republike Slovenije, ki nalaga, 
naj se poenostavijo in pocenijo postopki registracije malih in srednje 
velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov. Prav za fizične osebe 
je število registrskih organov in registrskih mest največje, zato je 
z uresničitvijo tega predloga možna racionalizacija, pri kateri se 
vse pozitivne pridobitve registrske usmeritve ohranijo. 

K 3. a členu 

Zaradi splošnega pomena PRS za vse subjekte javnega in 
zasebnega prava v državi je treba zagotoviti možnost vplivanja 
na podatke, uporabo in način izkazovanja PRS. Predlagani način 
je ustanovitev posebnega enajstčlanskega telesa - Sveta za 
koordinacijo vodenja in uporabe poslovnega registra Slovenije. 
Da bi potrebne aktivnosti, postopki in procesi potekali organizirano 
in usklajeno, predvideva zakon poleg upravljalcev PRS v Svetu 
zastopanost pomembnejših uporabnikov. Zakon opredeljuje 
področja delovanja in okvirne pristojnosti Sveta. 

K 4. členu 

Predlagani člen upošteva in izpolnjuje zadevne zahteve predpisov 
EU za vpisovanje in vodenje podatkov o statističnih enotah. 
Dosedanje določbe niso omogočale popolnega zajetja vseh delov 
poslovnih subjektov, ki so pomembni za statistična raziskovanja. 
Sprememba bo omogočila boljšo primerljivost izkazovanja 
statističnih in drugih podatkov s statističnimi podatki držav 
Evropske skupnosti. 

K S. členu 

Identifikacijska številka PRS omogoča učinkovito povezovanje 
različnih podatkov iz različnih podatkovnih baz. Z dopolnitvami 
tega člena se zagotavljajo pravice do povezovanje različnih 
podatkov. 

Uredba o uvedbi in uporabi Standardne klasifikacije institucionalnih 
sektorjev (Ur. I. RS, št. 56/98) v 11. členu določa, da se za 
rezidenčne poslovne subjekte, ki se vpišejo v PRS (subjekti PRS), 
vodi šifra sektorske pripadnosti. Predlagatelj meni, da je najbolj 
smotrno, da so podatki o institucionalnem sektorju del vsebine 
PRS in se lahko na ta način vodijo enako ažurno kot drugi podatki 
poslovnega registra. 

Za spremljanje in povezovanje različnih podatkov o fizičnih osebah 
je zelo pomembna enotna matična številka občana (EMŠO). Glede 
na to, da je v PRS vpisanih več kot 66.000 fizičnih oseb, ki 
opravljajo dejavnosti kot samostojni podjetnik posameznik ali na 
drugi način, bi bilo v PRS nujno voditi ta podatek tudi za fizične 
osebe. Predlagatelj meni, da bi bili z obveznim vpisom EMŠO za 
fizične osebe v PRS racionalizirani postopki zbiranja, obdelave, 
usklajevanja in kombiniranja podatkov, ki jih potrebujejo upravni 
organi, statistika in različne znanstvenoraziskovalne organizacije. 

Zaradi natančnosti določanja lokacije, kjer se opravlja dejavnost, 
je dodan razen popolnega naslova tudi identifikator dela stavbe. 
Dejavnost se namreč lahko opravlja tudi v delu stavbe, ki v celoti 
ni namenjena izvajanju dejavnosti. Ta identifikator bo mogoče voditi 
po vzpostavitvi registra stavb in stanovanj. 

V skladu z reformo plačilnih sistemov, ki se izvaja v Republiki 
Sloveniji, lahko pravne osebe odprejo več transakcijskih računov 
v različnih poslovnih bankah. Predlagana sprememba omogoča 
spremljanje teh računov in povezovanje podatkov plačilnega 
prometa za poslovne subjekte. 

Veliko pomembnih podatkov o poslovanju gospodarskih in drugih 
subjektov, ki jih zbirajo državna statistika in drugi pooblaščeni 
državni organi, je vezanih na davčno številko. Z vpisom davčne 
številke v PRS bi bil omogočen računalniški prevzem in olajšano 
bi bilo usklajevanje določenih podatkov o gospodarskih subjektih 
med različnimi evidencami in upravljalci evidenc. Tako bi se 
zmanjšal obseg klasičnih načinov zbiranja podatkov s pomočjo 
obrazcev. Pričakovati moramo tudi uvedbo novih identifikatorjev, 
ki jih bodo uporabljale različne ustanove javnega prava za namene 
izvajanja nalog, ki so jim določene z različnimi predpisi. Predlagatelj 
meni, da je vpis davčne številke, in drugih identifikatorjev v PRS 
nujen za nadaljnjo posodobitev in racionalizacijo zbiranja in 
obdelovanja podatkov o poslovnih subjektih za potrebe statističnih 
raziskovanj in izkazovanja podatkov po različnih kriterijih. 

Zastopnike imajo praviloma pravne osebe in se vpišejo v primarne 
registre ali evidence, vodijo se tudi v PRŠ. 

Podatek o povezanih družbah je potreben, ker se konsolidirani 
izkazi pojavljajo tudi v bazi podatkov o letnih računovodskih izkazih, 
ki jih zbira Agencija za plačilni promet. Za potrebe državne statistike 
(statistika podjetij in statistika nacionalnih računov) je nujno 
potrebno podatke urediti po posameznih poslovnih subjektih, kar 
nalaga je potreba državne statistike. Podatek je možno voditi iz 
razvida družb, ki so zavezane k reviziji. Osveževal bi se enkrat 
letno za preteklo leto, na katero se nanašajo računovodski izkazi. 
Ta sprememba zožuje prejšnje določilo, ki je narekovalo preširoko 
zbiranje podatkov in ki jih primarni viri ne vodijo. 

K 6. členu 

S tem členom se usklajuje ime poglavja z novo vsebino členov 
tega poglavja, ki določajo izstavitev obvestila o izbrisu poslovnega 
subjekta iz poslovnega registra. 
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K 7. členu K 9.a členu 

Dosedanja praksa kaže, da je ažurnost PRS močno odvisna od 
hitrosti pridobivanja sprememb od primarnih registrskih organov. 
To je bilo posebej zamudno pri izbrisu poslovnih subjektov iz 
primarnih registrov in evidenc, saj poslovni subjekt upravljalcu 
PRS akta o izbrisu ni predložil, ker ga uradno ni bilo več. Da bi to 
stanje presegli, je v predlogu zakona določilo, da registrski organi 
sklep ali potrdilo o izbrisu pošljejo tudi upravljalcu PRS. Predlagatelj 
meni, da bo ta sprememba bistveno prispevala k ažurnosti PRS 
in točnosti podatkov. 

Zakon o poslovnem registru Slovenije v VI. poglavju predpisuje 
določbe o pridobivanju podatkov in prijavo za vpis v poslovni 
register, manjkajo pa določbe v zvezi z izbrisom iz poslovnega 
registra. Ker je poslovni register za nekatere poslovne subjekte 
tudi primarni registrski organ, je nujno zakonsko urediti tudi 
dogodke, ki imajo poseben pomen pri urejanju zadev pravnega 
nasledstva in drugih obveznosti pri posredovanju statističnih in 
drugih podatkov. Predlagatelj meni, da bo predlog izboljšal 
usklajenost podatkov med posameznimi registrskimi organi in 
povečal preglednost in uporabnost podatkov o preteklih stanjih 
poslovnih subjektov. 

Zaradi boljše kakovosti podatkov v PRS želi predlagatelj z dodatki 
tega člena pooblastiti upravljalca registra, da lahko pridobiva 
osebne podatke o poslovnih subjektih iz centralnega registra 
prebivalstva. 

K 8. členu 

Dosedanje besedilo prvega odstavka 9. člena je pri poslovnih 
subjektih v praksi povzročalo nejasnosti in nerazumevanje. Novo 
besedilo jasneje in razumljiveje določa obveznosti poslovnih 
subjektov za vpis v PRS. Predložena dokumentacija (kopija 
odločbe) omogoča upravljalcu PRS, da vpiše zanesljivo pravilne 
podatke o poslovnem subjektu v svojo podatkovno bazo. 
Predlagatelj meni, da bo sprememba besedila poenostavila 
postopek vpisa v PRS in hkrati zagotovila popolnejše in 
kakovostnejše podatke v PRS. 

Obvestilo o vpisu v poslovni register je pomembno, ker ga poslovni 
subjekti potrebujejo za različne namene (odpiranje žiro in 
transakcijskih računov, registracija motornih vozil, urejanje 
carinskih zadev, prijava na javne razpise in druge administrativne 
in poslovne potrebe). 

Ta člen upošteva tudi uvajanje elektronskega poslovanja pri 
posredovanju podatkov in dokumentacije za vpis v poslovni reg- 
ister. 

Nekateri poslovni subjekti prijavijo ali celo registrirajo svoj sedež 
na napačnem naslovu ali naslovu, ki ne obstaja v Registru 
prostorskih enot, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. 
Ker so kontrole vpisa poslovnih subjektov v PRS vezane na 
uradne podatke o prostorskih enotah, je vpis poslovnih subjektov 
v PRS zaradi napačnega sedeža (neobstoječega naslova) 
nedopusten in onemogočen. V takem primeru upravljalec registra 
poslovnemu subjektu ne more izdati obvestila o vpisu v poslovni 
register. Predlagana dopolnitev tega člena zapolnjuje pravno 
praznino ravnanja upravljalca PRS in mu daje pravico, da v primeru 
netočnosti podatka o sedežu in imenu ali dejavnosti poslovnemu 
subjektu ne izda obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti. 
S tem dopolnilom se bosta točnost in zanesljivost podatkov 
poslovnega registra bistveno izboljšali. 

Ta člen uvaja obvestilo o izbrisu iz poslovnega registra, ki ga 
prejmejo pravni nasledniki, registrski organ in ustanovitelji 
poslovnega subjekta. Če obvestila ni mogoče vročiti, ga hrani 
upravljalec registra v dokumentaciji o poslovnem subjektu. 

K 10. členu 

10. in 12. člen opredeljujeta definicijo glavne dejavnosti, ki sta 
sedaj del definicij 1. člena tega zakona. 

11. in 13. člen se v celoti preneseta v uredbo Vlade Republike 
Slovenije, ki bo določala način vodenja poslovnega registra. V to 
uredbo spadajo tudi določila za razvrščanje po veljavnih 
standardnih klasifikacijah. 

K11. členu 

S tem členom se dosedanje Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi 
po dejavnosti zamenjuje z Obvestilom o vpisu v poslovni register 
Slovenije, ki bo vsebovalo več za primarne registrske organe in 
subjekte vpisa v poslovni register uporabnih podatkov. S tem 
členom se daje možnost ugovora tudi na izbris iz poslovnega 
registra. 

K 12. členu 

Novi Zakon o državni statistiki preimenuje nacionalni program 
statističnih raziskovanj v programe statističnih raziskovanj. 
Podatke iz programov statističnih raziskovanj sme povezovati 
samo državna statistika. 

K 13. členu 

Osebni podatki, ki so del podatkov poslovnega registra, se ne 
morejo uporabljati, obdelovati in izkazovati enako kot drugi podatki. 
Izkazovanje in obdelava osebnih podatkov morata biti usklajena 
z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, ki določa zbiranje teh 
podatkov le na osnovi osebnega pristanka ali po zakonskem 
pooblastilu. 

K 14. členu 

Da bi se določbe predlaganega 3.a člena lahko uresničile, se s 
tem členom določa rok, v katerem mora biti ustanovljen Svet za 
koordinacijo vodenja in uporabe PRS. 

K 15. členu 

Uredbo o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra je potrebno 
v določenem roku uskladiti z novimi določbami, spremembami in 
dopolnitvami tega zakona. Do uskladitve in uveljavitve sprememb 
pa se s tem členom zagotavlja veljavnost starih členov Zakona o 
poslovnem registru Slovenije. 

K 16. členu 

Novi upravljalec PRS potrebuje prehodno obdobje za popolni 
prevzem poslovnega registra. S tem členom želi predlagatelj 
zagotoviti, da bo v primeru predaje upravljanja poslovnega registra 
zagotovljen primeren rok za pripravo in izvedbo potrebnih 
aktivnosti pri upravljalcu, primarnih registrskih virih, v državni 
statistiki in uporabnikih poslovnega registra. 
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K 17. členu K 18. členu 

Predlagatelj meni, da mora biti s spremenjenimi določili zakona 
usklajena tudi vladna uredba kot podzakonski akt, ki podrobneje 
določa način in kriterije razvrščanja poslovnih subjektov po 
klasifikacijah, vsebino obvestil ob vpisu in izbrisu poslovnih 
subjektov ter nekatere podrobnosti v zvezi z načinom vodenja 
PRS. Ob tem je pomembno, da se bodo uporabljale vse standardne 
klasifikacije, ki jih bo določila Vlada Republike Slovenije kot obvezne 
nacionalne standarde. Vlada Republike Slovenije bo skladno s 
tem členom določila tudi novo vsebino in obliko prijave za PRS, 
Obvestila o vpisu v poslovni register ter Obvestila o izbrisu 
poslovnih subjektov iz PRS. 

Peti člen tega zakona določa vodenje identifikatorja dela stavbe, 
v kateri se opravlja dejavnost. Ustrezne administrativne 
podatkovne zbirke kot vira za ta podatek še ni, predvideva pa se, 
da bo z vzpostavitvijo registra stavb in stanovanj na razpolago 
tudi ta identifikator. 

K 19. členu 

Upoštevan je običajni zakonski rok začetka veljavnosti zakona. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

2. člen 
(definicija registra) 

(1) Poslovni register je osrednja javna baza podatkov o vseh 
poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, 
ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno dejavnost ter o njihovih 
podružnicah in drugih delih poslovnih subjektov. 

(2) Poslovni register vsebuje tudi podatke o podružnicah tujih 
poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na območju Republike 
Slovenije. 

3. člen 
(upravljalec registra) 

Poslovni register vzpostavi, vodi, vzdržuje in izkazuje organ, ki 
opravlja dejavnost državne statistike (v nadaljnjem besedilu: 
upravljalec registra). 

4. člen 
(enote registra) 

(1) Enote poslovnega registra so poslovni subjekti, podružnice in 
drugi deli poslovnih subjektov ter podružnice tujih poslovnih 
subjektov. 

(2) Poslovni subjekti so po tem zakonu fizične in pravne osebe, ki 
opravljajo registrirane dejavnosti oziroma s predpisom ali z aktom 
o ustanovitvi določene dejavnosti. 

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

(4) Podružnice tujih poslovnih subjektov so po tem zakonu deli 
tujih poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na območju 
Republike Slovenije, ki so registrirani ali za katere obstaja javni 
interes, da se vodijo v poslovnem registru. 

7. člen 
(podatki o poslovnih subjektih in podružnicah) 

(1) Upravljalec registra vodi in vzdržuje podatke o enotah 
poslovnega registra glede na določbe predpisov, ki urejajo 
registracijo posameznih pravno organizacijskih oblik. 

(2) V poslovnem registru upravljalec registra vodi in vzdržuje 
naslednje podatke o posameznem poslovnem subjektu: 
- identifikacijsko številko, 
- firmo oziroma ime (tudi skrajšano firmo oziroma ime), 
- sedež in naslov (občino, naselje, ulico, hišno številko, dodatek 
k hišni številki, poštno številko in geokodo, ki je izveden podatek 
in predstavlja centroid s koordinatama x, y v državnem 
koordinatnem sistemu, za kartografsko opredelitev lokacije), 
- datum akta o ustanovitvi, 
- podatke o vpisu pri registrskem organu (organ, datum in 
zaporedno številko vpisa), 
- glavno dejavnost, 
- pravno organizacijsko obliko, 
- datum začetka poslovanja, 
- ime in priimek ustanovitelja, 
- poreklo ustanovitvenega kapitala (domači, tuji, mešani), 
- države ustanovitvenega kapitala (do 5 držav), 
- vrsto lastnine, 
- ime in priimek zastopnika, 
- podatke za povezavo (za povezane oziroma združene oblike), 
- dejavnosti (registrirane oziroma določene s predpisom ali z 
aktom o ustanovitvi), 
- telefon, teleks, telefaks (elektronska pošta), 
- podatke o spremembah (vrsto in datum). 

(3) V poslovnem registru se za poslovne subjekte vodijo naslednji 
prevzeti podatki od organizacij, pooblaščenih z zakonom: 
- o poslovanju (posluje: da, ne), 
- o velikostnem razredu (glede na število zaposlenih), 
- številko prvega računa, ki ga poslovni subjekt odpre pri 
organizaciji, pooblaščeni za spremljanje plačilnega prometa. 
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(4) V poslovnem registru upravljalec registra vodi in vzdržuje za 
podružnice in podružnice tujih poslovnih subjektov naslednje 
podatke: 
- identifikacijsko številko, 
- ime in firmo, 
- sedež in naslov (občino, naselje, ulico, hišno številko, dodatek 
k hišni številki, poštno številko in geokodo), 
- za podružnice tujih poslovnih subjektov tudi državo sedeža 
poslovnega subjekta, 
- vrsto podružnice, 
- datum vpisa, 
- dejavnosti, 
- ime in priimek zastopnika, 
- podatke o spremembah (vrsto in datum). 

(5) Podrobnejša vsebina poslovnega registra se določi glede na 
pravno organizacijsko obliko poslovnega subjekta, v skladu s 
predpisi, ki določajo obveznost posredovanja podatkov. 

VI. PRIDOBIVANJE PODATKOV IN 

PRIJAVA ZA VPIS V POSLOVNI 

REGISTER 

8. člen 
(viri in pretok podatkov) 

(1) Vsi registrski organi v Republiki Sloveniji morajo upravljalcu 
registra sproti oziroma najpozneje v petih dneh od izpolnitve 
pogojev za registracijo brezplačno posredovati podatke (Prijavo 
za vpis v poslovni register - za nove enote oziroma spremembe 
za že registrirane enote, v nadaljnjem besedilu: prijava) iz 7. člena 
tega zakona o enotah poslovnega registra iz 4. člena tega zakona, 
ki jih vodijo v svojih registrih in drugih uradnih evidencah. 

(2) Za že registrirane enote morajo registrski organi sproti oziroma 
najpozneje v petih dneh po vpisu spremembe v register oziroma 
drugo uradno evidenco posredovati upravljalcu registra 
spremembe podatkov, ki so vsebina poslovnega registra. 

(3) Registrski organ iz prvega odstavka tega člena ne sme izdati 
sklepa oziroma odločbe o vpisu v register oziroma drugo uradno 
evidenco brez identifikacije, ki jo poslovnemu subjektu določi 
upravljalec registra najpozneje v petih dneh po prejemu prijave. 

(4) Registrski organ po tem zakonu je organ oziroma organizacija, 
ki je s predpisom pooblaščena za vodenje uradne evidence 
oziroma registra. Z vpisom v register poslovni subjekt - pravna 
oseba pridobi pravno sposobnost oziroma podružnica tujega 
poslovnega subjekta ali fizična oseba izpolni pogoj za začetek 
opravljanja registrirane dejavnosti oziroma določene dejavnosti, 
s predpisom ali z aktom o ustanovitvi. 

9. člen 
(prijava za vpis v poslovni register) 

(1) Poslovni subjekt mora ob predlogu za vpis v register oziroma 
evidenco predložiti registrskemu organu skupaj z drugimi 
predpisanimi listinami izpolnjeno prijavo, na podlagi katere mu 
upravljalec registra določi identifikacijo in ga razvrsti v glavno 
dejavnost. 

(2) Poslovni subjekt, ki se ustanovi na podlagi zakona ali drugega 
predpisa in se ne registrira pri registrskem organu, mora upravljalcu 
registra sproti oziroma najpozneje v petih dneh od ustanovitve 
oziroma nastanka spremembe posredovati izpolnjeno prijavo. • 

10. člen 
(dejavnost) 

Dejavnost po tem zakonu je osnovna funkcija poslovnih subjektov 
in drugih enot poslovnega registra, s katero ustvarjajo dobiček 
oziroma uresničujejo temeljni namen ustanovitve. Dejavnosti se 
izvajajo s kombiniranimi produkcijskimi faktorji (oprema, delavci, 
proizvodna tehnika itn.) za ustvarjanje proizvodov in storitev. 
Dejavnost se opredeli z vložki, proizvodnimi procesi in z rezultati 
proizvodnih procesov. 

11. člen 
(razvrščanje po dejavnostih) 

(1) Upravljalec registra razvršča vse enote poslovnega registra 
po dejavnostih v področja, podpodročja, oddelke, skupine, razrede 
in podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti. O razvrstitvi 
izda obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnostih (v 
nadaljnjem besedilu: obvestilo) in ga posreduje registrskemu 
organu, če se enota registrira, in enoti poslovnega registra, ki je 
subjekt razvrščanja. 

(2) Razvrščanje po dejavnostih je strokovni postopek, s katerim 
se enotam poslovnega registra na podlagi kriterijev določa 
ustrezna šifra in ime razreda ali podrazreda iz standardne 
klasifikacije dejavnosti. 

12. člen 
(glavna dejavnost) 

(1) Glavna dejavnost je registrirana dejavnost oziroma s 
predpisom ali z aktom o ustanovitvi določena dejavnost. 

(2) Če poslovni subjekt opravlja eno dejavnost, je ta njegova 
glavna dejavnost, če opravlja več dejavnosti, je treba glavno 
dejavnost ugotoviti. 

(3) Če poslovni subjekt opravlja več dejavnosti, je njegova glavna 
dejavnost tista, s katero s svojimi proizvodi ali storitvami ustvarja 
največji delež od svoje skupne dodane vrednosti. Če ni možno 
ugotoviti deleža od skupne dodane vrednosti, se za kriterij 
ugotavljanja glavne dejavnosti uporablja delež osnovnih sredstev 
ali delež vloženih investicijskih sredstev oziroma delež števila 
zaposlenih ali izplačane bruto plače. 

13. člen 
(komisija za razvrščanje po dejavnostih) 

(1) S tem zakonom se pri upravljalcu registra ustanovi komisija 
za razvrščanje po standardni klasifikaciji dejavnosti (v nadaljnjem 
besedilu: komisija) za reševanje spornih primerov razvrstitve enot 
poslovnega registra. 

(2) V spornih primerih razvrstitve po dejavnostih oziroma v glavno 
dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti mora komisija 
ugotoviti, ali je enota pravilno razvrščena, na podlagi podatkov: 
- o deležu skupne dodane vrednosti oziroma 
- o deležu osnovnih sredstev ali deležu vloženih investicijskih 
sredstev oziroma 
- o deležu števila zaposlenih ali deležu izplačane bruto plače. 

(3) Komisija po potrebi ponovno razvrsti po dejavnostih enoto 
poslovnega registra in izda obvestilo. O tej spremembi obvesti 
registrski organ, če je enota registrirana pri registrskem organu, 
in enoto poslovnega registra, ki je ponovno razvrščena po 
standardni klasifikaciji dejavnosti. 
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(4) Člani komisije so: en predstavnik ministrstev, pristojnih za 
finance, gospodarske dejavnosti in za ekonomske odnose in 
razvoj ter po trije predstavniki zbornic in upravljalca registra. 
Predsednik komisije je po položaju eden izmed treh predstavnikov 
upravljalca registra, ki jih imenuje predstojnik upravljalca registra. 

(5) Člane komisije imenuje predstojnik upravljalca registra na 
predlog institucij, v katerih so zaposleni. 

(6) Komisija deluje po poslovniku, ki ga člani komisije sprejmejo 
na svoji prvi seji. < 

14. člen 
(pravno sredstvo) 

(1) Zoper razvrstitev po standardni klasifikaciji dejavnosti ni 
dovoljena pritožba, možen pa je upravni spor. 

(2) Upravni spor iz prejšnjega odstavka sme sprožiti poslovni 
subjekt, če misli, da mu je z obvestilom iz prvega odstavka 11. 
člena tega zakona kršena kakšna pravica ali na zakon oprta 
neposredna korist. Upravni spor se sme sprožiti tudi v primeru, 
če poslovni subjekt sploh ne prejme obvestila o razvrstitvi v roku 
enega meseca od dneva, ko upravljalec registra dobi potrebne 
podatke. 

na vseh področjih nacionalnega gospodarstva, sme upravljalec 
registra za evidenčne in statistične namene povezovati 
individualne podatke iz 7. člena tega zakona o enotah poslovnega 
registra iz 4. člena tega zakona s podatki iz drugih javnih registrov 
in s podatki, ki se zbirajo z nacionalnim programom statističnih 
raziskovanj. 

16. člen 
(uporaba podatkov za druge namene) 

(1) Podatki iz 7. člena tega zakona o enotah poslovnega registra 
iz 4. člena tega zakona so javni in pod enakimi pogoji dostopni 
vsem uporabnikom. Podatki poslovnega registra se lahko 
uporabljajo za evidenčne, statistične in analitične namene. 

(2) Stroške priprave in posredovanja podatkov iz prejšnjega 
odstavka krije uporabnik, ki podatke zahteva, razen registrskih 
organov iz prvega odstavka 8. člena tega zakona. Vlada na predlog 
upravljalca registra s tarifo določi nadomestila za stroške priprave 
in posredovanje podatkov iz poslovnega registra. 

(3) Uporabniki podatkov poslovnega registra smejo uporabljati 
podatke samo za namene, za katere so jim bili podatki 
posredovani. Uporabniki ne smejo spreminjati dobljenih podatkov 
in jih posredovati drugim uporabnikom. 

15. člen 
(uporaba podatkov za statistične namene) 

Za namene evidentiranja, zbiranja, obdelovanja, analiziranja in 
izkazovanja podatkov, pomembnih za spremljanje stanja in gibanj 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POSLOVNEM 
REGISTRU SLOVENIJE 

1) Naslov predloga akta 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Poslovnem registru Slovenije. 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zaora) navedenimi pravnimi viri ES neto) 

i 
2001 

Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: / 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti izpolnjene: / 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Council Regulation No 2186/93 ot 22 July 1993 
Predlagani akt je v celoti usklajen s predpisom EU. 

b) Ali le Predlog akta usklalen z ostalimi viri prava ES 

DA 

£) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

DA 

g} Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

NE 

7} Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. 
Univerza...) in priloženo nllhovo mnenie o usklajenosti 

/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Zap. št. 616-08 Statistika: rok sprejema 2001-111, rok uveljavitve 
2001-IV. 

Marko Mlinar 

U~o 

Tomaž Banovec 
DIREKTOR 

7& (ua-V-u- 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI MEDNARODNE 

KONVENCIJE 0 ISKANJU IN 

REŠEVANJU NA MORJU 1979 (MKIRM) 

- EPA 124 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1811-0003 
Številka: 225-04/2000-2 
Ljubljana, 15.02.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 13. seji dne 15. decembra 
2001 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI MEDNARODNE 
KONVENCIJE O ISKANJU IN REŠEVANJU NA MORJU, 
1979, 

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

1. člen 

Ratificira se Mednarodna konvencija o iskanju in reševanju na 
morju, 1979, sestavljena v Hamburgu 27. aprila 1979. 

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. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- Jakob Presečnik, minister za promet, 
- Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Edvard Roškar, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
- Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

2. člen 

Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 
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MEDNARODNA KONVENCIJA O 

ISKANJU IN REŠEVANJU NA MORJU, 
1979 

POGODBENICE KONVENCIJE, 

KI SE ZAVEDAJO velikega pomena, ki ga različne konvencije 
pripisujejo zagotavljanju pomoči osebam na morju, ki so v 
nevarnosti, in uvedbi primernih in učinkovitih ukrepov za 
opazovanje z obale in službe za iskanje in reševanje vsake obalne 
države, 

KI SO PROUČILE Priporočilo 40, ki ga je sprejela Mednarodna 
konferenca o varnosti človekovega življenja na morju iz leta 1960, 
ki priznava zaželenost usklajevalnih dejavnosti med številnimi 
medvladnimi organizacijami v zvezi z varnostjo na morju in nad 
njim, 

V ŽELJI razviti in pospeševati te dejavnosti z uvedbo 
mednarodnega pomorskega načrta za iskanje in reševanje, ki se 
bo uporabljal v pomorskem prometu za reševanje oseb na morju, 
ki so v nevarnosti,. 

V ŽELJI pospeševati sodelovanje med organizacijami za iskanje 
in reševanje po svetu in med tistimi, ki sodelujejo pri iskanju in 
reševanju na morju, 

SO SE DOGOVORILE, kot sledi: 

I. člen 
Splošne obveznosti po konvenciji 

Pogodbenice se obvežejo, da bodo sprejele vse zakonodajne ali 
druge primerne ukrepe, ki so potrebni za popolno uveljavitev 
konvencije in njene priloge, ki je sestavni del konvencije. Če ni 
izrecno drugače določeno, pomeni sklicevanje na konvencijo tudi 
sklicevanje na njeno prilogo. 

II. člen 
Druge pogodbe in razlaga 

(1) Nič v konvenciji ne sme vplivati na predpise in razvoj prava 
morja na Konferenci Združenih narodov o pravu morja, sklicani v 
skladu z resolucijo 2750 (XXV) Generalne skupščine Združenih 
narodov, niti na sedanje ali prihodnje zahteve in pravne poglede 
katere koli države v zvezi s pravom morja ter na naravo in obseg 
jurisdikcije obalne države in države pripadnosti. 

(2) Nobena določba konvencije se ne sme razlagati tako, da 
škodi obveznostim ali pravicam ladij, predvidenim v drugih 
mednarodnih dokumentih. 

III. člen 
Spremembe 

(1) Konvencija se lahko spremeni s katerim koli postopkom, ki je 
določen v drugem in tretjem odstavku. 

(2) Sprememba po proučitvi v Medvladni pomorski posvetovalni 
organizaciji (v nadaljevanju organizacija): 

(a) Vsaka sprememba, ki jo predlaga pogodbenica in jo pošlje 
generalnemu sekretarju organizacije (v nadaljevanju generalni 
sekretar), ali vsaka sprememba, za katero generalni sekretar 
meni, da je potrebna zaradi spremembe ustrezne določbe v 
Prilogi 12 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, se 

razpošlje vsem članicam organizacije in vsem pogodbenicam 
najmanj šest mesecev, preden jo prouči Odbor za pomorsko 
varnost organizacije. 

(b) Pogodbenice, ki so članice organizacije ali ne, imajo pravico 
sodelovati pri postopkih Odbora za pomorsko varnost za 
proučitev in sprejem sprememb. 

(c) Spremembe se sprejemajo z dvotretjinsko večino 
pogodbenic, ki so prisotne in glasujejo v Odboru za pomorsko 
varnost, pri čemer mora biti izpolnjen pogoj, da je ob 
sprejemanju spremembe prisotna vsaj tretjina pogodbenic. 

(d) Generalni sekretar pošlje spremembe, sprejete v skladu s 
pododstavkom (c), v sprejetje vsem pogodbenicam. 

(e) Za spremembo člena ali odstavkov 2.1.4,2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 
3.1.2 ali 3.1.3 priloge velja, da je sprejeta z dnem, ko generalni 
sekretar prejme listino o sprejetju od dveh tretjin pogodbenic. 

(f) Za spremembo priloge, razen za odstavke 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 
2.1.10, 3.1.2 ali 3.1.3, velja, da je sprejeta po preteku enega 
leta od dneva, ko je bila poslana pogodbenicam v sprejetje. 
Če v obdobju enega leta več kot tretjina pogodbenic obvesti 
generalnega sekretarja, da spremembi ugovarja, velja, da 
sprememba ni bila sprejeta. 

(g) Sprememba člena ali odstavkov 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 
3.1.2 ali 3.1.3 priloge začne veljati: 

(i) za pogodbenice, ki so spremembo sprejele, šest 
mesecev po dnevu, ko je bila sprejeta; 

(ii) za pogodbenice, ki spremembo sprejmejo po izpolnitvi 
pogoja iz pododstavka (e) in preden začne sprememba 
veljati, na dan začetka veljavnosti spremembe; 

(iii) za pogodbenice, ki spremembo sprejmejo po dnevu, ko 
začne ta veljati, 30 dni po deponiranju listine o sprejetju. 

(h) Sprememba priloge, razen spremembe odstavkov 2.1.4,2.1.5, 
2.1.7,2.1.10,3.1.2 ali 3.1.3, začne veljati za vse pogodbenice, 
razen za tiste, ki so spremembi ugovarjale v skladu s 
pododstavkom (f) in ki svojega ugovora niso umaknile, šest 
mesecev po dnevu, ki velja kot datum sprejetja spremembe. 
Pogodbenica pa lahko pred rokom, ki je določen za začetek 
veljavnosti, obvesti generalnega sekretarja, da ne more biti 
upoštevana pri uveljavitvi spremembe za največ eno leto od 
dneva začetka njene veljavnosti ali za daljši čas, ki ga lahko 
določi dvetretjinska večina pogodbenic, ki so ob sprejemu 
spremembe prisotne in glasujejo v Odboru za pomorsko 
varnost. 

(3) Sprememba na konferenci: 

(a) Na zahtevo pogodbenice ob soglasju vsaj tretjine pogodbenic 
skliče organizacija posvetovanje pogodbenic za proučitev 
sprememb konvencije. Predlagane spremembe razpošlje 
generalni sekretar vsem pogodbenicam vsaj šest mesecev 
pred njihovo proučitvijo na konferenci. 

(b) Spremembe se na konferenci sprejemajo z dvotretjinsko 
večino pogodbenic, ki so prisotne in glasujejo, pod pogojem, 
da je ob sprejemu spremembe prisotna vsaj tretjina 
pogodbenic. Tako sprejete spremembe pošlje generalni 
sekretar v sprejetje vsem pogodbenicam. 

(c) Če konferenca ne odloči drugače, velja, da je sprememba 
sprejeta in začne veljati v skladu s postopki, določenimi v 
pododstavkih (e), (f), (g) in (h) drugega odstavka, pod 
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pogojem, da se sklicevanje v pododstavku (h) drugega 
odstavka na Odbor za pomorsko varnost, razširjen v skladu 
s pododstavkom (b) drugega odstavka, razume kot 
sklicevanje na konferenco. 

(4) Vsaka izjava o sprejetju ali ugovoru k njej ali vsako obvestilo, 
dano po pododstavku (h) drugega odstavka, se pisno predloži 
generalnemu sekretarju, ki vse pogodbenice obvesti o vsaki 
predložitvi in datumu njenega prejema. 

(5) Generalni sekretar obvesti države o vseh spremembah, ki 
začnejo veljati, skupaj z datumom, ko začne taka sprememba 
veljati. 

IV. člen 
Podpis, ratifikacija, sprejetje, odobritev in pristop 

(1) Konvencija je na voljo za podpis na sedežu organizacije od 1. 
novembra 1979 do 31. oktobra 1980; po tem datumu bo na voljo 
za pristop. Države lahko postanejo pogodbenice konvencije: 

(a) s podpisom brez pridržka glede ratifikacije, sprejetja ali 
odobritve ali 

(b) s podpisom s pridržkom glede ratifikacije, sprejetja ali 
odobritve, ki mu sledi ratifikacija, sprejetje ali odobritev ali 

(c) s pristopom. 

(2) Ratifikacija, sprejetje, odobritev ali pristop se opravi z 
deponiranjem ustrezne listine pri generalnem sekretarju. 

(3) Generalni sekretar obvesti države o vsakem podpisu ali o 
deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu ter 
o datumu njenega deponiranja. 

V. člen 
Začetek veljavnosti 

(1) Konvencija začne veljati 12 mesecev po dnevu, ko je 15 
držav postalo pogodbenic konvencije v skladu s IV. členom. 

(2) Začetek veljavnosti za države, ki ratificirajo, sprejmejo, odobrijo 
ali pristopijo k njej v skladu s IV. členom po tem, ko je izpolnjen 
pogoj iz prvega odstavka in preden začne konvencija veljati, je 
datum začetka veljavnosti konvencije. 

(3) Začetek veljavnosti za države, ki ratificirajo, sprejmejo, odobrijo 
ali pristopijo k njej po dnevu, ko začne konvencija veljati, je 30 dni 
po dnevu deponiranja listine v skladu s IV. členom. 

(4) Vsaka listina o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu, 
deponirana po dnevu začetka veljavnosti spremembe konvencije 
v skladu s III. členom, velja za spremenjeno konvencijo, ki začne 
veljati za državo, ki deponira listino, 30 dni po dnevu njenega 
deponiranja. 

(5) Generalni sekretar obvesti države o dnevu začetka veljavnosti 
konvencije. 

VI. člen 
Odpoved 

(1) Pogodbenica lahko odpove konvencijo kadar koli po preteku 
petih let od dneva, ko začne konvencija veljati za to pogodbenico. 

(2) Konvencija se odpove z deponiranjem listine o odpovedi pri 
generalnem sekretarju, ki obvesti države o vsaki prejeti listini o 
odpovedi in o datumu njenega prejema, kot tudi o dnevu, ko 
začne taka odpoved učinkovati. 

(3) Odpoved začne učinkovati eno leto po tem, ko jo je prejel 
generalni sekretar ali po daljšem obdobju, določenem v listini o 
odpovedi. 

VII. člen 
Deponiranje in registracija 

(1) Konvencija se deponira pri generalnem sekretarju, ki državam 
pošlje overjene kopije konvencije. 

(2) Ko začne konvencija veljati, pošlje generalni sekretar njeno 
besedilo generalnemu sekretarju Združenih narodov v registracijo 
in objavo v skladu s 102. členom Ustanovne listine Združenih 
narodov. 

VIII. člen 
Jeziki 

Konvencija je sestavljena v enem izvodu v angleškem, 
francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku, pri čemer 
so vsa besedila enako verodostojna. Uradni prevodi v arabskem, 
italijanskem in nemškem jeziku se pripravijo in deponirajo skupaj 
s podpisanim izvirnikom. 

SESTAVLJENO V HAMBURGU sedemindvajsetega aprila tisoč 
devetsto devetinsedemdeset. 

DA BI TO POTRDILI, so spodaj podpisani, ki so jih za to pravilno 
pooblastile njihove vlade, podpisali konvencijo. 
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1. POGLAVJE 

UPORABA IZRAZOV 

1.1 »Morati« se v Prilogi uporablja za določbe, za katere se 
zahteva, da jih vse pogodbenice enotno uporabljajo zaradi varnosti 
človekovega življenja na morju. 

1.2 »Lahko bi« se v Prilogi uporablja za določbe, za katere se 
priporoča, da jih vse pogodbenice enotno uporabljajo zaradi 
varnosti človekovega življenja na morju. 

1.3 Našteti izrazi se v prilogi uporabljajo v tem pomenu; 

.1 »Iskanje« - dejavnost, ki jo običajno usklajuje center za 
usklajevanje reševanja ali reševalni podcenterob uporabi 
razpoložljivega osebja in sredstev, da se najdejo osebe 
v nevarnosti. 

.2 »Reševanje« - dejavnost, s katero se rešujejo osebe v 
nevarnosti, se jim zagotavlja osnovna zdravstvena ali 
druga pomoč ter se prepeljejo na varno. 

.3 »Služba za iskanje in reševanje« - spremljanje nevarnosti, 
obveščanje, usklajevanje ter iskanje in reševanje, 
vključno z zdravniškim svetovanjem, osnovno 
zdravstveno pomočjo ali evakuacijo ob uporabi javnih in 
zasebnih sredstev, vključno s sodelovanjem letal, ladij 
ter drugih plovil in naprav. 

.4 »Območje iskanja in reševanja« - območje določene 
velikosti, povezano s centrom za usklajevanje reševanja, 
na katerem se zagotavljata iskanje in reševanje; 

.5 »Center za usklajevanje reševanja« - enota, pristojna 
za pospeševanje učinkovite organizacije služb za iskanje 
in reševanje in za usklajevanje izvajanja iskanja in 
reševanja na območju iskanja in reševanja. 

.6 »Reševalni podcenter« - enota, podrejena centru za 
usklajevanje reševanja, ustanovljena za njegovo 
dopolnitev v skladu s posebnimi določbami pristojnih 
organov. 

.7 »Sredstva za iskanje in reševanje« - vsa mobilna 
sredstva za iskanje in reševanje, vključno z enotami za 
iskanje in reševanje. 

.8 »Enota za iskanje in reševanje« - enota, ki jo sestavlja 
usposobljeno osebje in ima opremo, primemo za hitro in 
učinkovito izvajanje iskanja in reševanja. 

.9 »Alarmno mesto« - vsako sredstvo namenjeno povezavi 
med osebo, ki pošilja sporočilo o nevarnosti, in centrom 
za usklajevanje reševanja ali reševalnim podcentrom. 

.10 »Faza nevarnosti« - splošni izraz, ki pomeni, odvisno od 
primera, fazo negotovosti, fazo pripravljenosti in fazo 
resne in neposredne nevarnosti. 

.11 »Faza negotovosti« - stanje, ko obstaja negotovost za 
varnost osebe, ladje ali drugega plovila. 

.12 »Faza pripravljenosti« - stanje, ko obstaja zaskrbljenost 
za varnost osebe, ladje ali drugega plovila. 

.13 »Faza resne in neposredne nevarnosti« - stanje, ko 
obstaja utemeljena gotovost, da osebi, ladji ali drugemu 

plovilu grozi težka in neizbežna nevarnost in potrebuje 
takojšnjo pomoč. 

.14 »Vodja na kraju dogodka« - oseba, določena za 
usklajevanje iskanja in reševanja na določenem 
območju. 

.15 »Generalni sekretar« - generalni sekretar Mednarodne 
pomorske organizacije. 

2. POGLAVJE 

ORGANIZACIJA IN USKLAJEVANJE 

2.1 Ukrepi za zagotavljanje in usklajevanje služb 
za iskanje in reševanje 

2.1.1 Pogodbenice po svojih zmožnostih sodelujejo posamično 
ali skupaj z drugimi državami oziroma z organizacijo pri razvijanju 
služb za iskanje in reševanje, da zagotovijo pomoč osebam na 
morju, ki so v nevarnosti. Po prejemu obvestila, daje ali se zdi, da 
je oseba, ki je na morju, v nevarnosti, sprejmejo pristojni organi 
pogodbenice nujne ukrepe, s katerimi zagotovijo potrebno pomoč. 

2.1.2 Pogodbenice posamično ali v sodelovanju z drugimi državami 
uvedejo osnove za delovanje službe za iskanje in reševanje: 

.1 pravni okvir, 

.2 imenovanje odgovornega organa, 

.3 organizacija razpoložljivih sredstev, 

.4 komunikacijska sredstva, 

.5 usklajevalne in operativne naloge ter 

.6 postopki za izboljšanje službe, vključno z načrtovanjem, 
domačim in mednarodnim sodelovanjem ter 
usposabljanjem. 

Pogodbenice se ravnajo po ustreznih minimalnih standardih in 
smernicah, ki jih je pripravila organizacija, če je to izvedljivo. 

2.1.3 Da bi pripomogle k zagotovitvi primerne komunikacijske 
infrastrukture na obali, učinkovitega usmerjanja klicev v sili in 
pravilnega operativnega usklajevanja za učinkovito podporo 
službam za iskanje in reševanje, zagotovijo pogodbenice 
posamično ali v sodelovanju z drugimi državami, da se v skladu 
z odstavkoma 2.1.4 in 2.1.5 na vsakem morskem območju določi 
zadostno število območij iskanja in reševanja. Taka območja 
morajo biti drugo poleg drugega in se ne smejo prekrivati, če je to 
izvedljivo. 

2.1.4 Vsako območje iskanja in reševanja se določi s sporazumom 
med pogodbenicami. Generalni sekretar se uradno obvesti o 
takem sporazumu. 

2.1.5 Če se pogodbenice ne sporazumejo o točnih mejah območja 
iskanja in reševanja, si te pogodbenice po svojih najboljših močeh 
prizadevajo, da se sporazumejo o ustrezni ureditvi, po kateri se 
na tem območju zagotavlja enakovredno splošno usklajevanje 
služb za iskanje in reševanje. Generalni sekretar se uradno 
obvesti o takih sporazumih. 
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2.1.6 Sporazum o območjih ali dogovore iz odstavkov 2.1.4 in 
2.1.5 pogodbenice zapišejo ali jih sprejmejo v obliki pisnih načrtov. 

2.1.7 Razmejitev območij iskanja in reševanja ni povezana z 
določitvijo katere koli meje med državami in ne vpliva nanjo. 

2.1.8 Pri določanju morskih območij iskanja in reševanja, ki se 
določijo s sporazumom v skladu z odstavkom 2.1.4 ali s sklenitvijo 
sporazuma o ustreznem dogovoru v skladu z odstavkom 2.1.5, 
si morajo pogodbenice prizadevati za usklajeno delovanje svojih 
pomorskih in letalskih služb za iskanje in reševanje, če je to 
primerno. 

2.1.9 Pogodbenice, ki so sprejele odgovornost zagotoviti službe 
za iskanje in reševanje na določenem območju, uporabijo enote 
za iskanje in reševanje in druga razpoložljiva sredstva za pomoč 
osebi na morju, ki je ali za katero se zdi, da je v nevarnosti. 

2.1.10 Pogodbenice zagotovijo, da se pomaga vsaki osebi na 
morju, ki je v nevarnosti. To storijo ne glede na državljanstvo ali 
status take osebe ali okoliščine, v katerih je ta oseba. 

2.1.11 Pogodbenice pošljejo generalnemu sekretarju podatke o 
svojih službah za iskanje in reševanje, vključno s podatki o: 

.1 državnem organu, pristojnem za službe za iskanje in 
reševanje na morju; 

.2 lokaciji ustanovljenih centrov za usklajevanje reševanja 
ali drugih centrov, ki zagotavljajo usklajevanje iskanja in 
reševanja, za območje ali območja iskanja in reševanja 
in komunikacije v njih; 

.3 mejah svojega območja ali svojih območij iskanja in 
reševanja in njihovega pokrivanja z obalnimi 
komunikacijskimi sredstvi za varnost na morju ter 

.4 glavnih vrstah razpoložljivih enot za iskanje in reševanje. 

Pri pomembnih spremembah pogodbenice informacije 
prednostno dopolnjujejo z novimi. Generalni sekretar 
pošlje prejete informacije vsem pogodbenicam. 

2.1.12 Generalni sekretar obvesti vse pogodbenice o sporazumih 
ali dogovorih iz odstavkov 2.1.4 in 2.1.5. 

2.2 Razvoj državnih služb za iskanje in reševanje 

2.2.1 Pogodbenice uvedejo ustrezne notranje postopke za celovit 
razvoj, usklajevanje in izboljšanje služb za iskanje in reševanje. 

2.2.2 Da bi pripomogle k uspešnosti iskanja in reševanja, 
pogodbenice: 

.1 zagotovijo usklajeno uporabo razpoložljivih sredstev in 

.2 vzpostavijo tesno sodelovanje med službami in 
organizacijami, ki lahko prispevajo k izboljšanju službe 
za iskanje in reševanje na področjih, kot so dejavnosti, 
načrtovanje, usposabljanje, vaje ter raziskave in razvoj. 

2.3 Ustanovitev centrov za usklajevanje reševanja 
in reševalnih podcentrov 

2.3.1 Da bi izpolnile zahteve iz odstavka 2.2, pogodbenice 
posamično ali v sodelovanju z drugimi državami ustanovijo cen- 
tre za usklajevanje reševanja za svoje službe za iskanje in 
reševanje in take reševalne podcentre, za katere menijo, da so 
potrebni. 

2.3.2 Vsak center za usklajevanje reševanja in reševalni 
podcenter, ustanovljen v skladu z odstavkom 2.3.1, ukrene vse 
potrebno za sprejem klicev v sili, ki izvirajo z njegovega območja 
iskanja in reševanja. Vsak tak center prav tako poskrbi za 
komunikacijo z osebami v nevarnosti, z enotami za iskanje in 
reševanje in z drugimi centri za usklajevanje reševanja ali 
reševalnimi podcentri. 

2.3.3 Vsak center za usklajevanje reševanja je v pripravljenosti 
24 ur na dan, v njem je stalno zaposleno osebje, usposobljeno za 
sporazumevanje v angleškem jeziku. 

2.4 Usklajevanje z letalskimi službami 

2.4.1 Pogodbenice zagotovijo najtesnejše možno usklajevanje 
med pomorskimi in letalskimi službami, da bi zagotovile kar se da 
učinkovito in uspešno iskanje in reševanje v svojih območjih 
iskanja in reševanja in nad njimi. 

2.4.2 Vsaka pogodbenica naj ustanovi skupne centre za 
usklajevanje reševanja in reševalne podcentre, za pomorske in 
letalske namene, če je to izvedljivo. 

2.4.3 Kadar so ustanovljeni ločeni pomorski in letalski centri za 
usklajevanje reševanja ali reševalni podcentri za isto območje, 
pogodbenica zagotovi najtesnejše možno sodelovanje med temi 
centri ali podcentri. 

2.4.4 Pogodbenice zagotovijo, da pomorske in letalske enote za 
iskanje in reševanje uporabljajo skupne postopke, če je to mogoče. 

2.5 Določitev sredstev za iskanje in reševanje 

Pogodbenice določijo vsa sredstva, ki lahko sodelujejo pri iskanju 
in reševanju, in lahko določijo ustrezne enote za iskanje in 
reševanje. 

2.6 Oprema enot za iskanje in reševanje 

2.6.1 Vsaka enota za iskanje in reševanje ima opremo, primerno 
za njeno nalogo. 

2.6.2 Vsebniki oziroma zavoji z opremo za preživetje, ki se odvrže 
preživelim, morajo biti glede vsebine označeni z oznakami v skladu 
s standardi, ki jih je sprejela organizacija. 

3. POGLAVJE . 

SODELOVANJE MED DRŽAVAMI 

3.1 Sodelovanje med državami 

3.1.1 Pogodbenice usklajujejo iskanje in reševanje med seboj in 
po potrebi tudi s sosednjimi državami. 

3.1.2 Razen če ni drugače dogovorjeno med državami, mora 
pogodbenica v skladu z veljavnimi notranjimi zakoni, pravili in 
predpisi dovoliti takojšen vstop enot za iskanje in reševanje drugih 
pogodbenic v svoje teritorialno morje ali na ozemlje ali čez njiju 
izključno za iskanje ponesrečencev na morju in reševanje pživelih. 
V takih primerih iskanja in reševanja usklajuje ustrezni center za 
usklajevanje reševanja pogodbenice, ki je dovolila vstop, oziroma 
drug organ, ki ga določi ta pogodbenica, če je to mogoče. 
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3.1.3 Razen če ni drugače dogovorjeno med državami, organ 
pogodbenice, ki želi, da njene enote za reševanje vstopijo v 
teritorialno morje ali na ozemlje druge pogodbenice ali gredo čez 
njiju izključno za iskanje ponesrečencev na morju in reševanje 
preživelih, pošlje prošnjo z navedbo vseh podatkov o predvideni 
odpravi in njeni potrebnosti centru za usklajevanje reševanja druge 
pogodbenice ali ustreznemu drugemu organu, ki ga določi ta 
pogodbenica. 

3.1.4 Pristojni organi pogodbenic: 

.1 takoj potrdijo prejem take prošnje in 

.2 čim prej navedejo morebitne pogoje, po katerih se lahko 
izvede načrtovana naloga. 

3.1.5 Pogodbenice morajo s sosednjimi državami skleniti 
sporazume, v katerih določijo pogoje za vstop enot za iskanje in 
reševanje v teritorialno morje ali na ozemlje ali za prehod čez njiju. 
V teh sporazumih naj bo predviden tudi vstop takih enot s čim 
manj formalnostmi. 

3.1.6 Pogodbenica pooblasti svoje centre za usklajevanje 
reševanja: 

.1 da zahtevajo od drugih centrov za usklajevanje reševanja 
tako pomoč, vključno z ladjami, letali, osebjem ali opremo, 
ki je lahko potrebna; 

.2 da izdajo vsa potrebna dovoljenja za vstop takih ladij, 
letal, osebja ali opreme v svoje teritorialno morje ali na 
ozemlje ali prehod čez njiju in 

.3 da uredijo vse potrebno pri carinskih, imigracijskih, 
zdravstvenih ali drugih organih za pospešitev vstopa. 

3.1.7 Pogodbenica poskrbi, da njeni centri za usklajevanje 
reševanja na prošnjo zagotovijo pomoč drugim centrom za 
usklajevanje reševanja, vključno z ladjami, letali, osebjem ali 
opremo. 

3.1.8 Pogodbenice naj z drugimi državami po potrebi sklenejo 
sporazume, da okrepijo sodelovanje in usklajevanje iskanja in 
reševanja. Države pooblastijo svoj pristojni organ za pripravo 
operativnih načrtov in ukrepov za sodelovanje in usklajevanje 
iskanja in reševanja s pristojnimi organi drugih držav. 

4. POGLAVJE 

OPERATIVNI POSTOPKI 

4.1 Pripravljalni ukrepi 

4.1.1 Vsak center za usklajevanje reševanja in reševalni podcenter 
mora razpolagati z najnovejšimi podatki zlasti v zvezi s sredstvi 
za iskanje in reševanje in razpoložljivimi komunikacijami, ki so 
pomembne za iskanje in reševanje na njegovem območju. 

4.1.2 Vsak center za usklajevanje reševanja in reševalni podcenter 
naj ima neposreden dostop do informacij v zvezi s položajem, 
smerjo in hitrostjo ladij v svojem območju, ki bi lahko zagotavljale 
pomoč osebam, ladjam ali drugim plovilom na morju, ki so v 
nevarnosti, in o tem, kako z njimi navezati stik. Te informacije naj 
se hranijo v centru za usklajevanje reševanja ali pa naj bodo na 
voljo takoj, ko so potrebne. 

4.1.3 Vsak center za usklajevanje reševanja in reševalni podcenter 
ima podrobne operativne načrte za izvajanje iskanja in reševanja. 
Če je primemo, je treba te načrte pripraviti skupaj s predstavniki 
tistih, ki lahko pomagajo ali imajo koristi od iskanja in reševanja. 

4.1.4 Centre za usklajevanje reševanja in reševalne podcentre je 
treba stalno obveščati o stanju pripravljenosti enot za iskanje in 
reševanje. 

4.2 Informacije o nevarnosti 

4.2.1 Pogodbenice posamično ali v sodelovanju z drugimi državami 
zagotovijo, da lahko 24 ur na dan takoj in zanesljivo sprejemajo 
klice v sili z opremo, ki se za to uporablja na njihovih območjih za 
iskanje in reševanje. Vsako alarmno mesto, ki prejme klic v sili: 

.1 takoj posreduje klic na pomoč ustreznemu centru za 
usklajevanje reševanja ali reševalnemu podcentru in 
zatem ustrezno pomaga pri komunikacijah za iskanje in 
reševanje ter 

.2 potrdi klic v sili, če je to izvedljivo. 

4.2.2 Pogodbenice po potrebi učinkovito poskrbijo za snemalno 
opremo in za odzivanje, da omogočijo vsakemu centru za 
usklajevanje reševanja ali podcentru hiter dostop do ustreznih 
posnetkov. 

4.2.3 Vsak organ ali del službe za iskanje in reševanje, ki 
upravičeno meni, da je oseba, ladja ali drugo plovilo v nevarnosti, 
čim prej pošlje vse razpoložljive podatke ustreznemu centru za 
usklajevanje reševanja ali reševalnemu podcentru. 

4.2.4 Centri za usklajevanje reševanja in reševalni podcentri takoj 
po prejemu podatkov o osebi, ladji ali drugem plovilu v nevarnosti 
te podatke proučijo in določijo fazo nevarnosti v skladu z 
odstavkom 4.4 ter potrebne ukrepe. 

4.3 Začetni ukrepi 

Vsaka enota za iskanje in reševanje, ki prejme obvestilo o 
nevarnosti, takoj ukrepa, če lahko pomaga, v vsakem primeru pa 
o tem takoj obvesti center za usklajevanje reševanja ali reševalni 
podcenter, na območju katerega je prišlo do tega dogodka. 

4.4 Faze nevarnosti 

Kot pomoč pri določanju ustreznih operativnih postopkov pristojni 
center za usklajevanje reševanja ali reševalni podcenter 
razlikujeta med temi fazami nevarnosti: 

.1 Faza negotovosti: 

.1.1 ob sporočilu, da je oseba pogrešana ali da je ladja ali 
drugo plovilo v zamudi ali 

.1.2 ko oseba, ladja ali drugo plovilo ni javilo pričakovanega 
položaja ali poslalo varnostnega poročila. 

.2 Faza pripravljenosti: 

.2.1 ko so se po fazi negotovosti izjalovili poskusi 
vzpostavitve stika z osebo, ladjo ali drugim plovilom in 
so bile neuspešne poizvedbe pri drugih ustreznih virih 
ali 

.2.2 po prejemu informacije, iz katere je razvidno, da je 
zmanjšana plovna sposobnost ladje ali drugega plovila, 
vendar ne v takem obsegu, da obstaja verjetnost 
neposredne nevarnosti. 

.3 Faza neposredne nevarnosti: 
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.3.1 po prejemu zanesljive informacije, da je oseba, ladja ali 
drugo plovilo v nevarnosti in potrebuje takojšnjo pomoč 
ali 

.3.2 ko po fazi pripravljenosti nadaljnji neuspešni poskusi 
vzpostavitve stika z osebo, ladjo ali drugim plovilom in 
obširnejša neuspešna poizvedovanja nakazujejo, da gre 
za stanje neposredne nevarnosti, ali 

.3.3 po prejemu informacije, iz katere je razvidno, da je 
zmanjšana plovna sposobnost ladje ali drugega plovila v 
takem obsegu, da obstaja verjetnost neposredne 
nevarnosti. 

4.5 Postopki, po katerih se ravnajo centri za 
usklajevanje reševanja in reševalni podcentri v 
fazah nevarnosti 

4.5.1 Po razglasitvi faze nevarnosti center za usklajevanje 
reševanja aii reševalni podcenter začne s poizvedovanji, da bi 
ugotovil, ali je oseba, ladja ali drugo plovilo varno, ali pa razglasi 
fazo pripravljenosti. 

4.5.2 Po razglasitvi faze pripravljenosti center za usklajevanje 
reševanja ali reševalni podcenter razširi poizvedbe o pogrešani 
osebi, ladji ali drugem plovilu, pozove k pripravljenosti ustrezne 
reševalne službe in začne z ukrepi, potrebnimi glede na okoliščine 
posameznega primera. 

4.5.3 Po razglasitvi faze neposredne nevarnosti center za 
usklajevanje reševanja ali reševalni podcenter nadaljuje z ukrepi, 
predpisanimi v ustreznih operativnih načrtih v skladu z zahtevami 
odstavka 4.1. 

4.5.4 Začetek operacij iskanja in reševanja, ko je 
položaj iskanega neznan 

če je za iskanega, katerega položaj ni znan, razglašena faza 
nevarnosti, velja: 

.1 v fazi nevarnosti center za usklajevanje reševanja ali 
reševalni podcenter, razen če ve, da so z ukrepi začeli 
drugi centri, prevzame odgovornost za začetek ustreznih 
ukrepov in se posvetuje z drugimi centri, da se določi 
center, ki bo prevzel odgovornost; 

.2 razen če se centri drugače ne dogovorijo, je določeni 
center tisti, ki je pristojen za območje, na katerem je bil 
iskani glede na svoj zadnji javljeni položaj, in 

.3 po razglasitvi faze neposredne nevarnosti center, ki 
usklajuje iskanje in reševanje, ustrezno obvesti druge 
centre o vseh okoliščinah nevarnosti in o nadaljnjih 
dogodkih. 

4.5.5 Pošiljanje podatkov osebam, ladjam ali drugim 
plovilom, za katere je bila razglašena faza 
nevarnosti 

Če je mogoče, center za usklajevanje reševanja ali reševalni 
podcenter, pristojen za iskanje in reševanje, pošlje osebi, ladji ali 
drugemu plovilu, za katerega je bila razglašena faza nevarnosti, 
podatke o začetem iskanju in reševanju. 

4.6 Usklajevanje sodelovanja dveh ali več 
pogodbenic 

Če pri iskanju in reševanju sodeluje več pogodbenic, vsaka 
ustrezno ukrepa v skladu z operativnimi načrti iz odstavka 4.1, 

ko jo za to zaprosi center za usklajevanje reševanja na določenem 
območju. 

4.7 Usklajevanje iskanja in reševanja na kraju 
samem 

4.7.1 Dejavnosti enot za iskanje in reševanje in drugih sredstev, 
ki sodelujejo pri iskanju in reševanju, se usklajujejo na kraju samem, 
da se zagotovijo najboljši rezultati. 

4.7.2 Ko bo pri iskanju in reševanju sodelovalo več različnih 
sredstev in center za usklajevanje reševanja ali reševalni 
podcenter meni, da je to potrebno, je treba določiti najsposobnejšo 
osebo za vodjo čim prej, najbolje še pred prihodom v navedeno 
območje. Vodji na kraju dogodka se dodelijo posebne pristojnosti, 
pri čemer se upoštevajo njegove sposobnosti ter operativne 
zahteve. 

4.7.3 Če ni odgovornega centra za usklajevanje reševanja ali če 
iz katerega koli razloga pristojni center za usklajevanje reševanja 
ni sposoben usklajevati iskanja in reševanja, morajo sodelujoči 
sporazumno določiti vodjo na kraju dogodka. 

4.8 Prenehanje in začasna ustavitev iskanja in 
reševanja 

4.8.1 Če je mogoče, se iskanje in reševanje nadaljujeta, dokler ni 
več nobenega upanja za rešitev preživelih. 

4.8.2 Pristojni center za usklajevanje reševanja oziroma reševalni 
podcenter odloči, kdaj bo prenehal z iskanjem in reševanjem. Če 
pri usklajevanju iskanja in reševanja ne sodeluje noben tak center, 
lahko to odločitev sprejme vodja na kraju dogodka. 

4.8.3 Če na podlagi zanesljivih informacij center za usklajevanje 
reševanja ali reševalni podcenter meni, da sta bili iskanje in 
reševanje uspešni ali da nevarnosti ni več, konča iskanje in 
reševanje in o tem takoj obvesti vsak organ, enoto ali sredstvo, ki 
je sodelovalo ali bilo o nevarnosti obveščeno. 

4.8.4 Če postaneta iskanje in reševanje na kraju dogodka 
neizvedljivi in center za usklajevanje reševanja ali reševalni 
podcenter ugotovi, da bi lahko bili preživeli še vedno živi, lahko 
center začasno preneha z dejavnostmi na kraju dogodka do 
nadaljnjega razvoja dogodkov in takoj o tem obvesti vsak organ, 
enoto ali sredstvo, ki je sodelovalo ali bilo obveščeno. Kasnejše 
informacije se proučijo in se nadaljuje z iskanjem in reševanjem, 
ko je to na podlagi takih informacij upravičeno. 

5. POGLAVJE 

SISTEMI JAVLJANJA LADIJ 

5.1 Splošno 

5.1.1 Sisteme ladijskega javljanja lahko pogodbenice uvedejo 
posamično ali v sodelovanju z drugimi državami, kadar se zdi to 
potrebno zaradi lažjega iskanja in reševanja. 

5.1.2 Pogodbenice, ki nameravajo uvesti sistem ladijskega 
javljanja, morajo upoštevati ustrezna priporočila organizacije. 
Pogodbenice morajo prav tako proučiti, ali lahko obstoječi sistemi 
javljanja ali drugi viri podatkov o položaju ladje zagotavljajo ustrezne 
informacije za določeno območje, ter si morajo prizadevati, da bi 
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čim bolj zmanjšale nepotrebna dodatna poročila ladij ali potrebo 
po tem, da morajo centri za usklajevanje reševanja preverjati z 
več različnimi sistemi javljanja, da bi ugotovili, katere ladje so na 
voljo za iskanje in reševanje. 

5.1.3 Sistem javljanja ladje naj zagotavlja najnovejše podatke o 
premikih ladje, da se ob nevarnosti: 

.1 zmanjša čas, ki poteče od izgube stika z ladjo do začetka 
iskanja in reševanja v primerih, ko ni bil sprejet noben 
klic v sili; 

.2 omogoči hitro prepoznavanje ladij, ki se lahko pokličejo 
na pomoč; 

.3 omogoči določitev omejenega območja iskanja, če položaj 
osebe, ladje ali drugega plovila v nevarnosti ni znan ali 
zanesljiv, in 

.4 olajša nujno zdravniško pomoč ali svetovanje. 

5.2 Operativne zahteve 

5.2.1 Sistemi ladijskega javljanja naj izpolnjujejo te zahteve: 

.1 zagotavljanje informacij, vključno z načrti plovbe in 
poročili o položaju, ki bi omogočale določanje sedanjih in 
prihodnjih položajev sodelujočih ladij; 

.2 spremljanje plovbe ladje; 

.3 sprejemanje poročil sodelujočih ladij v ustreznih časovnih 
presledkih; 

.4 enostavnost izvedbe in upravljanja sistema ter 

.5 uporaba mednarodno dogovorjene standardne oblike 
ladijskih poročil in postopkov. 

5.3 Vrste poroči) 

5.3.1 Sistem ladijskega javljanja naj obsega ta poročila v skladu s 
priporočili organizacije: 

.1 načrt plovbe, 

.2 poročilo o položaju in 

.3 končno poročilo. 

5.4 Uporaba sistemov 

5.4.1 Pogodbenice naj spodbujajo vse ladje, da sporočijo svoje 
položaje, ko potujejo v območjih, v katerih so bili sprejeti ukrepi 
zaradi zbiranja podatkov o položajih za iskanje in reševanje. 

5.4.2 Pogodbenice, ki spremljajo podatke o položaju ladij, jih naj, 
če je to izvedljivo, pošljejo drugim državam, ko te zanje zaprosijo 
zaradi iskanja in reševanja. 

3. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

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

Mednarodna konvencija o iskanju in reševanju na morju, 1979, je 
bila sestavljena 27. aprila 1979 v Hamburgu. Državam podpisnicam 
nalaga, da sprejmejo zakonske in druge ustrezne ukrepe, da 
uveljavijo določila konvencije in njenih dopolnil, določa organizacijo 
službe iskanja in reševanja ter koordinacijo iskanja in reševanja 
na morju v primerih, če sodeluje pri iskanju in reševanju na morju 
več sosednjih držav. 

Temeljni razlog za sprejetje konvencije je nujnost vključitve 
Republike Slovenije v sistem iskanja in reševanja na morju v 
severnem Jadranu. Meseca maja 2000 je bil v Anconi (Italija) 
podpisan Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Italijanske republike o sodelovanju pri akcijah iskanja in 
reševanja v severnem Jadranskem morju. 

Določila Mednarodne konvencija o iskanju in reševanju uporabljajo 
pri planiranju, organiziranju, iskanju in reševanju ljudi na morju: 
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, pomorska policija, 
slovenska vojska • vojna mornarica in civilna zaščita. 

Konvencijo v skladu s 63. članom Zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Za pristop h konvenciji niso potrebne spremembe veljavnih aktov. 

Izvajanje Mednarodne konvencije o iskanju in reševanju na morju 
iz leta 1979 ne bo zahtevalo novih finančnih sredstev in ne bo 
povzročilo novih finančnih obveznosti. 

» 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: Zakon o ratifikaciji mednarodne 
konvencije o iskanju in reševanju na morju 

2.) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predložltveno gradivo: 

IV. oddelek, I. poglavje (Pretok delovne sile). 
IV. oddelek, III. poglavje (Opravljanje storitev med skupnostjo in 
Slovenijo). 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

V celoti. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Jih ni. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Uredba Komisije (EEC) št. 2158/93 z dne 28. julija 1993 (v celoti), 
Uredba Sveta št. 94/57/EC z dne 22. novembra 1994 (v celoti). 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES? 

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Jih ni. 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

Predlog je usklajen z ES predpisi. 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Ne. 

6) Ali je predlog akta preveden In v kateri jezik? 

Da, v angleški jezik. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...): 

Pri pripravi besedila niso sodelovali neodvisni strokovnjaki. 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Državni program upoštevan. 

MINISTER 
Jakob Presečnik, l.r. 

URAD ZA POMORSTVO PRAVNA SLUŽBA 
Edvard Roškar, Jože Taler, 
državni sekretar, l.r. državni podsekretar, l.r. 

« 
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Popravek 

1. IN 12. ČLENA PREDLOGA ZAKONA 0 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O ODVETNIŠTVU 

- hitri postopek - EPA 1306 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2000-2011-0031 
Številka: 751-03/2000-1 
Ljubljana, 19.02.2001 

ZADEVA: Popravek 1. In 12. člena predloga zakona o 
spremembah In dopolnitvah zakona o 
odvetništvu - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije predlaga popravek 1. in 12. člena 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
odvetništvu - hitri postopek, ki se pravilno glasita: 

Člen: 

"V zakonu o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93 in 24/96) se 
črta tretji odstavek 2. člena." 

12. člen: 

"34. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Odvetnik lahko pri svojem imenu označi pravno področje, za 
katero ima priznan status odvetnika - specialista, in poklicni 
naziv, ki ga ima pravico uporabljati v skladu s tem zakonom.". 

Obrazložitev: 
Pri vnašanju redakcijskih popravkov je prišlo v besedilu členov 
predloga zakona do dveh napak, in sicer: 
- v 1. členu predloga zakona do napačnega navedbe "21. 
člena", ki se s tem popravkom pravilno nadomesti z navedbo 
"2. člena", 
- v 12. členu predloga zakona je v drugem odstavku predlagane 
spremembe 34. člena zakona ostala prepoved uporabe naziva 
"evropski odvetnik" kot poklicnega naziva, kar je po vnesenih 
redakcijskih popravkih nepotrebno, saj v besedilu predloga 
zakona ni več definicije evropskega odvetnika.". 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
odvetništvu (ZOdv-A) - hitri postopek - EPA 1306 - II, Je bil 
objavljen v Poročevalcu št. 11, dne 20. februarja 2001. 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 

SUBVENCIONIRANJU ŠTUDENTSKE 

PREHRANE (ZSŠP) 

- prva obravnava - EPA 118 - III 

Igor Štemberger 
Poslanec Državnega zbora 

Ljubljana, 20.2.2001 

Poslanec igor Štemberger pristopa kot sopredlagatelj k 
PREDLOGU ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU 

ŠTUDENTSKE PREHRANE - EPA 118 - III, ki ga je dne 
16.2.2001 vložil v prvo obravnavo poslanec Marko Diaci. 

Hkrati obvešča, da bo kot sopredlagatelj sodeloval na sejah 
delovnih teles in sejah Državnega zbora. 

Igor Štemberger, l.r. 
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Umik 

PREDLOGA ZA SPREJEM OBVEZNE 

RAZLAGE 3. TOČKE PRVEGA ODSTAVKA 

24. ČLENA ZAKONA O DPRAVNIH 

TAKSAH (UR. LIST RS, ŠT. 8/2000) 

DRŽAVNI SVET 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 13.2.2001 

Zadeva: umik predloga za sprejem obvezne razlage 3. točke 
prvega odstavka 24. člena zakona o upravnih taksah 
(Ur. list RS, št. 8/2000) 

Državni svet Republike Slovenije je na svoji 52. seji, dne 
7.6.2000 sprejel predlog za sprejem obvezne razlage 3. točke 
prvega odstavka 24. člena zakona o upravnih taksah (Ur. I. RS 
št 8/2000) in ga istega dne posredoval Državnemu zboru 
Republike Slovenije. 

Po vložitvi sklepa državnega sveta za navedeno obvezno 
razlago pa je bila v Državnem zboru Republike Slovenije 
sprejeta novela zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 
81/2000), ki je med upravičence do takšnih oprostitev izrecno 
vključila tudi sindikate in v novi 4.a točki prvega odstavka 24. 
člena določila, da so sindikati oproščeni plačila taks. 

Na osnovi sprejete novele zakona o upravnih taksah ugotavlja, 
da ni več razlogov za sprejem obvezne razlage, zato Državni 
svet Republike Slovenije umika svoj predlog za sprejem 
obvezne razlage 3. točke prvega odstavka 24. člena zakona o 
upravnih taksah. 

Predsednik 
Tone Hrovat, univ. dipl. inž. agr., I.r. 

V 11. številki Poročevalca z dne 20. februarja 2001, smo 
pomotoma objavili umik predloga za sprejem obvezne 
razlage 3. točke prvega odstavka 24. člena zakona o 
upravnih taksah (Ur. list RS, št. 8/2000) - EPA 1195 - II. 

Navedeni umik predloga, predložen s strani pristojnega 
predlagatelja, objavljamo v celotnem besedilu. 

UREDNIŠTVO POROČEVALCA 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:  

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka: 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 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. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. 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.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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