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Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1) - druga obravnava - EPA 104 - III 41 



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 

SAMOPRISPEVKU (ZSam-1) 

- hitri postopek - EPA 206 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1525-0003 
Številka: 420-08/2001-1 
Ljubljana, 10.05.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 26. seji dne 10.5.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SAMOPRISPEVKU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204. a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o samoprispevku 
obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za prenehanje 
veljavnosti posameznega zakona ali njegovih posameznih 
določb in za spremembe in dopolnitve zakona v zvezi z 
odločbami ustavnega sodišča Republike Slovenije. Zakon o 

samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), kot pravna podlaga 
za uvedbo občinskega in krajevnega samoprispevka za 
financiranje izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne 
infrastrukture je razveljavljen po odločbi Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije št. U-l-365/96 (Uradni list RS, št. 99/99). 

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

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- Astrid Prašnikar, državna sekretarka v Ministrstvu za 

notranje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1525-0003 
Številka: 420-08/2001-1 
Ljubljana, 17.05.2001 

ZADEVA: Predlog za spremembo postopka obravnave 
predloga zakona o samoprispevku 

V zvezi z dopisom št. 420-08/2001-1 z dne 10.5.2001 Vlada 
Republike Slovenije sporoča, da predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o samoprispevku 
obravnava v skladu z 201. členom poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije po hitrem postopku, zaradi izrednih 
potreb države. 

Zakon o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) je bil po 
odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-l-365/ 
96 (Uradni list RS, št. 99/99) razveljavljen v celoti, posebne 
potrebe države zahtevajo, da se sprejme nov zakon kot 
pravna podlaga za izvedbo referenduma za uvedbo 
občinskega samoprispevka za financiranje izgradnje ali 
rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture. Trenutno v Sloveniji 
ni pravne podlage za izvedbo lokalnega samoprispevka. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I UVOD 

1 OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Samoprispevki, uvedeni na podlagi Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.35/85), ki se 
je uporabljal na podlagi prvega člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91) vse do razveljavitve, na podlagi odločbe Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije št.U-1-365/96 z dne 4.11.1999 (Uradni list RS, št.99/99), so v 
delu slovenskih občin pomemben vir financiranja investicij v lokalno javno infrastrukturo. S 
samoprispevkom, ki sta ga določila kot možen vir financiranja občin in njihovih ožjih delov - 
krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti, v skladu z določbo 147.člena ustave, zakona o lokalni 
samoupravi - ZLS - (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 
20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96- odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 
74/98, 59/99-odI.US in 70/00) in Zakon o financiranju občin - ZFO (80/94, 45/97, 56/98, 
59/99-Odl.US, 61/99-Odl.US, 79/99- Odl.US, 89/99-Odl.US), so občine in njihovi ožji deli 
sofinancirali predvsem izgradnjo lokalne komunalne in prometne infrastrukture, pomembne 
za ožje dele občin - krajevne in vaške skupnosti. 

Zakon o samoprispevku je Ustavno sodišče razveljavilo. Razveljavitev je začela učinkovati 
9.12.2000. Razlogi za razveljavitev so bili v sistemski neusklajenosti zakona o samoprispevku 
z ustavo, zakonom o lokalni samoupravi in zakonom o financiranju občin. Nekaterih določb 
zakona namreč zaradi povsem nove ureditve lokalne samouprave in financiranja občin, ni bilo 
več mogoče uporabljati. To so bile predvsem določbe, ki so temeljile na ustavnem položaju 
krajevnih skupnosti, ki je bil tem zagotovljen z ustavo SRS iz leta 1974, njihovih nalogah v 
prejšnji državni ureditvi ter pravnem statusu. V skladu z novo ureditvijo so krajevne skupnosti 
ožji deli občin, za katere je značilna teritorialna, funkcionalna, organizacijska, pravna in 
materialna vgrajenost v občino - temeljno samoupravno lokalno skupnost. Zakon namreč 
določa, da lahko občina s statutom razdeli svoje območje na ožje dele z ustanovitvijo 
krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti. S statutom občine je treba določiti tudi pravni položaj 
skupnosti, njihove organe in naloge, ki jih bo občina z odlokom prenesla skupnosti v 
izvajanje. Zakon dopušča, daje samoprispevek vir financiranja ožjega dela občine, vendar le, 
če je ožji del občine v skladu s statutom občine pravna oseba. Ne glede na takšno določbo, pa 
je tak ožji del občine tudi finančno del občine. V skladu z določbo 19.č člena ZLS morajo biti 
prihodki in odhodki ožjega dela občine zajeti v njegovem finančnem načrtu, ki je sestavni del 
občinskega proračuna. Še bolj natančno opredeljujejo položaj ožjih delov občine določbe 
zakona o javnih financah. V skladu z določbami zakona o javnih financah so ožji deli občine 
neposredni porabniki občinskega proračuna tudi, če so pravne osebe (l.člen). Drugi razlog za 
razveljavitev zakona je neusklajenost osnove za plačevanje samoprispevka »od drugih 
dohodkov občanov po zakonu o davkih občanov« z novo pravno ureditvijo na področju 
samostojnega opravljanja dejavnosti, kije bistveno spremenila statusnopravni in gospodarski 
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položaj fizičnih oseb, ki se ukvarjajo ,s tako dejavnostjo. Glede na izenačitev njihovega 
položaja s položajem gospodarskih družb, bi bila višina obremenitve dobička lahko 
nesorazmerna z višino obremenitve drugih zavezancev. 

Število samoprispevkov se po uvedbi lokalne samouprave in ustanovitvi novih občin, ki so 
začele delovati s 1.1.1995, ni zmanjšalo. To dejstvo je upoštevalo tudi Ustavno sodišče in je 
zato učinek razveljavitve zakona prestavilo za eno leto. Ker novi zakon ni bil pravočasno 
sprejet, od 9.12.2000 ni več mogoče izvesti postopka za uvedbo samoprispevka, kar je 
povzročilo veliko negodovanja v občinah, v katerih so načrtovali, da bodo s to obliko javne 
dajatve uspeli zagotoviti izvedbo svojih načrtovanih investicij. 

Odločitve nekaterih občinskih organov, da uvedejo samoprispevek ob uporabi določb zakona 
o referendumu in ljudski iniciativi neposredno na določbah zakona o lokalni samoupravi in 
zakona o financiranju občin, so ob izostanku pogojev, določenih v zakonu, v nasprotju z 
določbami ustave. Zaradi preprečevanja takšnih neustavnih odločitev je treba novi zakon o 
samoprispevku kar najhitreje sprejeti. Uskladitev določb zakona o samoprispevku z razlogi iz 
odločbe ustavnega sodišča, s katero je bil razveljavljen prejšnji zakon in nujnost ureditve 
pogojev za uvedbo samoprispevka kot javne lokalne dajatve, utemeljuje predlagani skrajšani 
postopek za sprejem zakona. 

2 CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Ustavno sodišče je ob razveljavitvi zakona o samoprispevku v obrazložitvi odločbe 
jasno zapisalo, daje v skladu z ustavo (147 .člen) pristojnost občin, da predpiše davke in druge 
dajatve ob pogojih, ki jih določata ustava in zakon. Nadalje je ugotovilo, da gre v primeru 
samoprispevka za uvedbo javne dajatve na podlagi občinskega predpisa, sprejetega z obliko 
neposrednega odločanja - z referendumom ter daje samoprispevek praviloma vir financiranja 
občin in ne. krajevnih skupnosti. Te ugotovitve so tudi podlaga za predlog novega zakona o 
samoprispevku, s katerim je samoprispevek opredeljen, kot strogo namenska lokalna javna 
dajatev, ki se lahko predpiše z občinskim predpisom - odlokom o uvedbi samoprispevka, ki 
ga sprejmejo zavezanci na referendumu. 

Samoprispevek se lahko uvede po prej opravljenem referendumu, na katerem se je 
izrekla za uvedbo samoprispevka veČina vseh glasovalnih upravičencev na določenem 
območju. Zakon o lokalni samoupravi vsebuje določbo, da se samoprispevek lahko uvede, če 
se je izrekla za uvedbo samoprispevka večina glasovalnih upravičencev na določenem 
območju , ki so se glasovanja udeležili. Ponovno je treba poudariti, da gre pri samoprispevku 
za specifično »samoobdavčitev« občanov in je samoprispevek treba šteti za izjemen dodaten 
vir financiranja javnih investicij, za katerega pa je treba doseči visok nivo strinjanja 
zavezancev. S sprejemom splošnega akta, s katerim se samoprispevek uvede, se uvede nova 
javna dajatev, ki zavezancu v povračilo ne daje nikakršnih premoženjskih pravic na javni 
infrastrukturi, ki je s temi sredstvi zgrajena. 
Sredstva samoprispevka so namenjena za izgradnjo ali rekonstrukcijo javne komunalne 
infrastrukture, javne prometne infrastrukture, javne infrastrukture na področju otroškega 
varstva, osnovnega šolstva, zdravstvenega varstva, kulture, športa ter druge javne 
infrastrukture, ki jo zagotavlja občina. Podlaga za uvedbo dajatve je potijeni investicijski 
program, ki ga sprejme občinski svet v skladu z zakonom in predpisi, izdanimi na podlagi 
zakona, in se nanaša na občino, njen ožji del - krajevno, vaško ali četrtno skupnost, ali pa le 
na del naselja, naselje, ali več naselij. Samoprispevek je lahko vir financiranja proračunskega 
sklada, ki ga opredeljuje 56.člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 
124/00) kot evidenčni račun v okviru računa proračuna, ki ga odpre država oziroma občina 
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zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov in uresničevanja posebnega namena 
in ga občina ustanovi z odlokom. Vsekakor pa je v občinskem proračunu za sredstva 
samoprispevka treba odpreti posebno stroškovno mesto. Sistem javnih financ in načelo 
denarnih tokov zahtevata plačevanje samoprispevka v denarju. Zavezanci plačujejo 
samoprispevek, katerega višina je odvisna od njihovega doseženega bruto dohodka v 
predpreteklem letu pred uvedbo samoprispevka. Samoprispevek se določi v pavšalnem 
znesku za celotno obdobje, za katero je samoprispevek uveden na podlagi letnih pavšalnih 
zneskov samoprispevka. Ti zneski se določijo z odlokom o uvedbi samoprispevka tako, da se 
sestavi lestvica bruto dohodka in pavšalnih letnih zneskov samoprispevka. Organ, pristojen za 
odmero in izterjavo samoprispevka, bo moral pridobiti podatke o doseženem bruto dohodku 
zavezanca v predpreteklem letu pred uvedbo samoprispevka ter v skladu z lestvico v odloku 
zavezancu z upravno odločbo odmeriti skupni znesek samoprispevka in letno obveznost, 
oziroma obveznost razporediti glede na plačilne roke. Podlaga za zavezo za občane s stalnim 
prebivališčem na območju, za katero je uveden samoprispevek, so lastni dohodki, za lastnike 
ali posestnike nepremičnin, ki nimajo stalnega prebivališča na tem območju, pa last in posest 
nepremičnine. Za oboje pa je odločilnega pomena, da imajo pravico glasovati na referendumu 
za uvedbo samoprispevka. Ker bo lastništvo in posest osnova za določitev obveznosti iz 
premoženjskih davkov za vse lastnike in posestnike (tako občane kot druge na območju 
občine), predlog zakona o samoprispevku povezuje premoženje s predvideno koristjo, ki jo bo 
ob uporabi premoženja pridobil lastnik ali posestnik premoženja, ko bo dosežen namen 
samoprispevka. Predlog ne temelji neposredno na povečani vrednosti oziroma uporabnosti 
premoženja, temveč kot osnovo za plačevanje samoprispevka tudi za takega zavezanca določa 
njegov bruto dohodek. Samoprispevek za te zavezance se lahko uvede le za izgradnjo ali 
rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture, s katero se neposredno povečuje vrednost in 
uporabnost nepremičnine. Nadzor nad porabo sredstev samoprispevka opravi nadzorni odbor 
občine, sicer pa poteka notranji finančni nadzor v skladu z določbami zakona o javnih 
financah. S predlogom zakona je določeno, da se odločbe o samoprispevku izdajo v skladu z 
določbami zakona o upravnem postopku vsakemu zavezancu. S posebno določbo zakona so 
urejena pogodbena razmerja, s katerimi pogosto zbirajo dodatna zasebna sredstva za izgradnjo 
lokalne javne infrastrukture. Predlog zakona občinam omogoča takšno zbiranje sredstev, 
vendar jih zavezuje, da pred sklepanjem pogodb z občani določijo namen, sprejmejo 
investicijski program in zagotovijo, da bodo spoštovana enaka načela kot je to predvideno za 
uvedbo samoprispevka. 

3 FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Ker gre za zakon, ki omogoča predpisovanje posebnih javnih dajatev, bodo njegovi finančni 
učinki na višino sredstev namenjenih za investicije v lokalno javno infrastrukturo, pozitivni. 
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II BESEDILO ČLENOV 

1 .člen 
Občina lahko uvede samoprispevek za izgradnjo ali rekonstrukcijo javne komunalne 

infrastrukture, javne prometne infrastrukture, javne infrastrukture na področju otroškega 
varstva, osnovnega šolstva, zdravstvenega varstva, kulture, športa ter druge javne 
infrastrukture, ki jo zagotavlja občina (v nadaljnjem besedilu: lokalna javna infrastruktura). 

Sredstva samoprispevka se smejo uporabiti samo za namen, za katerega je bil 
samoprispevek uveden. 

2.člen 
Samoprispevek se lahko uvede za celotno območje občine ali za ožji del občine 

(krajevno, vaško ali četrtno skupnost), za del naselja, naselje ali več naselij (v nadaljnjem 
besedilu: ožje območje občine), če gre za izgradnjo ali rekonstrukcijo lokalne javne 
infrastrukture, kije namenjena samo ožjemu območju občine. 

Samoprispevek se lahko uvede po prej opravljenem referendumu, na katerem se je 
večina vseh glasovalnih upravičencev na določenem območju izrekla za uvedbo 
samoprispevka. 

3.člen 
Samoprispevek se lahko uvede največ za obdobje petih let. 

4.člen 
Samoprispevek se plačuje v denarju. 

5.člen 
Na podlagi vplačanih sredstev po tem zakonu zavezanec oziroma fizična oseba, ki 

plača prostovoljni prispevek, ne pridobi lastninske pravice na zgrajeni ali rekonstruirani 
lokalni javni infrastrukturi, niti drugih ugodnosti ob uporabi javnih storitev. 

6.Člen 
Referendum o uvedbi samoprispevka se izvede v skladu z določbami zakona o lokalni 

samoupravi po postopku, ki ga določa zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, kolikor ni s 
tem zakonom in zakonom o lokalni samoupravi drugače določeno. 

7 .člen 
Podlaga za razpis referenduma o uvedbi samoprispevka je v skladu s predpisi izdelan 

in potrjen investicijski program izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture, ki ga 
sprejme občinski svet. 

O investicijskem programu izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture 
organizira občinski svet javno razpravo na območju, na katero se nanaša. Od začetka javne 
razprave do razpisa referenduma ne sme preteči manj kot trideset dni. 

Po opravljeni javni razpravi se občinski svet odloči o razpisu referenduma za uvedbo 
samoprispevka. 

8.člen 
Akt o razpisu referenduma določa vrsto referenduma, besedilo vprašanja, dan razpisa 

referenduma, od katerega tečejo roki za izvedbo referenduma, in dan glasovanja. Aktu o 
razpisu referenduma o uvedbi samoprispevka se priloži predlog odloka o uvedbi 
samoprispevka. 
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Akt o razpisu referenduma s prilogo se objavi na krajevno običajen način najkasneje 
petnajst dni pred izvedbo referenduma. 

Akt o razpisu referenduma brez priloge se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

9.člen 
Pravico glasovanja na referendumu o uvedbi samoprispevka ima fizična oseba, ki ima 

stalno prebivališče na območju, na katerem naj bi se uvedel samoprispevek. 
Pravico glasovanja na referendumu o uvedbi samoprispevka za izgradnjo ali 

rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture, s katero se povečuje uporabnost in vrednost 
nepremičnine, ima tudi fizična oseba, ki je lastnik ali uporabnik nepremičnine na območju, na 
katerem naj bi se uvedel samoprispevek, pa na tem območju nima stalnega prebivališča. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena pa nima pravice glasovanja fizična 
oseba, ki v predpreteklem letu pred uvedbo samoprispevka ni imela dohodkov, ki so 
obdavčljivi po zakonu o dohodnini, ali je mlajša od petnajst let. 

I 
10.člen 

Volilni imenik glasovalnih upravičencev sestavi občinska uprava na podlagi podatkov, 
1 pridobljenih od upravljavcev zbirk podatkov o stalnem prebivališču, o fizičnih osebah z 

dohodki, ki so bili obdavčeni z dohodnino v predpreteklem letu pred uvedbo samoprispevka, 
o osebah, starejših od petnajst let, ter o lastništvu in uporabi nepremičnin. 

..uHofatfo 'i, 
11.člen 

Referendumsko vprašanje se glasi: 
»Ali ste za uvedbo samoprispevka in sprejem odloka o uvedbi samoprispevka za 

izgradnjo ali rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture na območju (ime občine, ime ožjega 
dela občine, ime naselja, dela naselja ali naselij)?«. 

12.člen 
Odlok o uvedbi samoprispevka vsebuje: 

- območje in obdobje, za katero se uvede samoprispevek, 
- namen, za katerega se uvede samoprispevek - investicijski program izgradnje ali 

rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture in načrt financiranja, 
- višino sredstev, ki se bodo zbrala s samoprispevkom, 
- določitev zavezancev, 
- pavšalne zneske samoprispevka, določene v skladu s 16.členom tega zakona; Če gre za 

samoprispevek za izgradnjo ali rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture, s katero se 
povečuje uporabnost in vrednost nepremičnin, se pavšalni zneski za zavezance iz drugega 
odstavka 9.člena tega zakona prikažejo ločeno, 

- razloge, pod katerimi se lahko zahteva oprostitev ali znižanje samoprispevka, 
- rok, v katerem mora biti plačan samoprispevek, oziroma roke, v katerih se plačuje, 
- organ, ki je odgovoren za odmero in zbiranje sredstev, in organ, ki je odgovoren za 

izvedbo investicijskega programa izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture, 
- način odmere in plačevanja samoprispevka in način uveljavljanja oprostitev ali znižanj 

samoprispevka, 
- način uporabe presežka sredstev, zbranih s samoprispevkom. 

Ko je odlok o uvedbi samoprispevka na referendumu sprejet, se objavi na način, ki je 
določen za objavo splošnih aktov občine, ter v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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13. člen 
Samoprispevek je namenski prihodek občine. 
Občina evidentira samoprispevek v okviru posebnega stroškovnega mesta, lahko pa v 

skladu z zakonom o javnih financah ustanovi proračunski sklad. 
Zbiranje samoprispevka ter poslovanje proračunskega sklada iz prejšnjega odstavka 

nadzoruje nadzorni odbor občine. 
Presežek sredstev samoprispevka po dokončanju investicijskega programa se sme 

uporabiti samo za investicije in investicijsko vzdrževanje lokalne javne infrastrukture. 

14.člen 
Zavezanec za samoprispevek je fizična oseba, ki ima pravico glasovanja na 

referendumu o uvedbi samoprispevka. 
Zavezanec za samoprispevek je tudi fizična oseba, ki v obdobju, za katero je 

samoprispevek uveden, izpolni pogoje iz 9.člena tega zakona. Nove zavezance za 
samoprispevek enkrat letno ugotavlja pristojni organ na podlagi podatkov, pridobljenih od 
upravljavcev zbirk podatkov o stalnem prebivališču, o fizičnih osebah z dohodki, ki so bili 
obdavčeni z dohodnino v predpreteklem letu pred letom, v katerem ugotavlja nove zavezance, 
o osebah, starejših od petnajst let, ter o lastništvu in uporabi nepremičnin. Lastnost zavezanca 
pridobi fizična oseba s prvim dnem naslednjega leta po letu, v katerem je pristojni organ 
ugotovil izpolnjevanje pogojev. O pridobitvi lastnosti zavezanca odloči pristojni organ z 
odločbo o odmeri samoprispevka. 

Lastnost zavezanca za samoprispevek izgubi fizična oseba, ki v obdobju, za katero je 
uveden samoprispevek, ne izpolnjuje več pogojev iz 9.člena tega zakona. Izgubo lastnosti 
zavezanca enkrat letno ugotavlja pristojni organ na podlagi podatkov, pridobljenih od 
upravljavcev zbirk podatkov o stalnem prebivališču, o fizičnih osebah z dohodki, ki so bili 
obdavčeni z dohodnino v predpreteklem letu pred letom, v katerem se ugotavlja obstoj 
lastnosti zavezanca, ter o lastništvu in uporabi nepremičnin. Lastnost zavezanca izgubi fizična 
oseba s prvim dnem naslednjega leta po letu, v katerem je pristojni organ ugotovil 
neizpolnjevanje pogojev. O izgubi lastnosti zavezanca odloči pristojni organ z odločbo. 

15.člen 
Samoprispevek se določi v pavšalnem znesku za celotno obdobje, za katero je uveden. 
Zavezancu iz drugega odstavka prejšnjega člena se določi samoprispevek v pavšalnem 

znesku za preostanek obdobja, za katerega je uveden. 

16. člen 
Pavšalni zneski samoprispevka za obdobje enega leta se določijo v odloku o uvedbi 

samoprispevka glede na povprečno letno plačo v Republiki Sloveniji v predpreteklem letu 
pred uvedbo samoprispevka po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (v 

Za zavezance z bruto dohodkom Znaša lahko pavšalni letni znesek 
samoprispevka največ 

nad do 
40% PP 

40% PP 70% PP 
70% PP 100% PP 
100% PP 

0,4% PP 
0,7% PP 
1% PP 
2% PP 

Pavšalni znesek samoprispevka za posameznega zavezanca se za obdobje enega leta 
določi glede na bruto dohodek zavezanca v predpreteklem letu pred uvedbo samoprispevka, 
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upoštevaje lestvico pavšalnih zneskov samoprispevka, določeno v odloku o uvedbi 
samoprispevka. 

Pavšalni znesek samoprispevka za posameznega zavezanca se za obdobje, daljše od 
enega leta, določi tako, da se pavšalni letni znesek samoprispevka, ugotovljen v skladu s 
prejšnjim odstavkom tega člena, pomnoži s številom let plačevanja samoprispevka. 

Pavšalni znesek samoprispevka za zavezanca za samoprispevek za izgradnjo ali 
rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture, s katero se povečuje uporabnost in vrednost 
nepremičnine iz drugega odstavka 9.člena tega zakona, se lahko določi največ v višini deset 
odstotkov pavšalnega zneska samoprispevka, določenega v skladu s prejšnjimi odstavki tega 
člena. 

Z odlokom o uvedbi samoprispevka se lahko predpiše revalorizacija in način 
revalorizacije pavšalnih zneskov samoprispevka. Revalorizirane pavšalne zneske 
samoprispevka za posamezno leto se objavi na krajevno običajen način. 

17.člen 
Bruto dohodek iz drugega odstavka prejšnjega člena je vsota bruto dohodkov 

zavezanca, ki so obdavčeni z dohodnino, ugotovljeni na podlagi podatkov iz zadnje odločbe o 
odmeri dohodnine ali na podlagi drugih podatkov o bruto dohodku zavezanca, če zavezancu 
napovedi za odmero dohodnine ni bilo treba vložiti. 

Ne glede na prejšnji odstavek se za bruto dohodek zavezanca iz opravljanja dejavnosti 
šteje njegov dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez upoštevanja znižanj in olajšav v 
skladu z zakonom o dohodnini, in z upoštevanjem obračunanih obveznih prispevkov za 
socialno varnost. 

Ne glede na prvi odstavek se za bruto dohodek zavezanca, ki ima dohodke iz 
kmetijstva, šteje katastrski dohodek, ki je ugotovljen brez upoštevanja olajšave za vlaganja v 
skladu z zakonom o dohodnini. 

18.člen 
Zavezanca se na njegovo zahtevo lahko oprosti plačevanja samoprispevka ali se mu 

prizna znižanje pri plačevanju samoprispevka, če bi plačilo samoprispevka ogrozilo 
preživljanje zavezanca ali njegove družine. 

Razlogi za oprostitev ali znižanje pri plačevanju samoprispevka ter način uveljavljanja 
oprostitev in znižanja se določijo z odlokom o uvedbi samoprispevka. 

O oprostitvi ali znižanju pri plačevanju samoprispevka odloči pristojni organ z 
odločbo. 

Oprostitev in znižanje pri plačevanju samoprispevka se lahko odobri za tekoče ali za 
naslednje proračunsko leto in začne učinkovati od prvega dne naslednjega meseca po vročitvi 
odločbe. 

19.člen 
Na podlagi odloka o uvedbi samoprispevka izda organ, ki je pristojen za odmero in 

zbiranje samoprispevka, v skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku zavezancem 
odločbe o samoprispevku. 

20.člen 
Samoprispevek plačuje zavezanec na ustrezni vplačilni račun in se razporeja v dobro 

občine. 
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21.člen 
Podatke o bruto dohodku zavezancev za samoprispevek daje na zahtevo organa, ki je 

pristojen za odmero in zbiranje samoprispevka, pristojni davčni organ. 
Zahteva mora vsebovati seznam z imeni in priimki zavezancev, enotno matično 

številko zavezanca ter stalno prebivališče. 

22.člen 
Od samoprispevka, ki ga zavezanec ni plačal v predpisanem roku, mora plačati obresti 

v skladu z zakonom, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti. 

23 .člen 
Če bi izterjava neplačanega samoprispevka ogrozila nujno preživljanje zavezanca in 

članov njegove družine, se samoprispevek odpiše po postopku in na način, ki ga predpiše 
občinski svet. 

Pravica do odmere in izterjave samoprispevka in pravica zavezanca za vračilo preveč 
plačanega samoprispevka zastara v treh letih po nastanku obveznosti oziroma po izvršenem 
plačilu. 

24.člen 
Zaradi zbiranja zasebnih sredstev za sofinanciranje izgradnje ali rekonstrukcije lokalne 

javne infrastrukture lahko občina, ob upoštevanju določb tega zakona, s katerimi so 
opredeljeni nameni uvedbe samoprispevka, podlage za odločanje o uvedbi samoprispevka in 
ravnanje občine z zbranimi sredstvi samoprispevka, na podlagi potrjenega investicijskega 
programa, sklene s fizično osebo, ki želi prispevati svoja denarna sredstva, pisno pogodbo o 
soinvestiranju izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture. 

S pogodbo se občina zaveže realizirati izgradnjo oziroma rekonstrukcijo lokalne javne 
infrastrukture v obsegu in rokih, ki jih vsebuje investicijski program, fizična oseba pa se 
zaveže vplačati občini dogovorjeni znesek. 

25.člen 
Denarna sredstva, ki jih občina prejme po pogodbi iz prejšnjega člena, so namenski 

prihodek občine za financiranje izgradnje ali rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture, ki je 
predmet investicijskega programa, na podlagi katerega je pogodba sklenjena. 

26.člen 
Podatke, ki so občini potrebni za pripravo odločanja o uvedbi samoprispevka, izdajo 

odločb o samoprispevku, spremljanje plačevanja in izterjavo, posredujejo občini na njeno 
zahtevo na elektronskem mediju upravljavci zbirk podatkov in drugi državni organi, ki z njimi 
razpolagajo, in sicer: 

- osebne podatke o fizičnih osebah, starejših od petnajst let, s stalnim prebivališčem 
na območju, za katero naj bi se uvedel samoprispevek, posreduje ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve, kot upravljavec centralnega registra prebivalcev, 

- osebne podatke o fizičnih osebah z dohodki, ki so bili obdavčeni z dohodnino v 
predpreteklem letu pred uvedbo samoprispevka, ter podatke o bruto dohodku 
zavezancev za samoprispevek posreduje pristojni davčni organ, 

- podatke o lastnikih in uporabnikih nepremičnin, ki nimajo stalnega prebivališča na 
območju, na katerem se uvede samoprispevek, posreduje Geodetska uprava 
Republike Slovenije, 

- podatke o povprečni plači v Republiki Sloveniji posreduje Statistični urad 
Republike Slovenije. 
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27.člen 
Pri pridobivanju 111 uporabi podatkov po tem zakonu mora občina ravnati v skladu z 

zakonom o varovanju osebnih podatkov. Osebe, ki so seznanjene s temi podatki, so 
odgovorne za ravnanje v nasprotju s predpisi o varstvu osebnih podatkov. 

Podatki, ki jih pridobi občina iz registrov in evidenc, ki jih vodi davčni organ, se 
štejejo za davčno tajnost po predpisih o davčnem postopku in se varujejo trajno ter se ne 
smejo posredovati tretjim osebam. Osebe, ki so seznanjene s temi podatki, so jih dolžne 
varovati kot davčno tajnost in so odgovorne za kršenje tajnosti po predpisih o davčnem 
postopku in davčni službi. 

28.Člen 
Sklepi o uvedbi samoprispevka, izdani pred uveljavitvijo tega zakona, se do poteka 

obdobja, za katerega je bil samoprispevek uveden, izvršujejo v skladu z določbami zakona o 
samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in Uradni list RS, št. 99/99- Odl.US), na podlagi 
katerega so bili izdani. : 

29.člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba drugega stavka drugega 

odstavka 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94-odl.US, 
45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96- 
odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99-odl.US in 70/00) ter določba prvega odstavka 19.Č 
člena istega zakona, kolikor določa, da se delovanje ožjega dela občine, ki je pravna oseba, 
financira s samoprispevkom. 

30.člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV: 

KI., 13. in 20.členu: 
Samoprispevek je strogo namenska javna dajatev, ki jo občina lahko uporabi le za 
financiranje investicij v lokalno javno infrastrukturo, ki jo mora tudi sicer v skladu z 
zakonom financirati. Ker so sredstva samoprispevka »vir« financiranja občinskih javnih 
nalog, morajo biti zajeta v občinskem proračunu. Vplačujejo se na posebni vplačilni račun ter 
se posebej evidentirajo- v skladu z določbami zakona o javnih financah. 

K 2. in 29.členu: 
Območje, na katerem se uvede samoprispevek, se določi glede na interes prebivalstva za 
sofinanciranje infrastrukture. Od pravilne določitve območja bo v veliki meri odvisen tudi 
uspeh referenduma. Odločitev za uvedbo samoprispevka je sprejeta, če zanjo glasuje večina 
vseh glasovalnih upravičencev. Posebnost pravice glasovanja na referendumu za uvedbo 
samoprispevka je prav v tem, da je oseba, ki ima to pravico, zavezanec. Pravica glasovanja ni 
enaka volilni pravici, temveč izhaja iz lastnosti, ki omogočajo \ zavezancu plačevanje 
samoprispevka, oziroma ga kot zavezanca opredeljujejo zato, ker se poveča uporabnost in 
vrednost njegove lastnine oziroma nepremičnega premoženja, ki ga uporablja. Z 29. členom 

' . zakona je zato razveljavljena določba drugega stavka drugega odstavka 47. b člena Zakona o 
lokalni samoupravi, s katero je določeno, da je odločitev o uvedbi samoprispevka sprejeta, če 
je zanjo glasovala veČina volivcev, ki so glasovali v občini oziroma v delu občine, za katerega 
se bo samoprispevek uvedel. 

K 3.členu: 
Čas, za katerega se bo samoprispevek uvedel, je odvisen od velikosti investicije, vendar je 
omejitev potrebna zaradi nadzora in preglednosti. Pomeni pa tudi določeno garancijo za 
zavezance, da bo investicija, ki je v njihovem interesu, zaključena v določenem obdobju. 

K 4.členu: 
Načelo denarnih tokov, kot temeljno načelo zakona o javnih financah, terja plačevanje 
samoprispevka v denarju. Ni dovoljeno določati obveznosti zavezancem v delu, v materialu 
ipd. 

K 5. členu: 
Samoprispevek se uvede na podlagi odloka o uvedbi samoprispevka, ki ga sprejmejo 
glasovalni upravičenci na referendumu. Samoprispevek je torej javna dajatev, na podlagi 
katere zavezancem, pa tudi tistim, ki v ta namen dajo prostovoljni prispevek in za to sklenejo 
pogodbo z občino, ne gre niti lastninska pravica, niti kaka druga posebna osebna ugodnost. 

K 6.členu: 
Postopek izvedbe glasovanja na referendumu, organe, ki vodijo glasovanje, ugotavljanje 
rezultatov in objavo, določa zakon o referendumu in ljudski iniciativi. 

K 7.členu: 
Izdelavo investicijskih programov urejuje uredba o enotni metodologiji za izdelavo 
programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št.82/98, 86/98 in 
43/99). Občinski svet lahko začne postopek za razpis referenduma za uvedbo samoprispevka, 
ko je investicijski program potrjen najmanj na ravni predinvesticijske zasnove. Investicijski 
programi so v skladu z določbami zakona o javnih financah, sestavni del načrta razvojnih 
programov, ki je poleg splošnega in posebnega dela, bistvena sestavina občinskega 
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proračuna. Bistvena sestavina predhodnega postopka pred razpisom referenduma za uvedbo 
samoprispevka je, poleg izdelave in potrditve investicijskega programa, tudi javna razprava o 
tem programu. Javna razprava mora trajati najmanj trideset dni. 

K 8. in 11.členu: 
Predlog odloka o uvedbi samoprispevka je najpomembnejši del akta o razpisu referenduma za 
uvedbo samoprispevka. V skladu s predlogom zakona (referendumsko vprašanje - 11.člen 
zakona) se na referendumu sprejema občinski splošni akt-predpis, torej odlok o uvedbi 
samoprispevka. Sestavine akta o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka tudi 
narekujejo posebne določbe o objavi akta. Medtem, ko se akt sam objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, se priloga- predlog odloka objavi na krajevno običajen način (v javnih 
glasilih, oglasnih deskah itd.). Objava akta o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka 
v Uradnem listu Republike Slovenije je posebnost, ki jo narekuje krog glasovalnih 
upravičencev, ki nimajo vsi stalnega prebivališča na območju občine. Zato ni primerno, da bi 
bil akt objavljen na enak način kot predpisi občine, posebej če ima občina svoje uradno 
glasilo. Predloga odloka o uvedbi samoprispevka pa ni mogoče objaviti v uradnem glasilu 
občine ali Uradnem listu RS pred sprejemom na referendumu. Po sprejemu na referendumu 
objavi župan odlok v Uradnem listu RS iz istih razlogov, kot je to določeno za sklep o razpisu 
referenduma. 

K 9. in 14. členu: 
Pravica glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka je posebna pravica, ki ni enaka 
splošni volilni pravici, temveč temelji na lastnostih, ki fizični osebi omogočajo plačevanje 
samoprispevka, torej jo opredeljujejo kot zavezanca. Pravico glasovanja ima, oziroma 
zavezanec je lahko fizična oseba, ki kumulativno izpolnjuje naslednje pogoje: je starejša od 
15 let, je v predpreteklem letu pred letom, za katero se namerava uvesti samoprispevek imela 
dohodke, ki so bili obdavčeni z dohodnino ter ima na območju, na katerem se samoprispevek 
uvaja, stalno prebivališče, oziroma nima stalnega prebivališča, je pa lastnik ali uporabnik 
nepremičnine, ki leži na tem območju, če se uvaja samoprispevek za izgradnjo ali 
rekonstrukcijo javne infrastrukture, s katero se povečuje uporabnost in vrednost njegove 
nepremičnine. 
Drugi in tretji odstavek 14. člena določata pridobitev in izgubo lastnosti zavezanca med 
obdobjem, v katerem se plačuje samoprispevek Ne glede na to, da fizična oseba izpolni 
pogoje za pridobitev lastnosti zavezanca kasneje, ko je samoprispevek že uveden, postane 
zavezanec. Fizična oseba, ki izgubi katerega od pogojev, pa izgubi lastnost zavezanca. 
Pristojni organ po določbah 14.člena je organ, pristojen za odmero in izterjavo 
samoprispevka, ki je določen z odlokom o uvedbi samoprispevka (8.alinea 12.člena zakona) 

K 10. in 26.členu: 
Krog glasovalnih upravičencev zahteva drugačen način sestave volilnega - glasovalnega 
imenika. Volilni imenik bo sestavila občinska uprava. Podatke zanj pridobi občina od 
upravljavcev zbirk podatkov, ki jih zakon določa v 26. členu. Enake podatke bo občina enkrat 
letno uporabila tudi za ugotovitev novih zavezancev ter za ugotavljanje izgube lastnosti 
zavezanca po določbah 14.člena. 

K12.členu: 
Zakon določa obvezne sestavine odloka o uvedbi samoprispevka. Odlok tako vsebuje: 
1. Območje, določeno v skladu s prvim odstavkom 2.člena zakona (cela občina, ožji del 

občine, del naselja, naselje, več naselij) ter glede na investicijski program. Obdobje, za 
katero se uvede samoprispevek, ki ne sme biti daljše od petih let (3. člen zakona). 
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2. Namen, za katerega se uvede samoprispevek (prvi odstavek L člena zakona) - investicijski 
program izgradnje ali rekonstrukcije javne infrastrukture in načrt financiranja, izdelan, 
potrjen in sprejet na način, ki ga določa 7. člen zakona z višino sredstev, ki se bodo zbrala 
s samoprispevkom, 

3. Določitev zavezancev, na podlagi pravice glasovanja na referendumu v skladu z 9.členom 
zakona. Če gre za samoprispevek za izgradnjo ali rekonstrukcijo javne infrastrukture, s 
katero se povečuje uporabnost in vrednost nepremičnin, se za zavezance določijo tudi 
glasovalni upravičenci iz drugega odstavka 9.člena zakona, 

4. Pavšalne zneske samoprispevka, določene v skladu s 16. členom tega zakona; če gre za 
samoprispevek za izgradnjo ali rekonstrukcijo javne infrastrukture, s katero se povečuje 
uporabnost in vrednost nepremičnin, se pavšalni zneski za zavezance iz drugega odstavka 
9. člena tega zakona prikažejo ločeno, 

5. Olajšave pri odmeri in plačevanju samoprispevka, oziroma določitev razlogov za 
oprostitev ali olajšave, ki izhajajo iz dejstva, da bi lahko plačevanja samoprispevka 
ogrozilo preživljanje zavezanca ali njegove družine (18.Člen zakona). Načeloma so izven 
kroga glasovalnih upravičencev, torej zavezancev vse fizične osebe, ki v predpreteklem 
letu pred letom, za katerega se ugotavlja obveznost, niso imele dohodka obdavčenega z 
dohodnino. Mogoče je, da zavezanec v obdobju, za katero je uveden samoprispevek, nima 
takih dohodkov, oziroma se lahko zgodijo drugi izjemni in nepredvideni dogodki, ki 
vplivajo na socialno ekonomske razmere zavezanca in njegove družine tako, da bi tudi 
plačevanje samoprispevka lahko ogrozilo njegovo oziroma njeno preživljanje(naravne in 
druge nesreče, osebni razlogi itd), 

6. Rok, v katerem mora biti plačan samoprispevek oziroma roke, v katerih se plačuje, v 
odvisnosti od višine obremenitve posameznih zavezancev. Samoprispevek se lahko v 
skladu z določbami odloka plačuje enkrat letno, ali v obrokih (število se določi v odloku). 
Kdaj zapadejo obveznosti v plačilo, je treba določiti z odlokom, 

7. Organ, ki je odgovoren za odmero in zbiranje sredstev (praviloma občinska uprava, 
finančna služba občinske uprave), način odmere in plačevanja samoprispevka in način 
uveljavljanja olajšav (v skladu z 19, 20.,21.,22. in 23.členom zakona) in organ, ki je 
odgovoren za izvedbo investicijskega programa izgradnje ali rekonstrukcije javne 
infrastrukture, ■ , 

8. Način uporabe presežka sredstev, zbranih s samoprispevkom (v skladu s četrtim 
odstavkom 13. člena zakona). 

Določba, s katero je določen način objave odloka o uvedbi samoprispevka, izhaja iz dejstva, 
da so zavezanci za samoprispevek lahko tudi osebe, ki nimajo stalnega prebivališča na 
območju občine, zato samo objava v uradnem glasilu občine, ne bi bila ustrezna. 

K15., 16. in 17.členu: 
V odloku o uvedbi samoprispevka se v lestvici, ki jo določa 16.člen zakona, določijo letni 
pavšalni zneski samoprispevka zavezancev, glede na njihov doseženi bruto dohodek v 
predpreteklem letu pred letom, za katerega je samoprispevek uveden. Celotna obveznost 
zavezanca je letni znesek, določen v odloku, pomnožen s številom let obdobja, za katero je 
samoprispevek uveden. Za nove zavezance(drugi odstavek 14.člena) pa se letni znesek 
pomnoži s preostankom let obdobja, za katero je samoprispevek uveden. Znesek se lahko 
spremeni le, če je v odloku določena revalorizacija. Posebej se izdela lestvica obveznosti 
zavezancev za samoprispevek za izgradnjo ali rekonstrukcijo javne infrastrukture, s katero se 
povečuje uporabnost in vrednost nepremičnin. Glede na to, da je mogoče, da tak zavezanec 
plačuje samoprispevek na večjem številu območji v občini, ali v več občinah, ker tam ležijo 
njegove nepremičnine, bi bila polna obremenitev zanj nesorazmerna. Zakon zato omejuje 
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znesek samoprispevka takega zavezanca na deset odstotkov siceršnjega. S 17.členom je 
opredeljena vsebina pojma bruto dohodek. Podatke o bruto dohodku zavezancev daje na 
zahtevo občine pristojni davčni organ. 
Plačani samoprispevek je v skladu z določbami zakona o dohodnini znesek, ki se ne všteva v 
osnovo za plačilo dohodnine. 

K19., 22. in 23.členu: 
Pristojni občinski organ (določen v odloku) bo vsakemu zavezancu odmeril samoprispevek za 
celotno obdobje in po letnih oziroma drugih, v skladu z odlokom o uvedbi samoprispevka, 
določenih obrokih, z upravno odločbo. V upravnem postopku bo na zahtevo zavezanca 
odločal tudi o oprostitvah in olajšavah, v skladu z razlogi, določenimi v odloku o uvedbi 
samoprispevka (12.člen zakona). Zavezanci bodo samoprispevek vplačevali na poseben 
vplačilni račun, katerega številka je del odločbe. K odločbi se lahko priložijo položnice za 
vplačilo. Od samoprispevka, ki ne bo pravočasno plačan, se plačajo zamudne obresti. 
Neplačani zneski se izterjajo v skladu z določbami zakona o splošnem upravnem postopku 
(izvršba XVII. Poglavje ZSUP). 

K 24. in 25. členu: 
> Zbiranje dodatnih zasebnih sredstev zainteresiranih fizičnih oseb za investicije v lokalno 

infrastrukturo je v občinah že utečena praksa. Takšen način zbiranja izhaja še iz časov, ko so 
se tako zbirala sredstva v krajevnih skupnostih. Žal osebe, ki so dajale prostovoljne prispevke, 
niso imele nikakršnega zagotovila, da je namen uporabe njihovih prispevkov pravilno 
opredeljen, da bodo ta sredstva namensko uporabljena ter da je zagotovljen ustrezen nadzor 
nad zbranimi sredstvi oziroma njihovo porabo. Pogosto so bila sredstva zbirana le na podlagi 
spiskov, brez ustreznih obligacijskopravnih listin. Z določbama 24. in 25.člena ter v zvezi z 
določbo 5. člena zakona so tovrstni prostovoljni prispevki umeščeni v javnofinančni sistem kot 
strogo namenska sredstva, za katera zbiranje, porabo, evidentiranje in nadzor veljajo enaka 
pravila kot za samoprispevek. Sklenjene pogodbe so na podlagi davčnih predpisov - zakona o 
dohodnini tudi podlaga za uveljavljanje ustreznih olajšav pri plačilu dohodnine. 

K 26. in 27.členu: 
Z zakonom so določene vrste podatkov in upravljavci baz podatkov oziroma državni organi, ki 
razpolagajo s podatki, pomembnimi za določitev glasovalnih upravičencev, zavezancev in 
ugotovitev višine zneskov samoprispevka posameznega zavezanca. Upravljavci baz podatkov 
so občini na njeno zahtevo dolžni posredovati podatke. Občina je pri pridobivanju in uporabi 
podatkov dolžna spoštovati predpise o varovanju osebnih podatkov in predpise o davčni 
tajnosti in varovanju davčnih podatkov. 

28 člen: 
Samoprispevki, ki so bili uvedeni na podlagi zakona o samoprispevku(Uradni list SRS, št. 
35/85 in RS, št. 99/99- Odi. US) se plačujejo tako, kot je bilo to določeno z veljavnimi sklepi o 
uvedbi samoprispevka do konca obdobja, za katero so bili uvedeni. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKOiNA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

PREDLOG ZAKONA 0 SAMOPRISPEVKU - skrajšani postopek 

EVA 2001-1525-0003 

2) 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: 
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31 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): 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

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

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

6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik? 
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7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TA1EX, Komisija ES. države članice 
ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

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

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

G°iiovAC 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

Astrid PRAŠNIOjA 

DRŽAVNA SEKRETARK^ 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 UREJANJU STATUSA 

DRŽAVLJANOV DRUGIH DRŽAV 

NASLEDNIC NEKDANJE SFRJ V 

REPUBLIKI SLOVENIJI (ZUSDDD-A) 

- skrajšani postopek - EPA 210 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1711-0009 
Številka: 260-02/2001-1 
Ljubljana, 17.05.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 27. seji dne 17.5.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O UREJANJU STATUSA DRŽAVLJANOV DRUGIH 
DRŽAV NASLEDNIC NEKDANJE SFRJ V REPUBLIKI 
SLOVENIJI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o urejanju statusa državljanov drugih 
držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji 
obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za uskladitev z 

odločbo Ustavnega sodišča št. U-l-295/99-13 z dne 18. maja 
2000 (Uradni list RS, št. 54/00), s katero je Ustavno sodišče 
razveljavilo tudi drugo in tretjo alineo 3. člena Zakona o urejanju 
statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v 
Republiki Sloveniji. Razveljavitev začne učinkovati po preteku 
enega leta od dneva objave, to je 16.06.2000, te odločbe v 
Uradnem listu 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 pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
- dr. Bojan Bugarič, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve, 
- Alenka Mesojedec Pervinšek, državna podsekretarka v 

Ministrstvu za notranje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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UVOD 

Ocena stanja in razlogi za sprejem 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo št. U-l-295/99- 
13 z dne 18. maja 2000 (Uradni list RS, št. 54/00) odločilo, da se 
prva alinea 3. člena zakona o urejanju statusa državljanov drugih 
držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 61/99) (v nadaljevanju ZUSDDD) razveljavi, da se druga 
in tretja alinea 3. člena ZUSDDD razveljavita pri čemur 
razveljavitev začne učinkovati po preteku enega leta od dneva 
objave odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije in da do 
izteka omenjenega enoletnega roka ni mogoče izdati odločbe, s 
katero bi se zavrnila prošnja za izdajo dovoljenja za stalno 
prebivanje zaradi razlogov, določenih v drugi in tretji alinei 3. člena 
ZUSDDD pri čemer se že začeti postopki v teh zadevah za ta 
čas prekinejo. 

V navedeni odločbi Ustavno sodišče med drugim ugotavlja, da je 
treba pri urejanju statusa državljanov drugih republik nekdanje 
SFRJ izhajati iz položaja, ki bi ga pravno morali imeti, pa ga zaradi 
tega, ker zakonodajalec ni uredil njihovega položaja, niso imeli. 
Pomeni, da bi morali državljani drugih republik nekdanje SFRJ, ki 
izpolnjujejo pogoj, določen v 1. členu ZUSDDD, imeti možnost 
pridobiti dovoljenje za stalno prebivanje v tistem času, ko bi 
zakonodajalec njihov status moral urediti. Pristojni upravni organ 
bi moral pri odločanju imeti tudi pravico do prostega preudarka. 
Odpoved prebivanja tujcev, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje, 
torej ni obvezna v primeru, ko so podani razlogi, navedeni v 
zakonu, temveč ima upravni organ možnost, da v okviru proste 
presoje odloči, ali bo odločbo o odpovedi prebivanje izdal ali ne. 
Tako to smiselno velja tudi za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje 
po ZUSDDD. Pogoji določeni v prvi, drugi in tretji alinei 3. člena 
ZUSDDD so strožji od pogojev za odpoved stalnega prebivanja 
tujcev, s čemer je kršeno načelo zaupanja v pravo iz 2. člena 
Ustave in načelo enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave. 
Ti dve načeli sta kršeni tudi s tem, da zakon za primere iz druge 
in tretje alinee 3. člena ZUSDDD ne daje pooblastila za odločanje 
po prostem preudarku in ne določa okoliščin, ki bi jih upravni 
organ upošteval kot odločilne okoliščine pri presoji, ali naj dovoljuje 
za stalno prebivanje izda kljub obstoju razlogov, ki jih zakon določa 
za izdajo dovoljenja. 

Glede na povedano je predlagana zakonska sprememba nujna 
in potrebna za zagotovitev ustavnih načel in uskladitev zakona 
za ustavo. 

Predlagatelj s svojim predlogom v celoti sledi navedeni odločbi 
Ustavnega sodišča. Tako je na novo določeno, da upravni organ 
na podlagi diskrecijske pravice ne ugodi prošnji tujca za izdajo 
dovoljenja za stalno prebivanje, če je bil obsojen za kaznivo dejanje 
na zaporno kazen najmanj treh let ali če je bil obsojen na zaporne 
kazni, katerih skupna dolžina presega pet let. Skladno z napotilom 
Ustavnega sodišča gre za kriterije, ki tudi sicer veljajo za odpoved 
dovoljenja za stalno prebivanje po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, 
št. 61/99). Tako je predlagatelj na novo določil tudi kriterije, ki jih 
mora upoštevati upravni organ pri odločanju na podlagi prostega 
preudarka. 

Predlog rešitev 

S predlaganim zakonom sledi predlagatelj rešitvi, ki jo je v 
obrazložitvi odločbe nakazalo Ustavno sodišče, to je: 

1. da pogoji, ko se dovoljenje za stalno prebivanje ne izda, ne 
morejo biti strožji od pogojev, ki veljajo za odpoved stalnega 
prebivanja tujcev, 

2. da zakon daje pooblastilo za odločanje po prostem preudarku 
in 

3. da določa okoliščine, ki jih upravni organ upošteva po prostem 
preudarku in pri presoji, ali naj dovoljenje za stalno prebivanje 
izda kljub obstoju razlogov, ki jih zakon določa za ne izdajo 
dovoljenja za stalno prebivanje. 

Ocena finančnih posledic zakona 

Predlagane zakonske spremembe ne bodo povzročile dodatnih 
tinančnih obremenitev proračuna. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic 
nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99 in 
54/00-odločba Ustavnega sodišča) se 3. člen spremeni in dopolni 
tako, da se glasi: 

"3.člen 

Ministrstvo lahko zavrne izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, 
če je bil tujec s pravnomočno sodbo: 

obsojen za kaznivo dejanje na zaporno kazen najmanj treh 
let, 
obsojen na zaporne kazni, katerih skupna dolžina presega 
pet let, 
po 25. juniju 1991 obsojen za kaznivo dejanje iz petnajstega 
ali šestnajstega poglavja Kazenskega zakona SFRJ (Uradni 
list SFRJ, št. 44/76,34/84,74/87,57/89,3/90 in 39/90), uperjeno 
zoper Republiko Slovenijo oziroma druge vrednote, ki jih v 
skladu z določbo prvega odstavka 4. člena Ustavnega zakona 
za izvedbo temeljne ustavne listine.o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije varuje kazenska zakonodaja 
Republike Slovenije, ne glede na to, kje je bilo to dejanje 
storjeno, ali 
obsojen za kaznivo dejanje iz triintridesetega, štiriintridesetega 
ali petintridesetega poglavja Kazenskega zakonika Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 63/94 in 70/94). 

Pri odločanju na podlagi prejšnjega odstavka ministrstvo upošteva 
dolžino prebivanja tujca v državi, njegove osebne, družinske, 
gospodarske, socialne in druge vezi, ki ga vežejo na Republiko 
Slovenijo ter posledice, ki bi jih za tujca povzročila zavrnitev izdaje 
dovoljenja za stalno prebivanje." 

2. člen 

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

S predlaganim 1. členom se podobno kot z prejšnjem Zakonom o 
tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-1, 44/97, 50/98-odločba Ustavnega 
sodišča in 14/99- odločba Ustavnega sodišča) določa diskrecijska 
pravica upravnega organa, da v primerih ko je bil tujec obsojen 
za kaznivo dejanje na zaporno kazen najmanj treh let, oziroma 
na zaporne kazni, katerih skupna dolžina presega pet let, oziroma 
v primerih, ko so bili državljani drugih republik nekdanje SFRJ 
obsojeni za kazniva dejanja, storjena zoper Republiko Slovenijo 
(zoper varnost, ustavno ureditev, obrambo naše države), ali zoper 
človečnost ali mednarodno pravo. Ob tem je potrebno poudariti, 

da zakon določa tudi kriterije, ki jih mora upravni organ upoštevati, 
ko odloča na podlagi prostega preudarka po tem členu. Upošteva 
se dolžina prebivanje tujca v državi, njegov osebne, družinske, 
gospodarske, socialne in druge vezi, ki ga vežejo na Republiko 
Slovenijo, ter posledice, ki bi jih za tujca povzročila zavrnitev 
izdaje dovoljenja za stalno prebivanje. 

V drugem členu je določen začetek veljavnosti predlaganega 
zakona, ki je petnajst dni po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA: 

3. člen 

Dovoljenje za stalno prebivanje se ne izda tistemu, ki: 

- je bil po 25. juniju 1991 večkrat kaznovan za prekršek zoper 
javni red in mir z elementi nasilja, ali 

■ je bil po 25. juniju 1991 obsojen za kaznivo dejanje na zaporno 
kazen najmanj enega leta, ali 

- je bil po 25. juniju 1991 obsojen na zaporne kazni, katerih 
skupna dolžina presega tri leta, ali 

je bil po 25. juniju 1991 obsojen za kaznivo dejanje iz 
petnajstega ali šestnajstega poglavja Kazenskega zakona 
SFRJ (Uradni list SFRJ, št. 44/76, 34/84, 74/87, 57/89, 3/90 
in 39/90), uperjeno zoper Republiko Slovenijo oziroma druge 
vrednote, ki jih v skladu z določbo prvega odstavka 4. člena 
Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije varuje 
kazenska zakonodaja Republike Slovenije, ne glede na to, 
kje je bilo to dejanje storjeno, ali 

- je bil obsojen za kaznivo dejanje iz triintridesetega, 
štiriintridesetega ali petintridesetega poglavja Kazenskega 
zakonika Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 63/94 in 70/ 
94). 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 
PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1.1 Naslov predloga akta: 

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju 
statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v 
Republiki Sloveniji (ZUSDDD) - skrajšani postopek 
(EVA: 2001-1711-0009) 

2.1 Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

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

Evropski sporazum o pridružitvi nima določb, ki bi se neposredno 
nanašale na predlagani zakon. 

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

Sporazum ne določa nobenih obveznosti za področje, ki ga ureja 
predlog zakona. 

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): 

Direktive ali drugih sekundarnih virov prava ES, ki bi se nanašali 
na predlog zakona ni. 

b) Ali |e predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

Uskladitev ni potrebna, ker je predlog zakona v pristojnosti 
nacionalnega prava. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

4.1 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zooral navedenem! pravnimi viri ES (leto) 

5.) AH so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

/ 

6.) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

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

Pri izdelavi gradiva niso sodelovali strokovnjaki, kot so primeroma 
našteti. 

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

Vsebina določb predloga zakona ni povezana z državnim 
programom za prevzem pravnega reda ES. 

Alenka MESOJEDEC PERVINŠEK, l.r. dr. Rado BOHINC, l.r. 
DRŽAVNA PODSEKRETARKA MINISTER 

/ 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 BANČNIŠTVO (ZBan-A) 

- skrajšani postopek - EPA 212 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1611-0169 
Številka: 441-18/2001-1 
Ljubljana: 17.05.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 27. seji dne 17.5.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O BANČNIŠTVU - (EU), 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204. a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o bančništvu obravnava po skrajšanem 
postopku. Spremembe in dopolnitve Zakona o bančništvu, ki 

se predlagajo s tem predlogom zakona, ne pomenijo vsebinske 
spremembe ureditve bančništva v ZBan, temveč gre samo 
za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zaradi dosege 
ciljev, razloženih v razdelku 2 uvoda k predlogu zakona. 

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 pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- Darko Tolar, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- dr. Nina Plavšak, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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UVOD 2. člen 

1. OCENA STANJA TER RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 - ZBan) je začel 
veljati 20.2.1999. Eden ključnih razlogov in hkrati ciljev za sprejem 
ZBan je bila uskladitev ureditve z naslednjimi direktivami, ki urejajo 
posamezna vprašanja, povezana s poslovanjem bank in 
opravljanjem bančnih storitev: 

- Direktiva 73/183/EEC, 
- Direktiva 77/780/EEC, 
- Direktiva 89/299/EEC, 
- Direktiva 89/647/EEC, 
- Direktiva 92/30/EEC in 
- Direktiva 92/121/EEC. 

Evropski parlament in Svet sta 20. marca 2000 sprejela novo 
Direktivo 2000/12/EC (imenovana tudi konsolidirana bančna 
direktiva), ki nadomesti vse prej navedene direktive. Direktiva 
2000/12/EC je začela veljati 15.6.2000 in je bila dopolnjena z 
Direktivo 2000/28/EC, ki je začela veljati 18. septembra 2000. 

Nova direktiva 2000/12/EC vsebinsko ni spremenila ureditve v 
prej navedenih direktivah, ki jih je nadomestila. Ključni razlog za 
sprejem tega predloga zakona o spremembah in dopolnitvah ZBan 
(v nadaljevanju: novela) je zato v celoti uskladiti ureditev v ZBan 
z ureditvijo v direktivi 2000/12/EC v zvezi z njeno spremembo 
2000/28/EC. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilji predloga novele so: 
1. uskladitev z ureditvijo v direktivi 2000/12/EC v zvezi z njeno 
spremembo 2000/28/EC, 
2. manjše dopolnitve ureditve, ki so se pokazale kot potrebne v 
praksi izvajanja ZBan in 
3. redakcijski popravki nekaterih določb. 

Ker predlog novele ne pomeni vsebinske spremembe pravne 
ureditve bančništva v ZBan, zanj veljajo splošna načela ureditve 
v ZBan, in sicer: načelo preglednosti poslovanja bank, načelo 
varnega in skrbnega opravljanja bančnih storitev in načelo 
nadzora. 

3. OCENA PRORAČUNSKIH SREDSTEV, 
POTREBNIH ZA IZVRŠEVANJE ZAKONA 

Za izvrševanje zakona (novele) ne bo potrebno zagotoviti 
posebnih proračunskih virov. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

1. točka prvega odstavka 3. člena Zakona o bančništvu (Uradni 
list RS, št. 7/99) se spremeni, tako da se glasi: 

»1. sprejemanje depozitov ter dajanje kreditov za svoj račun,« 

5. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Prepoved sprejemanja depozitov 
5. člen 

(1) Nihče drug razen oseb iz 4. člena tega zakona ne sme 
sprejemati depozitov od javnosti, če ni z zakonom drugače 
določeno. 
(2) Sprejemanje depozitov od javnosti po prvem odstavku tega 
člena je sprejemanje depozitov od nepoučenih oseb. 
(3) Nepoučena oseba po drugem odstavku tega člena je fizična 
ali pravna oseba, ki nima ustreznih strokovnih znanj in izkušenj, 
potrebnih za presojo tveganj, povezanih z vplačevanjem 
depozitov. 
(4) Za nepoučeno osebo po drugem odstavku tega člena se 
šteje vsaka fizična ali pravna oseba, razen naslednjih oseb: 
1. države, centralne banke in lokalnih skupnosti, 
2. bank in drugih finančnih organizacij oziroma od njih odvisnih 
družb, 
3. gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, 
ki ustrezajo merilom za velike oziroma srednje družbe po ZGD.« 

3. člen 

Za 8. točko prvega odstavka 6. člena se doda nova 8a. točka, ki 
se glasi: 
»8a. izdajanje elektronskega denarja«. 
V 9. točki prvega odstavka 6. člena se besede »s plačilnimi 
instrumenti« nadomestijo z besedami »drugih plačilnih 
instrumentov«. 
V 14. točki prvega odstavka se beseda »poslov« nadomesti z 
besedo »storitev«. 
Na koncu prvega odstavka 6. člena se doda nova 15. točka, ki se 
glasi: 
»15. opravljanje skrbniških storitev«. 

4. člen 

Drugi odstavek 9. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»(2) Kvalificirani delež po tem zakonu je posredno ali neposredno 
imetništvo poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic v 
določeni pravni osebi, na podlagi katerih imetnik pridobi: 
1. bodisi najmanj 10 % delež glasovalnih pravic oziroma najmanj 
10 % delež v kapitalu te pravne osebe 
2. bodisi delež glasovalnih pravic oziroma delež v kapitalu te 
pravne osebe, ki je manjši od 10 %, vendar mu omogoča izvajanje 
pomembnega vpliva na upravljanje te pravne osebe.« 

5. člen 

V 16. členu se na koncu doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 
»(6) Prepoved iz četrtega odstavka tega člena velja tudi za 
podrejene dolžniške instrumente, katerih izdajatelj je banka 
oziroma družbe, v katerih je banka udeležena z najmanj 20 % 
deležem, in ki se glede na svoje lastnosti lahko upoštevajo pri 
izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti banke.« 

6. člen 

Tretji odstavek 21. člena se spremeni, tako da se glasi: 
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»(3) Z dokončnostjo odločbe o odvzemu dovoljenja iz prvega 
oziroma drugega odstavka 19. člena tega zakona nastopijo pravne 
posledice iz prvega odstavka tega člena. 
V 21. členu se na koncu doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»(4) Glasovalne pravice iz prvega odstavka tega člena se za 
čas, dokler imetnik iz teh delnic, ki jih je pridobil v nasprotju s 
prvim oziroma drugim odstavkom 19. člena tega zakona, nima 
glasovalnih pravic, prištejejo glasovalnim pravicam drugih 
delničarjev v sorazmerju z njihovo udeležbo v osnovnem kapitalu 
banke, tako da je imetnik pri glasovanju udeležen zgolj z deležem 
delnic, za pridobitev katerega ne potrebuje dovoljenja iz prvega 
oziroma drugega odstavka 19. člena tega zakona. Določba 
prejšnjega stavka se smiselno uporablja tudi za glasovalne pravice 
iz delnic, v zvezi s katerimi je Banka Slovenije odvzela dovoljenje 
iz prvega oziroma drugega odstavka 19. člena tega zakona in za 
glasovalne pravice iz delnic, ki jih je imetnik pridobil v nasprotju z 
18. členom tega zakona.« 

7. člen 

V 25. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»(4) Banka Slovenije predpiše podrobnejšo vsebino 
dokumentacije, s katero kandidat za člana uprave banke dokazuje 
izpolnjevanje pogojev iz 24. člena tega zakona.« 
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, šesti in 
sedmi odstavek. 

8. člen 

V 4. točki prvega odstavka 27. člena se besedilo »do povezanih 
oseb« nadomesti z besedilom »do oseb iz prvega odstavka 83, 
člena tega zakona, ki presega 1 % kapitala banke«. 
Za 4. točko prvega odstavka 27. člena se doda nova 5. točka, ki 
se glasi: 
»5. o ugotovitvan Banke Slovenije, davčne inšpekcije in drugih 
nadzornih organov v postopkih nadzora nad banko.« 

9. člen 

2. točka prvega odstavka 29. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»2. ki je član nadzornega sveta, član uprave ali imetnik večine 
glasovalnih pravic oziroma deležev v naslednjih pravnih osebah 
ne glede na njihov sedež: 

v drugi banki, 
- v borzno posredniški družbi, 

v družbi, ki je neposredno ali posredno obvladujoča družba 
druge banke oziroma borzno posredniške družbe ali 
v finančnem holdingu« 

10. člen 

33. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»33. člen 

(1) Za likvidacijskega upravitelja banke je lahko imenovana le 
oseba, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije 
člana uprave v tej banki. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko za 
likvidacijskega upravitelja banke imenovana oseba, ki nima 
dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave v 
tej banki, če pred imenovanjem pridobi dovoljenje Banke Slovenije 
za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja banke. 

(3) Za dovoljenje za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja 
banke iz drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona o dovoljenju za opravljanje funkcije člana 
uprave banke. Dovoljenje za opravljanje funkcije likvidacijskega 
upravitelja banke velja samo za likvidacijo tiste banke, v zvezi s 
katero je bilo pridobljeno.« 

11. člen 

V tretjem odstavku 36. člena se besede »pri prevzemni banki« 
nadomestijo z besedami »pri prevzemni družbi«. 

12. člen 

Drugi in tretji odstavek 48. člena se spremenita, tako da se glasita: 
»(2) Za banko iz prvega odstavka tega člena, ki opravlja bančne 
oziroma druge finančne storitve prek podružnice veljajo naslednje 
določbe zakonov in predpisov, izdanih v zvezi z izvrševanjem 
teh določb zakonov: 
1. 90., 91. in 128. člen tega zakona v delu, ki se nanaša na 
poročila in informacije, potrebne za izvrševanje pristojnosti in 
nalog Banke Slovenije na področju denarne politike, spremljanja 
likvidnostnih tveganj, statistike in uresničevanja jamstva za vloge, 
2. četrti odstavek 118. člena in 122. člen tega zakona, 
3.103. in 104. člen tega zakona, 
4. določbe drugih zakonov, ki zaradi zaščite javne koristi urejajo 
varstvo potrošnikov, preprečevanje pranja denarja oziroma druga 
področja, in ki veljajo za banke s sedežem v Republiki Sloveniji. 
(3) Za banko iz prvega odstavka tega člena, ki neposredno 
opravlja bančne oziroma druge finančne storitve veljajo določbe 
zakonov iz 3. in 4. točke drugega odstavka tega člena in predpisov, 
izdanih v zvezi z izvrševanjem teh določb zakonov.« 

13. člen 

V prvem odstavku 50. člena se na koncu doda nov stavek, ki se 
glasi: »O nameravanem pregledu poslovanja iz prejšnjega stavka 
mora pristojni nadzorni organ države članice predhodno obvestiti 
Banko Slovenije.« 

14. člen 

V prvem odstavku 51. člena se besede »drugega odstavka« 
nadomestijo z besedami »tretjega odstavka«, besede »tretjega 
odstavka« pa z besedami »drugega odstavka«. 
Dodajo se novi tretji do šesti odstavek, ki se glasijo: 
»(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena lahko Banka 
Slovenije banki države članice oziroma njeni podružnici za kršitve, 
storjene na območju Republike Slovenije, izreče tudi prepoved 
opravljanja bančnih storitev na območju Republike Slovenije. 
(4) Pred izrekom ukrepa iz tretjega odstavka tega člena mora 
Banka Slovenije obvestiti pristojni nadzorni organ države članice. 
(5) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena lahko 
Banka Slovenije banki države članice oziroma njeni podružnici 
izreče prepoved opravljanja bančnih storitev na območju Republike 
Slovenije, ne da bi predhodno obvestila pristojni nadzorni organ 
države članice, če zaradi zaščite interesov strank banke oziroma 
njene podružnice oziroma zaradi zaščite drugih javnih koristi ni 
mogoče odlašati. 
(6) V primeru iz petega odstavka tega člena mora Banka Slovenije 
o prepovedi opravljanja bančnih storitev obvestiti pristojni nadzorni 
organ države članice in Evropsko komisijo takoj, ko je to mogoče.« 
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15. člen 

V prvem odstavku 54. člena se za številko »118.« doda besedilo 
»in 122.« 
Drugi odstavek 54. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»(2) Za tujo banko iz prvega odstavka tega člena oziroma njeno 
podružnico in za poslovodje te podružnice veljajo naslednje 
določbe zakonov in predpisov, izdanih v zvezi z izvrševanjem 
teh določb zakonov: 
1. določbe 5., 7., 8., 9., 10. in 18. poglavja tega zakona, 
2. določbe drugih zakonov, ki veljajo za banke s sedežem na 
območju Republike Slovenije, 
3. v primeru iz tretjega odstavka 55. člena tega zakona: določbe 
12. poglavja tega zakona.« 

16. člen 

V tretjem odstavku 59. člena se na koncu dodata nova 6. in 7. 
točka, ki se glasita: 
»6. ministrstvu, pristojnem za finance, v obsegu, kot jih potrebuje 
za spremljanje finančnega sistema, 
7. pristojnim organom sistema jamstva za vloge v drugih državah.« 

17. člen 

V 60. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Banka Slovenije mora obveščati Evropsko komisijo tudi o 
drugih zadevah, ki jih je treba sporočati Evropski komisiji po 
določbah pravnega reda Evropske unije. 

18. člen 

V 69. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»(3) Banka Slovenije lahko posamezni banki z odločbo določi 
količnik minimalne kapitalske ustreznosti, ki je višji od količnika iz 
drugega odstavka tega člena (višji količnik minimalne kapitalske 
ustreznosti), vendar ne višji od 12 %, če je to potrebno zaradi 
narave, vrste in obsega poslov, ki jih banka opravlja in tveganj, ki 
jim je v zvezi s tem izpostavljena. Z odločbo iz prejšnjega stavka 
Banka Slovenije določi ukrepe obvladovanja tveganj in druge 
ukrepe, ki jih mora banka opraviti, da bi zanjo ponovno začel 
veljati količnik iz drugega odstavka tega člena.« 

19. člen 

V drugem odstavku 70. člena se črta beseda »kratkoročne«. 

20. člen 

V prvem odstavku 71. člena se 12. in 3. točka spremenijo, tako 
da se glasijo: 
»1. posebnih in splošnih tveganj spremembe cen finančnih 
instrumentov, 
2. tveganj neizpolnitve nasprotne stranke, 
3. tveganj preseganja velike izpostavljenosti na podlagi trgovanja.« 

21. člen 

Drugi odstavek 80. člena se nadomesti z novim drugim, tretjim in 
četrtim odstavkom, ki se glasijo: 
»(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
izpostavljenost banke do posamezne osebe iz prvega odstavka 
83. člena tega zakona, ne sme presegati 10 % višine kapitala 
banke. 

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
izpostavljenost banke do posamezne osebe, ki jo banka posredno 
ali neposredno obvladuje, oziroma do osebe, ki jo posredno ali 
neposredno obvladuje ista oseba kot banko, ne sme presegati 
20 % kapitala banke. 
(4) Vsota vseh izpostavljenosti banke do oseb iz drugega 
odstavka tega člena ne sme presegati 100 % višine kapitala 
banke.« 
V obeh stavkih tretjega odstavka, ki postane peti odstavek, se 
besede »prvega oziroma drugega« nadomestijo z besedami 
»prvega do četrtega«. 

22. člen 

Prvi odstavek 83. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»(1) Osebe v posebnem razmerju do banke so: 
1. član uprave banke, 
2. član nadzornega sveta banke, 
3. prokurist banke, 
4. pravna oseba, katere član uprave oziroma nadzornega sveta 
je oseba iz 1., 2. oziroma 3. točke tega odstavka, 
5. fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik delnic 
banke, na podlagi katerih ima več kot 5 % glasovalnih pravic 
oziroma več kot 5 % delež v kapitalu banke, 
6. pravna oseba, ki ni banka, in ki je posredno ali neposredno 
imetnik delnic banke, na podlagi katerih ima več kot 5 % glasovalnih 
pravic oziroma več kot 5 % delež v kapitalu banke, 
7. ožji družinski člani oseb iz 1. do 3. točke in iz 5. točke tega 
odstavka, 
8. član uprave oziroma član nadzornega sveta pravne osebe iz 6. 
točke tega odstavka.« 
Tretji odstavek se črta. 

23. člen 

Tretji odstavek 95. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»(3) Banka oziroma finančni holding je nadrejena družba drugi 
družbi (podrejeni družbi) po drugem odstavku tega člena: 
1. če ima večino glasovalnih pravic v drugi družbi, ali 
2. če ima pravico imenovati oziroma odpoklicati večino članov 
uprave ali nadzornega sveta druge družbe, ali 
3. če ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv nad drugo družbo 
na podlagi podjetniške pogodbe oziroma na podlagi drugega 
pravnega temelja, ali 
4. če ima v drugi družbi najmanj 20 % glasovalnih pravic in je bila 
večina članov uprave ali nadzornega sveta te družbe, ki so 
opravljali to funkcijo v preteklem poslovnem letu in jo še opravljajo 
takrat, ko je treba izdelati konsolidirana poročila, imenovana 
izključno zaradi izvrševanja glasovalnih pravic nadrejene družbe, 
ali 
5. če je delničar oziroma družbenik v drugi družbi in če na podlagi 
dogovora z drugim delničarjem oziroma družbenikom te družbe 
nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej družbi, ali 
6. če je udeležena v kapitalu druge družbe z najmanj 20 % , ali 
7. če po oceni Banke Slovenije nadrejena družba na katerikoli 
drugi podlagi izvršuje pomemben vpliv na drugo družbo.« 
Peti odstavek se spremeni, tako da se glasi: 
»(5) Pri uporabi 1., 2„ 4. in 5. točke tretjega odstavka tega člena 
se glasovalnim pravicam oziroma pravicam imenovanja in 
odpoklica, katerih imetnik je nadrejena družba, prištejejo 
glasovalne pravice oziroma pravice imenovanja in odpoklica, 
katerih imetnik je druga družba, ki je podrejena nadrejeni družbi, 
in navedene pravice oseb, ki delujejo za račun nadrejene družbe.« 
V sedmem odstavku se za besedami »držav članic« dodajo 
besede »in tujih držav«, besede »podrejenih bank v bančni skupini« 
pa se nadomestijo z besedami »oseb v bančni skupini«. 
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24. člen 31. člen 

Prvi odstavek 113. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»(1) Notranje revidiranje obsega: 
1. pregled in ocenjevanje primernosti in učinkovitosti sistemov 
notranjih kontrol, 
2. presojo izvajanja in učinkovitosti postopkov z obvladovanje 
tveganj ter metodologij ocenjevanja tveganj, 
3. presojo sistema ocenjevanja kapitala banke glede na njeno 
oceno tveganj, 
4. presojo zanesljivosti informacijskega sistema, vključno z 
elektronskim informacijskim sistemom in elektronskimi bančnimi 
storitvami, 
5. presojo točnosti in zanesljivosti računovodskih evidenc in 
finančnih poročil, 
6. preverjanje popolnosti, zanesljivosti in pravočasnosti poročanja 
v skladu s predpisi, 
7. preverjanje skladnosti ravnanja banke s predpisi, internimi akti 
in ukrepi, sprejetimi na njihovi podlagi, 
8. izvajanje posebnih preiskav.« 

25. člen 

V četrtem odstavku 118. člena se črta besedilo »in ministrstvu, 
pristojnem za finance«. 

26. člen 

V drugem odstavku 122. člena se na koncu dodajo besede »ter 
obseg podatkov, ki jih morajo objaviti podružnice bank, bank držav 
članic in tujih bank.« 

27. člen 

V četrtem odstavku 123. člena se besedilo »5., 8., 9., 10., 12. in 
13. poglavja tega zakona« nadomesti z besedilom »tega zakona, 
ki se na podlagi prvega odstavka 241. člena tega zakona 
uporabljajo za hranilno kreditne službe, in predpisi, izdanimi na 
njihovi podlagi, ter določbe drugih zakonov, ki urejajo poslovanje 
bank, in predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.« 

28. člen 

V drugem odstavku 127. člena se na koncu dodata novi 4. in 5. 
točka, ki se glasita: 
»4. če je banka začela z obširnejšo prenovo informacijskih 
sistemov ali če je banka začela z razvojem nove ponudbe storitev, 
ki so pretežno podprte z informacijsko tehnologijo, 
5. o drugih dogodkih, ki lahko vplivajo na varno in skrbno poslovanje 
banke.« 

29. člen 

V 4. točki prvega odstavka 147. člena se za besedo »razrešen« 
dodata besedi »ali odpoklican«. 

30. člen 

V 156. členu se besedilo »Banke Slovenije oziroma Republike 
Slovenije« nadomesti z besedilom »ki imajo lastnosti, določene s 
predpisom Banke Slovenije iz 154. člena tega zakona.« 

V 171. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi: 
»(8) Banka Slovenije izvaja tudi nadzor nad osebami, ki v nasprotju 
s prepovedjo, določeno v 5. členu tega zakona, sprejemajo 
depozite od javnosti. Za nadzor iz prejšnjega stavka se smiselno 
uporabljajo določbe prvega do sedmega odstavka tega člena.« 

32. člen 

V 174. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: 
»(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena, Banka Slovenije pred 
izdajo odločbe o izredni upravi banki ni dolžna zagotoviti možnosti, 
da se izjavi, če je razlog za izredno upravo okoliščina, da je 
banka postala nelikvidna.« 

33. člen 

Črta se tretji odstavek 228. člena. 

34. člen 

V prvem odstavku 231. člena: 
- se črta 3. točka, 
- v 11. točki se besedilo »nerevidiranega letnega poročila« 
nadomesti z besedilom »nerevidiranih računovodskih izkazov«, 
- v 13. točki se črta besedilo »ali ministrstvu, pristojnemu za 
finance.« 

35. člen 

V 1. točki prvega odstavka 234. člena se besede »31. člena« 
nadomestijo z besedami »27. člena«. 

36. člen 

V prvem in tretjem odstavku 235. člena se za besedami »bančne 
storitve« doda besedilo »ali sprejema depozite od javnosti«. 

37. člen 

Naslov 236. člena se spremeni, tako da se glasi »Kršitve oseb v 
bančni skupini«. 
Prvi odstavek 236. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje: 
1. podrejena družba oziroma nadrejeni finančni holding v bančni 
skupini, ki nadrejeni banki v bančni skupini ne sporoči podatkov, 
potrebnih za konsolidacijo v skladu s 101. členom tega zakona, 
2. pravna oseba iz prvega odstavka 100. člena tega zakona, ki 
banki ne posreduje podatkov, potrebnih za konsolidacijo poslov 
oziroma skupin poslov v skladu z drugim odstavkom 100. člena 
tega zakona.« 

38. člen 

Prvi odstavek 241. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»(1) Za hranilno kreditne službe se uporabljajo določbe 1., 3. do 
13., 17. in 18. poglavja tega zakona, ter drugi odstavek 227. člena, 
228. člen in 229. člen tega zakona. Za hranilno kreditne službe se 
smiselno uporabljajo tudi določbe 18. do 35. člena tega zakona.« 
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39. člen 

(1) Banke, hranilnice oziroma hranilno kreditne službe morajo 
uskladiti svoje poslovanje z določbami drugega in četrtega 
odstavka 80. člena zakona, kot se spreminjajo z 21. členom tega 
zakona v treh letih po uveljavitvi tega zakona. 
(2) Od uveljavitve tega zakona dalje banka, hranilnica oziroma 
hranilno kreditna služba ne sme sklepati novih poslov, zaradi 
katerih se bi povečala izpostavljenost banke do posamezne osebe 
iz prvega odstavka 83. člena zakona kot se spreminja z 22. 

členom tega zakona, tako da bi ta presegla 10 % višine kapitala 
banke, ali tako, da bi vsota vseh izpostavljenosti banke presegla 
100 % višine kapitala banke. 

40. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 

Sprememba 1. točke prvega odstavka 3. člena ZBan je potrebna 
zaradi uskladitve s 1. točko 1. člena Direktive 2000/12/EC. 

K 2. členu: 

Sprememba 5. člena ZBan je potrebna zaradi uskladitve s 3. 
členom Direktive 2000/12/EC. Z novim drugim do četrtim 
odstavkom pa se opredeli pojem javnosti, kar je potrebno zaradi 
jasne določitve prepovedi v prvem odstavku novega 5. členu 
ZBan. 

K 3. členu: 

Sprememba 6. člena ZBan je potrebna zaradi uskladitve s 1. 
členom Direktive 2000/12/EC kot je bila ta spremenjena z Direktivo 
2000/28/EC (nova 8a. točka) in zaradi uskladitve z aneksom I k 
Direktivi 2000/12/EEC. 

K 4. členu: 

S spremembo se besedilo drugega odstavka 9. člena ZBan 
redakcijsko izboljša in hkrati dosledno uskladi z 10. točko 1. člena 
Direktive 2000/12/EC. 

K 5. členu: 

Po učinkih na kapitalsko ustreznost banke je kreditiranje nakupa 
podrejenih dolžniških instrumentov enako kreditiranju nakupa 
lastnih delnic banke, ki je določena v četrtem odstavku 16. člena 
ZBan. Z novim šestim odstavkom se zato prepoved kreditiranja 
razširi tudi na kreditiranje nakupa podrejenih dolžniških 
instrumentov. 

K 6. členu: 

S spremembo tretjega odstavka 21. člena ZBan in z novim četrtim 
odstavkom 21. člena ZBan se jasneje uredijo pravne posledice 
kršitve 18. oziroma 19. člena ZBan. 

K 7. členu: 

Po tretjem odstavku 25. člena ZBan lahko Banka Slovenije, zaradi 
preskusa ali kandidat za člana uprave izpolnjuje pogoje glede 
strokovnih znanj in izkušenj, potrebnih za vodenje banke, odloči, 
da mora kandidat opraviti ustno predstavitev vodenja poslov 
banke. Takšen način preskusa navedenih pogojev primerljive tuje 
nadzorne institucije uporabljajo samo izjemoma (in ne kot pravilo), 
praviloma pa te pogoje preskusijo na podlagi vprašalnika, ki ga 
mora izpolniti kandidat. Nov četrti odstavek 25. člena bo Banki 
Slovenije omogočil, da s predpisom, ki ga bo izdala na podlagi 
navedene določbe, tudi pri nas uvede prakso, ki je poznajo 
primerljive tuje nadzorne institucije. 

K 8. členu: 

Z dopolnitvijo 4. točke prvega odstavka 27. člena ZBan se jasneje 
in racionalneje opredeli obveznost poročanja uprave o 
izpostavljenosti do oseb, v posebnem razmerju z banko. Z novo 
5. točko prvega odstavka 27. člena ZBan pa se obveznost 
poročanja uprave nadzornemu svetu uskladi z obveznostjo 
nadzornega sveta iz 2. točke 31. člena ZBan , po kateri mora 
nadzorni svet obravnavati ugotovitve Banke Slovenije, davčne 
inšpekcije in drugih nadzornih organov v postopku nadzora nad 
banko. 

K 9. členu: 

Namen izločitvenih razlogov za imenovanje določene osebe za 
člana nadzornega sveta banke je preprečiti nasprotje interesov 
članov nadzornega sveta, ki bi imeli pomemben vpliv tudi pri 
konkurenčnih finančnih organizacijah. Sprememba (dopolnitev) 
2. točke prvega odstavka 29. člena ZBan je potrebna zato, ker se 
je pri izvajanju ZBan že v kratkem obdobju po njegovi uveljavitvi 
pokazalo, da prepoved ne zajame vseh možnih položajev, v 
katerih do takih nasprotij lahko pride. 

K 10. členu: 

Sprememba 33. člena pomeni vgraditev dodatne sistemske 
varovalke, s katero se zmanjša tveganje, da bo postopek redne 
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likvidacije banke izpeljan nestrokovno. Najprimerneje je, da 
likvidacijo banke vodijo osebe, ki so pred likvidacijo opravljanje 
funkcijo člana uprave v tej banki (novi prvi odstavek 33. člena 
ZBan) oziroma druge osebe z ustreznimi strokovnimi znanji in 
sposobnostmi (drugi in tretji odstavek novega 33. člena ZBan). 

K 11. členu: 

S spremembo tretjega odstavka 36. člena ZBan se popravi 
redakcijska napaka, saj je v primeru združitve banke prevzemna 
družba poleg banke lahko tudi druga družba, ki ni banka. Tudi za 
tako združitev pa je seveda potrebno dovoljenje Banke Slovenije. 

K 12. členu: 

S spremembo drugega in tretjega odstavka 48. člena ZBan 
(vsebinsko z novo 3. in 4. točko drugega odstavka) se ureditev 
opravljanja storitev bank držav članic v Republiki Sloveniji uskladi 
s petim odstavkom 22. člena Direktive 2000/12/EC, po kateri ima 
država gostiteljica (v obravnavanem primeru Republika Slovenija) 
od banke države članice, ki na njenem območju opravlja bančne 
storitve, pravico zahtevati tudi, da spoštuje tiste določbe njenih 
predpisov, ki so določene zaradi zaščite javnih koristi (»general 
good«), V ostalem delu sprememba pomeni samo redakcijsko 
doslednejše in preglednejše oblikovanje obeh odstavkov. 

K 13. členu: 

Dopolnitev prvega odstavka 50. člena ZBan pomeni dokončno 
uskladitev s prvim odstavkom 29. člena Direktive 2000/12/EC. 

K 14. členu: 

Sprememba prvega odstavka 51. člena je potrebna zaradi 
uskladitve s spremembo 48. člena ZBan (12. člen 
novele)Dopolnitev 51. člena (novi tretji do šesti odstavek) je 
potrebna zaradi uskladitve s četrtim od sedmim odstavkom 22. 
člena Direktive 2000/12/EC. 

K 15. členu: 

Z dopolnitvijo prvega odstavka 54. člena ZBan se tudi na tujo 
banko, ki je na območju Republike Slovenije ustanovila 
podružnico, razširi obveznost objave revidiranih letnih poročil. S 
spremembo drugega odstavka 54. člena ZBan pa se na tujo 
banko oziroma njeno podružnico in njene poslovodje razširi 
veljavnost kazenskih določb iz 18. poglavja ZBan (1. točka) in 
določb drugih zakonov, ki na območju Republike Slovenije veljajo 
za banke s sedežem v Republiki Sloveniji (2. točka) 

K 16. členu: 

Dopolnitev 59. člena je potrebna zaradi uskladitve s 30. členom 
Direktive 2000/12/EC in je povezana s spremembo 118. člena 
ZBan (25. člen novele). 

K 17. členu: 

Dopolnitev 60. člena je potrebna zaradi uskladitve z Direktivo 
2000/12/EC, ki določa tudi druge okoliščine v zvezi s poslovanjem 
bank, o katerih mora pristojni nadzorni organ obveščati Evropsko 

komisijo (4. člen, drugi odstavek 5. člena, 11. člen, drugi odstavek 
14. člena, sedmi odstavek 22. člena, prvi odstavek 23. člena, 
šesti odstavek 30. člena, prvi odstavek 62. člena in prvi odstavek 
66. člena Direktive 2000/12/EC). 

K 18. členu: 

Novi tretji odstavek 69. člena ZBan prinaša nov instrument, s 
katerim lahko Banka Slovenije banki, ki je glede na naravo vrsto 
in obseg poslov, ki jih opravlja, izpostavljena večjim tveganjem, 
vendar posluje še vedno v skladu s predpisi o obvladovanju 
tveganj, določi višji količnik minimalne kapitalske ustreznosti. 
Določitev višjega količnika od 8% je dovoljena po drugem odstavku 
47. člena Direktive 2000/12/EC. Od držav članic EU pa so to 
možnost doslej izkoristile Velika Britanija, Italija in Irska. 

K 19. členu: 

Gre za redakcijski popravek 70. člena ZBan. Besedo kratkoročne 
(terjatve do RS) je treba črtati, ker se sicer lahko napačno sklepa, 
da se za dolgoročne terjatve do Republike Slovenije uporablja 
drugačna stopnja za tehtanje kreditnih tveganj. 

K 20. členu: 

S spremembo prvega odstavka 71. člena ZBan se strokovno 
dosledneje opredelijo vrste uteži za tehtanje tržnih tveganj. 

K 21. členu: 

S spremembo 80. člena ZBan se za izpostavljenost do oseb v 
posebnem razmerju do banke (novi drugi odstavek) in za vsoto 
teh izpostavljenosti (novi četrti odstavek) določijo strožje omejitve 
v skladu z možnostjo, ki jo daje četrt odstavek 49. člena Direktive 
2000/12/EC. 

K 22. členu: 

S spremembo prvega odstavka 83. člena ZBan se jasneje določijo 
osebe v posebnem razmerju z banko in krog razširi na večje 
delničarje banke (glej tudi 18. člen novele). Tretji odstavek se črta, 
ker glede na namen dodatne zahteve, določene v drugem 
odstavku 83. člena ZBan (omejitev morebitnega nasprotja 
interesov pri presoji kreditnih tveganj oseb v posebnem razmerju 
z banko), izjema ni strokovno utemeljena. 

K 23. členu: 

S spremembo tretjega in petega odstavka 95. člena ZBan se 
opredelitev pojma podrejene družbe uskladi z drugim odstavkom 
13. točke 1. člena Direktive 2000/12/EC. S spremembo sedmega 
odstavka 95. člena ZBan pa se omogoči učinkovitejša porazdelitev 
nalog nadzora nad bančno skupino med pristojnimi nadzornimi 
organi različnih držav. 

K 24. členu: 

S spremembo prvega odstavka 113. člena se natančneje 
opredelijo naloge notranje revizije (17 člen Direktive 2000/12/ 
EC), hkrati se uporabljeni pojmi redakcijsko uskladijo z novim 
Zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01). 
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K 25. členu: 

Sprememba četrtega odstavka 118. člena je potrebna zato, ker 
se po Direktivi 2000/12/EC letna poročila s celotnim revizorjevim 
poročilom predložijo samo pristojnemu nadzornemu organu (v 
obravnavanem primeru je to Banka Slovenije). Javno se namreč 
objavlja samo letno poročilo z mnenjem revizorja, za ostale dele 
pa po 30. členu Direktive 2000/12/EC (enako po 59. členu ZBan) 
velja omejitev oseb in namenom, za katere se smejo ti podatki 
sporočati. Sprememba je povezana s spremembo 59. člena ZBan 
(16. člen novele). 

K 26. členu: 

Dopolnitev 122. člena je potrebna zaradi uskladitve s spremembo 
drugega odstavka 48. člena ZBan (11. člen novele) in s 
spremembo prvega odstavka 54. člena ZBan (14. člen novele). 

K 27. členu: 

Sprememba četrtega odstavka 123. člena ZBan je potrebna zaradi 
spremembe prvega odstavka 241. člena ZBan (37. člen novele) 
oziroma zaradi notranje uskladitve med obema določbama. 

K 28. členu: 

Dopolnitev 127. člena ZBan, ki ureja obveznost poročanja Banki 
Slovenije, se predlaga, ker se je v praksi Banke Slovenije pri 
izvajanju zakona pokazala, da je zaradi učinkovitejšega nadzora 
potrebno, da je Banka Slovenije kot nadzorni organ pravočasno 
seznanjena tudi z nekaterimi drugimi okoliščinami, ki v sedanjem 
127. členu ZBan niso izrecno urejene. 

K 29. členu: 

Gre za redakcijsko dopolnitev besedila 147. člena ZBan. 

K 30. členu: 

Po sedanjem 156. členu ZBan so banke likvidna sredstva za 
zagotovitev jamstva lahko nalagale samo v vrednostne papirje, 
katerih izdajatelj je Banka Slovenije ali Republika Slovenije. Takšna 
ureditev je prikrito diskriminatorna z zornega kota EU, zato je 
treba določbo ustrezno spremeniti. 

K 31. členu: 

Sprememba 171. člena ZBan je potrebna zaradi uskladitve s 
spremembo 5. člena ZBan (2. člen novele). 

K 32. členu: 

Nelikvidnosti banke, je okoliščina, ob nastopu katere z izdajo 
odločbe o izredni upravi ni več mogoče odlašati, saj je v takem 
primeru nujno takoj začeti z izvajanjem ustreznih ukrepov. Zato 
se z novim šestim odstavkom 174. člena ZBan določa izjema od 
splošnega pravila, določenega v prvem odstavku, po katerem 

mora Banka Slovenije pred izdaio odločbe banki dati možnost, da 
se izjavi o okoliščinah, ki so podlaga za izdajo take odločbe. S 
tem se banki seveda ne odvzame pravna možnost izjaviti se o 
odločbi, vendar pa njena izjava ne zadrži odločitve Banke Slovenije. 

K 33. členu: 

S črtanjem tretjega odstavka 228. člena ZBan se odpravi omejitev, 
ki je veljala za hranilnice, po kateri je ta smela bančne storitve 
opravljati samo za majhne gospodarske družbe in pravne osebe, 
ki niso gospodarske družbe, ker glede na druga pravila o 
obvladovanju tveganj takšna dodatna omejitev ni smotrna. 

K 34. členu: 

Gre za redakcijski popravek kazenskih določb glede na 
spremembo določbe 118. člena ZBan, ki jih te sankcionirajo (25. 
člen novele). 

K 35. členu: 

Gre za redakcijski popravek napačnega sklica. 

K 36. členu 

Sprememba 235. člena je potrebna zaradi uskladitve s 
spremembo 5. člen ZBan (2. člen novele). 

K 37. členu: 

S spremembo 236. člena ZBan se doseže, da kazenske določbe 
za kršitev obveznosti sporočanja podatkov, potrebnih za 
konsolidacijo veljajo za vse osebe (po sedanjem 236. členu ZBan 
veljajo samo za podrejene družbe), za katere po 100. oziroma 
101. členu ZBan velja obveznost sporočanja podatkov, potrebnih 
za konsolidacijo. 

K 38. členu: 

Po Direktivi 2000/12/EC morajo za vse subjekte, ki opravljajo 
bančne storitve, ne glede na to, v kakšni pravnoorganizacijski 
obliki jih opravljajo veljati pravila, kijih v ZBan urejajo 1., 3. do 13. 
poglavje tega zakona ter določbe o dvočlanski upravi (osebah, 
pooblaščenih za vodenje poslov) ter s tem povezane obveznosti 
oseb, pooblaščenih za vodenje poslov in nadzornih organov bank. 
Edina izjema od teh pravil, ki jo začasno lahko dovoli Republika 
Slovenija so nižje kapitalske zahteve (229. člen tega zakona). Ta 
izjema je uporabljena tudi za hranilnice. Zato je treba veljavnost 
navedenih določb ZBan razširiti tudi na hranilno kreditne službe. 
S tem se seveda ne posega v drugačno pravno organizacijsko 
obliko HKS, ki so posebna oblika osebnih družb. 

K 39. členu: 

Gre za prehodno določbo, ki ureja uskladitev poslovanja bank, 
hranilnic oziroma hranilnokreditnih služb s spremembami ZBan. 
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BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO: 

Bančne storitve 
3. člen 

(1) Bančne storitve so naslednje finančne storitve: 
1. sprejemanje depozitov od fizičnih in pravnih oseb ter dajanje 
kreditov iz teh sredstev za svoj račun, 
2. storitve, za katere drug zakon določa, da jih smejo opravljati 
samo banke. 
(2) Depozit po prvi točki prvega odstavka tega člena je vplačilo 
denarja oziroma drugih vračljivih sredstev, na podlagi katerega 
pridobi vplačnik pravico do vrnitve vplačanih sredstev v določenih 
rokih. 

Prepoved opravljanja bančnih storitev 
5. člen 

Nihče drug razen oseb iz 4. člena tega zakona ne sme opravljati 
bančnih storitev, če ni z zakonom drugače določeno. 

Druge finančne storitve 
6. člen 

(1) Druge finančne storitve po tem zakonu so naslednje finančne 
storitve: 
1. factoring; 
2. finančni zakup (leasing); 
3. izdajanje garancij in drugih jamstev; 
4. kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti 
in financiranjem komercialnih poslov; 
5. trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi 
posli; 
6. trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti; 
7. zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditni 
sposobnosti pravnih oseb; 
8. posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic, po zakonu, ki ureja 
zavarovalništvo; 
9. izdajanje in upravljanje s plačilnimi instrumenti (npr. plačilne in 
kreditne kartice, potovalni čeki, bančne menice); 
10. oddajanje šefov; 
11. posredovanje pri sklepanju posojilnih in kreditnih poslov; 
12. storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, po zakonu, ki ureja trg 
vrednostnih papirjev; 
13. upravljanje pokojninskih oziroma investicijskih skladov po 
zakonu, ki ureja pokojninske oziroma investicijske sklade; 
14. opravljanje poslov plačilnega prometa. 
(2) Banka lahko opravlja druge finančne storitve iz prvega 
odstavka tega člena, če za opravljanje teh storitev dobi dovoljenje 
Banke Slovenije, in če izpolnjuje pogoje, ki jih določa zakon, ki 
ureja posamezne od drugih finančnih storitev. 
(3) Posamezni pojmi iz prvega odstavka tega člena imajo naslednji 
pomen: 
1. factoring je odplačno prevzemanje terjatev z regresom ali brez; 
2. finančni zakup (leasing) je dajanje sredstev v zakup, katerega 
trajanje je približno enako pričakovani življenjski dobi sredstva, ki 
je predmet zakupa, in pri katerem zakupnik pridobi večino koristi 
od uporabe sredstva ter prevzame celotno tveganje posla; 
3. izvedeni finančni instrumenti so pravice, katerih cena je posredno 
ali neposredno odvisna od cene vrednostnega papirja, tujih valut 
ali blaga oziroma višine obrestne mere. 

Udeležba in kvalificirani delež 
9. člen 

(1) Po tem zakonu je posamezna oseba udeležena v drugi osebi, 
če je posredno ali neposredno imetnik poslovnega deleža, delnic 
oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri 
upravljanju druge osebe oziroma v kapitalu druge osebe z najmanj 
20% deležem. 
(2) Kvalificirani delež po tem zakonu je posredno ali neposredno 
imetništvo poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na 
podlagi katerih pridobi imetnik 10% delež glasovalnih pravic ali 
deleže v kapitalu določene pravne osebe. 

Delnice banke 
16. člen 

(1) Delnice banke se lahko glasijo le na ime. 
(2) Delnice banke morajo biti v celoti vplačane v denarju in pred 
vpisom ustanovitve oziroma povečanja osnovnega kapitala v 
sodni register. 
(3) Delnice banke morajo biti izdane v nematerializirani obliki. 
(4) Banka ne sme posredno ali neposredno kreditirati in dajati 
jamstev za nakup lastnih delnic ali delnic družb, v katerih kapitalu 
je banka udeležena z najmanj 20% deležem. 
(5) Za kreditiranje iz četrtega odstavka tega člena se štejejo tudi 
drugi pravni posli, ki so po svojem ekonomskem namenu enaki 
kreditu. 

Sankcija za kršitev 
21. člen 

(1) Če oseba pridobi delnice v nasprotju s 18. oziroma 19. členom 
tega zakona, iz tako pridobljenih delnic nima glasovalnih pravic. 
(2) Banka Slovenije lahko odvzame dovoljenje iz prvega oziroma 
drugega odstavka 19. člena tega zakona, če Imetnik kvalificiranega 
deleža krši obveznosti nadrejene banke v bančni skupini iz 97. 
člena tega zakona oziroma nadrejenega finančnega holdinga v 
bančni skupini iz tretjega odstavka 101. člena tega zakona oziroma 
če oseba iz prvega odstavka 100. člena tega zakona krši 
obveznosti iz drugega odstavka 100. člena tega zakona ali če 
nastopijo okoliščine iz drugega oziroma tretjega odstavka 20. 
člena tega zakona. 
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena imetnik 
kvalificiranega deleža izgubi glasovalne pravice iz delnic, na 
podlagi katerih je njegov delež pri glasovanju večji kot 10%. 

Dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave banke 
25. člen 

(1) Za člana uprave banke je lahko imenovana le oseba, ki pridobi 
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave 
banke. 
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena 
mora kandidat za člana uprave priložiti dokaze o izpolnjevanju 
pogojev iz 24. člena tega zakona. 
(3) Banka Slovenije lahko odloči, da mora kandidat za člana 
uprave v postopku odločanja o dovoljenju opraviti predstavitev 
vodenja poslov banke. 
(4) Banka Slovenije izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena, 
če na podlagi listin iz drugega odstavka tega člena In predstavitve 
iz tretjega odstavka tega člena zaključi, da kandidat izpolnjuje 
pogoje za člana uprave banke. 
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(5) Banka Slovenije zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za 
opravljanje funkcije člana uprave banke tudi, če iz podatkov, s 
katerimi razpolaga, izhaja, da bi bilo zaradi dejavnosti in poslov, ki 
jih oseba opravlja, oziroma zaradi dejanj, ki jih je oseba storila, 
lahko ogroženo poslovanje banke v skladu s pravili o obvladovanju 
tveganj. 
(6) Če je oseba pridobila dovoljenje za opravljanje funkcije člana 
uprave mora pred imenovanjem za opravljanje te funkcije v drugi 
banki pridobiti dovoljenje Banke Slovenije za imenovanje. Za 
dovoljenje se smiselno uporabljajo določbe tretjega, četrtega in 
petega odstavka tega člena. 

Obveščanje nadzornega sveta 
27. člen 

(1) Uprava banke mora nemudoma pisno obvestiti nadzorni svet 
banke o naslednjih dogodkih: 
1. če je ogrožena likvidnost ali solventnost banke, 
2. če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za 
opravljanje bančnih storitev oziroma prepoved opravljanja 
posameznih bančnih poslov ali drugih finančnih storitev, 
3. če se finančni položaj banke spremeni tako, da banka ne dosega 
minimalnega kapitala iz 68. člena tega zakona, 
4. o nastanku velikih izpostavljenosti ter izpostavljenostih banke 
do povezanih oseb. 
(2) Član uprave banke mora nadzorni svet nemudoma pisno 
obvestiti o: 
1. imenovanju in prenehanju njegove funkcije v nadzornih organih 
drugih pravnih oseb, 
2. pravnih poslih, na podlagi katerih je posredno ali neposredno, 
član uprave sam oziroma njegov ožji družinski član pridobil delnice 
oziroma poslovne deleže pravne osebe, na podlagi katerih član 
uprave skupaj z njegovimi ožjimi družinskimi člani v tej pravni 
osebi doseže ali preseže kvalificirani delež, oziroma se njihov 
delež zmanjša pod mejo kvalificiranega deleža. 

Člani nadzornega sveta banke 
29. člen 

(1) Za člana nadzornega sveta banke ne more biti imenovana 
oseba: 
1. ki je povezana s pravnimi osebami, v katerih ima banka več kot 
5% delež glasovalnih pravic ali delež v njihovem osnovnem 
kapitalu, 
2. ki je član nadzornega sveta ali uprave v drugi banki oziroma 
borzno posredniški družbi, 
3. katerih obveznosti do banke so večje od njenih terjatev in 
naložb v banki, oziroma ki je povezana s pravnimi osebami, 
katerih obveznosti do banke so večje od terjatev in naložb v 
banki. 
(2) Ne glede na določbe zakona, ki urejajo udeležbo delavcev pri 
upravljanju, delavci banke ne morejo biti člani nadzornega sveta 
te banke. 
(3) Banka Slovenije predpiše podrobnejši način izračuna 
obveznosti, terjatev in naložb zaradi ugotovitve izločitvenega 
razloga iz 3. točke prvega odstavka tega člena. 
(4) Prepoved iz 2. točke prvega odstavka tega člena ne velja za 
osebe, ki so člani nadzornega sveta oziroma uprave nadrejene 
banke v bančni skupini. 

Likvidacijski upravitelj banke 
33. člen 

Za likvidacijskega upravitelja banke je lahko imenovana samo 
fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za imenovanje za člana uprave 
banke. 

Vrste dovoljenj 
36. člen 

(1) Banka mora pred vpisom ustanovitve v sodni register pridobiti 
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev (v 
nadaljnjem besedilu: dovoljenje za opravljanje bančnih storitev). 
(2) Če banka poleg bančnih storitev opravlja druge finančne 
storitve, mora pred vpisom ustrezne dejavnosti v sodni register 
pridobiti dovoljenje Banke Slovenije. 
(3) Če se banka združi z drugo banko oziroma drugo pravno 
osebo, mora pred vpisom v sodni register sklepa o pripojitvi 
oziroma spojitvi pri prevzemni banki, pridobiti dovoljenje Banke 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za združitev). 
(4) Banka mora pred ustanovitvijo podružnice v tujini pridobiti 
dovoljenje Banke Slovenije (v nadaljevanju: dovoljenje za 
ustanovitev podružnice v tujini). 
(5) O dovoljenju iz drugega odstavka tega člena odloči Banka 
Slovenije hkrati z odločitvijo o dovoljenju za opravljanje bančnih 
storitev, razen kadar je bila zahteva za izdajo dovoljenja iz drugega 
odstavka tega člena vložena po tem, ko je banka pridobila 
dovoljenje za opravljanje bančnih storitev. 

Banke držav članic 
48. člen 

(1) Banka, ki je v državi članici upravičena opravljati vse oziroma 
posamezne bančne oziroma druge finančne storitve, lahko te 
storitve opravlja tudi na območju Republike Slovenije, bodisi preko 
podružnice, bodisi neposredno. 
(2) Za banko iz prvega odstavka tega člena, ki opravlja bančne 
storitve preko podružnice, veljajo določbe četrtega odstavka 118. 
člena tega zakona. 
(3) Za podružnico banke iz prvega odstavka tega člena veljajo 
določbe 90., 91. in 128. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na 
poročila in informacije, potrebne za izvrševanje pristojnosti in 
nalog Banke Slovenije na področju denarne politike, spremljanja 
likvidnostnega tveganja, statistike in uresničevanja jamstva za 
vloge. 

Nadzor nad podružnico banke države članice 
50. člen 

(1) Pristojni nadzorni organ države članice oziroma osebe, ki jih 
pooblasti, lahko na območju Republike Slovenije opravijo pregled 
poslovanja podružnice banke te države članice. 
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima pristojni nadzorni 
organ oziroma osebe, ki jih pooblasti, enake pristojnosti kot Banka 
Slovenije na podlagi določb 194. do 201. člena tega zakona. 
(3) Na zaprosilo pristojnega nadzornega organa države članice 
mora Banka Slovenije opraviti pregled poslovanja podružnice 
banke te države članice na območju Republike Slovenije. 
(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena je Banka 
Slovenije pristojna opraviti pregled poslovanja podružnice banke 
te države članice na območju Republike Slovenije v skladu z 
določbami 194. do 201. člena tega zakona zaradi preverjanja, če 
podružnica ravna v skladu z določbami tega zakona iz tretjega 
odstavka 48. člena tega zakona. 

Ukrepi nadzora nad banko in podružnico banke 
države članice 

51. člen 

(1) Če banka države članice na območju Republike Slovenije krši 
določbe iz drugega odstavka 48. člena tega zakona oziroma če 
podružnica banke države članice na območju Republike Slovenije 
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krši določbe iz tretjega odstavka 48. člena tega zakona, ji Banka 
Slovenije z odredbo naloži odpravo kršitev. 
(2) Če banka države članice oziroma njena podružnica v roku, 
določenem z odredbo, ne ravna v skladu z odredbo iz prvega 
odstavka tega člena, obvesti Banka Slovenije pristojni nadzorni 
organ te države članice. 

Uporaba določb 
54. člen 

(1) Za tujo banko, ki je na območju Republike Slovenije ustanovila 
podružnico, veljajo določbe četrtega odstavka 118. člena tega 
zakona. 
(2) Za podružnico banke iz prvega odstavka tega člena se 
smiselno uporabljajo določbe 5., 7., 8., 9. in 10. poglavja tega 
zakona. V primeru iz tretjega odstavka 55. člena tega zakona se 
za podružnico uporabljajo tudi določbe 12. poglavja tega zakona. 
(3) Za nadzor nad podružnico, ki jo je tuja banka ustanovila na 
območju Republike Slovenije, se smiselno uporabljajo določbe 
11. poglavja tega zakona. 
(4) Za poslovodje podružnice se smiselno uporabljajo določbe 
lega zakona o upravi banke. 
(5) Banka Slovenije odvzame podružnici dovoljenje za ustanovitev 
tudi: 1. če je nadzorni organ tuje banke tej banki odvzel dovoljenje 
za opravljanje bančnih storitev; 2. če podružnica v primeru iz 
tretjega odstavka 55. člena tega zakona ne izpolnjuje obveznosti 
iz naslova jamstva za vloge. 

Obdelava podatkov in posredovanje informacij 
59. člen 

(1) Banka Slovenije je pristojna zbirati in obdelovati podatke, o 
dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za izvrševanje njenih 
nalog in pristojnosti, določenih s tem zakonom. 
(2) Za podatke iz prvega odstavka tega člena, ki so pomembni 
za izvrševanje nalog in pristojnosti Banke Slovenije, določenih s 
tem zakonom se štejejo zlasti podatki o: 
1. dovoljenjih za opravljanje bančnih storitev in drugih dovoljenjih, 
ki jih izda Banka Slovenije na podlagi tega zakona; 
2. članih uprave in nadzornih svetov bank, njihovi organizaciji, 
delovanju notranjih revizij; 
3. podružnicah oziroma neposrednem opravljanju bančnih storitev 
bank v državah članicah, in podružnicah oziroma neposrednem 
opravljanju dejavnosti bank držav članic v Republiki Sloveniji; 
4. podružnicah bank v tujini in podružnicah tujih bank v Republiki 
Sloveniji; 
5. spoštovanju določb o obvladovanju tveganj iz 5. poglavja in 6. 
Poglavja tega zakona in na njihovi podlagi izdanih predpisov; 
6. poročilih iz 91. člena tega zakona; 
7. imetnikih kvalificiranih deležev iz 19. člena tega zakona; 
8. revidiranih letnih poročilih in konsolidiranih letnih poročilih iz 
118. člena tega zakona; 
9. izvršenih ukrepih nadzora iz 130. člena tega zakona; 
10. informacije, ki jih je Banka Slovenije pridobila v okviru izmenjave 
informacij od pristojnih nadzornih organov držav članic. 
(3) Podatke iz drugega odstavka sme Banka Slovenije 
Posredovati: 
1 • domačim nadzornim organom v okviru sodelovanja domačih 
nadzornih organov na podlagi 58. člena tega zakona; 
2. pristojnim organom držav članic, če jih potrebujejo za 
izpolnjevanje njihovih nalog nadzora nad opravljanjem bančnih in 
drugih finančnih storitev in če za te organe velja obveznost 
varovanja zaupnih podatkov v obsegu, določenem v četrtem 
odstavku 58. člena tega zakona; 
3. pristojnim nadzornim organom tujih držav, če jih potrebujejo za 

izpolnjevanje njihovih nalog nadzora nad opravljanjem bančnih in 
drugih finančnih storitev, ob pogoju vzajemnosti in če za te organe 
velja obveznost varovanja zaupnih podatkov v obsegu, določenem 
v četrtem odstavku 58. člena tega zakona; 
4. sodišču, če jih potrebuje v postopku stečaja nad banko; 
5. Slovenskemu inštitutu za revizijo, če jih potrebuje v postopku 
nadzora nad revizijsko družbo, ki je revidirala računovodske 
izkaze banke. 
(4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena sme Banka 
Slovenije podatke iz 10. točke drugega odstavka tega člena 
posredovati samo, če je to izrecno dovolil organ, ki je te podatke 
posredoval Banki Slovenije. 

Obveščanje Evropske komisije 
60. člen 

Banka Slovenije mora obveščati Evropsko komisijo o zavrnitvah 
zahtev za posredovanje obvestila iz četrtega odstavka 44. člena 
tega zakona. 

Količnik kapitalske ustreznosti 
69. člen 

(1) Količnik kapitalske ustreznosti je razmerje med kapitalom 
banke in tveganju prilagojene aktive povečane za drugim 
tveganjem prilagojene postavke. 
(2) Količnik kapitalske ustreznosti mora vedno znašati najmanj 
8% (količnik minimalne kapitalske ustreznosti). 

Tveganju prilagojena aktiva 
70. člen 

(1) Tveganju prilagojena aktiva je seštevek knjigovodskih stanj 
vseh aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk, zmanjšanih za 
oblikovane posebne rezervacije za te postavke, in tehtanih po 
stopnji kreditnih tveganj. 
(2) Stopnje za tehtanje kreditnih tveganj določi Banka Slovenije v 
razponu od 0% za gotovino, terjatve do Banke Slovenije in 
kratkoročne terjatve do Republike Slovenije ter terjatve, 
zavarovane z denarnimi vlogami v banki, do 100% za terjatve 
brez kvalitetnega zavarovanja ter naložbe v osnovna sredstva in 
kapital, ki se ne odštevajo od kapitala banke. 
(3) Zunajbilančne postavke se pri izračunu tveganju prilagojene 
aktive upoštevajo z uporabo konverzijskih faktorjev, ki jih določi 
Banka Slovenije. 

Drugim tveganjem prilagojene postavke 
71. člen 

(1) Tržnim tveganjem prilagojene postavke se izračunajo tako, 
da se vrednosti vrednostnih papirjev oziroma drugih finančnih 
instrumentov, katerih imetnik je banka, ter terjatev in obveznosti 
banke iz poslov trgovanja z vrednostnimi papirji oziroma drugimi 
finančnimi instrumenti, ki jih je sklenila za svoj račun, pomnožijo z 
ustreznimi utežmi za tehtanje: 
1. posebnih in splošnih tveganj spremembe cen vrednostnih 
papirjev; 
2. tveganj izpolnitve nasprotne stranke; 
3. tveganj velike izpostavljenosti do posamezne osebe in z njo 
povezanih oseb. 
(2) Valutnim tveganjem prilagojene postavke se ugotovijo tako, 
da se primerjajo vrednosti bilančnih in zunajbilančnih postavk v 
tujem denarju. 
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Največja dopustna izpostavljenost 
80. člen 

(1) Izpostavljenost banke do posamezne osebe ne sme presegati 
višine 25% kapitala banke. 
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena 
Izpostavljenost banke do osebe, ki je v razmerju do banke 
posredno ali neposredno obvladujoča družba oziroma, ki jo banka 
posredno ali neposredno obvladuje, oziroma do osebe, ki jo 
posredno ali neposredno obvladuje ista oseba kot banko, ne sme 
presegati višine 20% kapitala banke. 
(3) Če banka preseže največjo dopustno izpostavljenost iz prvega 
oziroma drugega odstavka tega člena zaradi združitve dveh 
pravnih oseb oziroma zaradi drugih vzrokov, na katere ne more 
vplivati, mora o tem nemudoma obvestiti Banko Slovenije. 
Obvestilu mora priložiti opis ukrepov, ki jih bo opravila zaradi 
uskladitve s prvim oziroma drugim odstavkom tega člena in roke, 
v katerih bo te ukrepe opravila. 

Izpostavljenost do oseb v posebnem razmerju z 
banko 

83. člen 

(1) Osebe v posebnem razmerju z banko so člani uprave, člani 
nadzornega sveta, prokuristi banke in s temi osebami povezane 
osebe. 
(2) Za sklenitev pravnega posla, ki je temelj nastanka 
izpostavljenosti banke do osebe v posebnem razmerju z banko, 
je potrebno soglasje nadzornega sveta banke. 
(3) Določba drugega odstavka tega člena ne velja za kredite, ki 
jih odobri banka pod pogoji, ki niso ugodnejši od tistih, določenih s 
splošnimi pogoji poslovanja banke. 

Bančna skupina 
95. člen 

(1) Banka Slovenije opravlja nadzor nad banko v bančni skupini, 
tudi na podlagi konsolidacije finančnega položaja bančne skupine. 
(2) Bančna skupina po tem zakonu obstoji, kadar je banka ali 
finančni holding s sedežem v Republiki Sloveniji nadrejena družba 
eni ali več bankam oziroma drugim finančnim organizacijam ali 
družbi za pomožne bančne storitve, s sedežem v Republiki 
Sloveniji ali izven nje (v nadaljnjem besedilu: podrejene družbe). 
(3) Šteje se, da je banka ali finančni holding nadrejena družba v 
smislu drugega odstavka tega člena, če je v podrejenih družbah 
iz drugega odstavka tega člena: 
1. večinsko posredno ali neposredno udeležena, 
2. ima posredno ali neposredno večino glasovalnih pravic, 
3. ima pravico imenovati večino članov uprave ali nadzornega 
sveta, 
4. ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv, 
5. dejansko izvršuje prevladujoč vpliv, 
6. ima na podlagi pogodbe z enim ali več drugimi delničarji oziroma 
družbeniki odvisne družbe pravico izvrševati njihove glasovalne 
pravice, tako da ima skupaj z lastnimi glasovalnimi pravicami 
večino, potrebno za imenovanje večine članov uprave oziroma 
nadzornega sveta, ali 
7. ima posredno ali neposredno najmanj 20% glasovalnih pravic 
oziroma udeležbe .v kapitalu podrejene družbe, in izvršuje to 
udeležbo skupaj z eno ali več pravnih oseb, ki niso člani bančne 
skupine. 
(4) Bančna skupina obstoji tudi, če ima finančni holding sedež v 
državi članici in 
1. je finančnemu holdingu na enega od načinov iz tretjega odstavka 
tega člena podrejena najmanj ena banka s sedežem v Republiki 
Sloveniji, in 
2. finančnemu holdingu ni podrejena nobena banka, ki ima v državi 

članici pravico opravljati bančne storitve, in ki ima sedež v državi 
sedeža finančnega holdinga, in 
3. ima banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je podrejena 
finančnemu holdingu višjo bilančno vsoto kot katerakoli druga 
banka, ki je podrejena temu holdingu in ima v državi članici pravico 
opravljati bančne storitve; kadar ima finančnemu holdingu podrejena 
banka s sedežem v Republiki Sloveniji enako bilančno vsoto kot 
druga temu holdingu podrejena banka, gre za bančno skupino po 
tem zakonu, če je banka s sedežem v Republiki Sloveniji prej 
pridobila pravico opravljati bančne storitve. 
(5) Za posredno udeležbo v smislu tretjega odstavka tega člena 
se šteje udeležba preko neposrednega imetnika kapitalskega 
deleža oziroma glasovalnih pravic, pri katerem je nadrejena 
družba udeležena z najmanj 20% deležem v kapitalu oziroma 
glasovalnih pravicah. 
(6) Za nadrejeno družbo v bančni skupini se ne glede na tretji 
odstavek tega člena ne šteje: 
1. banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je hkrati podrejena 
drugi banki s sedežem v Republiki Sloveniji, 
2. finančni holding s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je hkrati 
podrejen banki oziroma drugemu finančnem holdingu s sedežem 
v Republiki Sloveniji, 
3. finančni holding s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je hkrati 
podrejen banki, ki ima v drugi državi članici pravico opravljati 
bančne storitve. 
(7) Banka Slovenije se lahko dogovori z nadzornimi organi držav 
članic, pristojnimi za nadzor posameznih podrejenih bank v bančni 
skupini, za porazdelitev nalog v zvezi z nadzorom finančnega 
položaja bančne skupine. 

Naloge notranje revizije 
113. člen 

(1) Notranja revizija izvaja stalen in celovit nadzor nad poslovanjem 
banke z namenom preverjanja, če banka: 
1. opravlja bančne in druge finančne storitve pravilno in v skladu 
s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, ter notranjimi 
pravili, ki urejajo poslovanje banke, 
2. vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti 
knjigovodske postavke in sestavlja računovodska ter druga 
poročila v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi 
predpisi, ter notranjimi pravili, ki urejajo poslovanje banke. 
(2) Notranja revizija opravlja notranje revidiranje poslovanja v 
skladu s strokovnimi načeli in standardi notranjega revidiranja, 
kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev ter pravili delovanja 
notranje revizije, ki jih v soglasju z nadzornim svetom sprejme 
uprava banke. 
(3) Notranja revizija mora uskladiti metode svojega dela z delom 
zunanjih revizorjev banke, ki pregledujejo letne računovodske 
izkaze oziroma opravljajo posebno revizijo na zahtevo Banke 
Slovenije oziroma posebno ali izredno revizijo na podlagi določb 
zakona o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97). 

Revidiranje letnega poročila in konsolidiranega 
letnega poročila 

118. člen 

(1) Letno poročilo banke in konsolidirano letno poročilo bančne 
skupine mora pregledati pooblaščeni revizor. 
(2) Naloge revidiranja letnih poročil iz prvega odstavka tega člena 
lahko pri revizijski družbi opravlja pooblaščeni revizor, ki ima 
pooblastilo Slovenskega inštituta za revizijo za opravljanje nalog 
revidiranja. 
(3) Naloge revidiranja letnega in konsolidiranega letnega poročila 
nadrejene banke v bančni skupini in letnih poročil podrejenih družb 
v tej bančni skupini mora opraviti ista revizijska družba. 
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(4) Banka mora Banki Slovenije in ministrstvu, pristojnem za fi- 
nance predložiti revidirano letno poročilo in revidirano 
konsolidirano letno poročilo v roku osmih dni po prejemu 
revizorjevega poročila oziroma najkasneje v petih mesecih po 
izteku koledarskega leta. 

Objava povzetka revidiranega letnega poročila 
122. člen 

(1) Banka v dnevnem tisku oziroma strokovnem finančnem tisku, 
ki izhaja najmanj enkrat tedensko, objavi povzetek revidiranega 
letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila 
z mnenjem revizorja v 15 dneh po sprejemu na skupščini, vendar 
najkasneje v šestih mesecih po preteku koledarskega leta. 
(2) Banka Slovenije predpiše podrobnejšo vsebino povzetka iz 
prvega odstavka tega člena. 

Nadzor nad bankami 
123. člen 

(1) Banka Slovenije opravlja nadzor nad bankami z namenom 
preverjanja, če banke spoštujejo pravila o obvladovanju tveganj 
in druga pravila, določena s tem zakonom in predpisi izdanimi na 
njegovi podlagi oziroma drugimi zakoni, ki urejajo poslovanje bank, 
in predpisi izdanimi na njihovi podlagi. 
(2) Banka Slovenije opravlja nadzor tudi nad pravnimi osebami, 
povezanimi z banko, če je to potrebno zaradi nadzora nad 
poslovanjem banke. 
(3) Če je za nadzor nad posamezno družbo iz drugega odstavka 
tega člena pristojen drug nadzorni organ, opravi Banka Slovenije 
pregled poslovanja te družbe v sodelovanju s pristojnim nadzornim 
organom. 
(4) Banka Slovenije opravlja tudi nadzor nad hranilno kreditnimi 
službami z namenom preverjanja, če hranilno kreditne službe 
spoštujejo določbe 5., 8., 9., 10., 12. in 13; poglavja tega zakona. 

Redno poročanje 
127. člen 

(1) Banka mora poročati Banki Slovenije o naslednjih dejstvih in 
okoliščinah: 
1. spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register; 
2. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini, 
3. imetnikih delnic banke ter o pridobitvi oziroma spremembi 
kvalificiranih deležev iz 18. člena tega zakona, 
4. razrešitvi in imenovanju članov uprave, 
5. nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem 
prenehanju podružnice ali predstavništva, oziroma spremembah 
vrste poslov, ki jih opravlja podružnica, 
6. vsaki načrtovani spremembi kapitala banke za 25% oziroma 
več, 
7. naložbah v kapital nefinančnih organizacij, 
8. nastanku velike izpostavljenosti, 
9. pomembnejših spremembah v strukturi kapitala, 
10. prenehanju opravljanja določenih bančnih oziroma drugih 
finančnih storitev. 
(2) Uprava banke mora Banko Slovenije nemudoma obvestiti o 
naslednjih dogodkih: 
1. če je ogrožena likvidnost ali solventnost banke, 
2. če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja za 
opravljanje bančnih storitev oziroma prepoved opravljanja 
Posameznih bančnih poslov ali drugih finančnih storitev, 
3. če se finančni položaj banke spremeni tako, da banka ne dosega 
minimalnega kapitala iz 68. člena tega zakona. 

Razlogi za začetek prisilne likvidacije 
147. člen 

(1) Banka Slovenije izda odločbo o začetku prisilne likvidacije v 
naslednjih primerih: 
1. če na podlagi poročila iz drugega odstavka 142. člena tega 
zakona oceni, da se v času trajanja izredne uprave finančno 
stanje ni izboljšalo tako, da bi banka dosegla minimalni kapital iz 
68. člena tega zakona in ni pogojev za začetek stečajnega 
postopka, 
2. če skupščina delničarjev zavrne predlog sklepa iz prvega 
odstavka 143. člena tega zakona ali če prva prodaja delnic na 
podlagi sklepa, ki ga skupščina sprejme na predlog iz prvega 
odstavka 143. člena tega zakona ni uspešna, in ni pogojev za 
uresničitev odkupne pravice iz 144. člena tega zakona, in ni 
pogojev za začetek stečajnega postopka, 
3. če je banki odvzeto dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, 
4. če je članu uprave banke pravnomočno odvzeto dovoljenje za 
opravljanje funkcije člana uprave oziroma če je član uprave 
razrešen oziroma če član uprave ne opravlja funkcije člana uprave 
več kot šest mesecev, in nadzorni svet v roku treh mesecev ne 
imenuje novega člana uprave v skladu s tem zakonom ter banka 
zaradi tega nima najmanj dveh članov uprave. 
(2) Banka Slovenije mora izdati odločbo o začetku prisilne 
likvidacije v roku 8 dni, ki teče 
1. v primeru iz 1. točke prvega odstavka tega člena od izteka 
roka za sprejem končnega poročila o oceni rezultatov izredne 
uprave iz drugega odstavka 145. člena tega zakona, 
2. v primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena od dneva, ko 
je skupščina zavrnila predlog iz prvega odstavka 143. člena tega 
zakona oziroma od dneva, ko je iztekel rok za vpis in vplačilo 
delnic na podlagi neuspešne prve prodaje, 
3. v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena od dneva 
izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja, 
4. v primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena od izteka 
trimesečnega roka za imenovanje novega člana uprave. 

Likvidne naložbe za izplačilo zajamčenih vlog 
156. člen 

Zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev potrebnih za izplačilo 
zajamčenih vlog mora banka sredstva v višini, določeni s 
predpisom Banke Slovenije iz 154. člena tega zakona naložiti v 
vrednostne papirje Banke Slovenije oziroma Republike Slovenije. 

Nadzor nad drugimi osebami 
171. člen 

(1) Banka Slovenije izvaja nadzor nad osebami, ki poleg drugih 
dejavnosti ali kot edino dejavnost opravljajo bančne storitve, ne 
da bi za opravljanje teh storitev pridobile dovoljenje Banke Slovenije. 
(2) Če iz podatkov, s katerimi Banka Slovenije razpolaga, izhaja, 
da oseba opravlja bančne storitve, ne da bi za opravljanje teh 
storitev pridobila dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, izda 
tej osebi odredbo, s katero ji naloži, da preneha z opravljanjem 
teh storitev. 
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena lahko Banka 
Slovenije še pred izdajo odredbe opravi pregled poslovnih knjig in 
druge dokumentacije osebe in zbere druge dokaze, zaradi 
ugotovitve, ali oseba opravlja bančne storitve. 
(4) V odredbi iz drugega odstavka tega člena Banka Slovenije 
osebi naloži, da v roku, ki ne sme biti krajši od 8 dni in ne daljši od 
15 dni, predloži poročilo, v katerem opiše ukrepe, ki jih je opravila 
v zvezi s prenehanjem opravljanja bančnih storitev ter v katerem 
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se oseba lahko izjavi o utemeljenosti razlogov za izdajo odredbe. 
Oseba mora poročilu priložiti dokaze, iz katerih izhaja, da je 
opravila ukrepe v zvezi s prenehanjem opravljanja bančnih storitev. 
(5) Če pravna oseba, pri kateri se opravlja nadzor, ne ravna po 
odredbi iz drugega odstavka tega člena, izda Banka Slovenije 
odločbo, s katero ugotovi, da obstoji razlog za likvidacijo te osebe. 
(6) Odločba iz petega odstavka tega člena mora biti obrazložena. 
(7) Na podlagi dokončne odločbe iz petega odstavka tega člena 
začne pristojno sodišče na predlog Banke Slovenije postopek 
likvidacije. 

Možnost izjave 
174. člen 

(1) Pred izdajo odločbe, ki jo izda po uradni dolžnosti in proti 
kateri ni ugovora, mora Banka Slovenije stranko pozvati, da se 
izjavi o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za odločitev, 
kolikor zakon v posameznem primeru ne določa drugačnega 
načina zagotovitve možnosti stranki, da se izjavi. 
(2) Poziv iz prvega odstavka tega člena mora obsegati: 
1. določno navedbo dejstev in okoliščin, o katerih naj se stranka 
izjavi, in dokazov, iz katerih ta dejstva izhajajo; 
2. rok za izjavo, ki ne sme biti krajši od 8 dni; 
3. pouk stranki, da mora izjavi priložiti listinske dokaze, če se 
nanje sklicuje in da po preteku roka za izjavo ne bo imela pravice 
navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov. 
(3) V izjavi lahko stranka navaja dejstva, iz katerih izhaja, da 
dejstva in okoliščine, navedene v pozivu iz prvega odstavka tega 
člena, niso podane in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj 
zatrjevanih dejstev. Če se stranka v izjavi sklicuje na listinske 
dokaze, mora te dokaze izjavi priložiti. 
(4) Če stranka izjavi ne priloži listinskih dokazov, se ne uporabljajo 
določbe zakona o nepopolnih vlogah, temveč Banka Slovenije pri 
odločanju upošteva zgolj tiste dokaze, ki so izjavi priloženi. (5) Po 
izteku roka za izjavo stranka nima pravice navajati novih dejstev 
in predlagati novih dokazov. 

Storitve hranilnice 
228. člen 

(1) Hranilnica lahko opravlja bančne in druge finančne storitve 
razen drugih finančnih storitev iz 13. točke prvega odstavka 6. 
člena tega zakona. 
(2) Storitve iz prvega odstavka tega člena lahko hranilnica opravlja 
samo v tolarjih razen menjalniških poslov. 
(3) Hranilnica sme opravljati storitve iz prejšnjega odstavka samo 
za fizične osebe, podjetnike posameznike in majhne gospodarske 
družbe ter osebe, ki ne opravljajo gospodarske dejavnosti. 

Hujše kršitve banke 
231. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 20,000.000 do 100,000.000 tolarjev se 
za gospodarski prestopek kaznuje banka: 
1. če opravlja druge finančne storitve, ne da bi za opravljanje teh 
storitev pridobila dovoljenje Banke Slovenije (drugi odstavek 6. 
člena); 
2. če opravlja druge dejavnosti, razen bančnih dejavnosti, drugih 
finančnih storitev in pomožnih bančnih storitev; 
3. če Banke Slovenije ne obvesti o okoliščinah iz prvega odstavka 
27. člena tega zakona; 
4. če pridobi delnice oziroma poslovne deleže druge banke oziroma 
druge finančne organizacije v nasprotju z 18. členom tega zakona; 
5. če prične opravljati bančne storitve v državi članici v nasprotju 
s 43. oziroma 44. členom tega zakona; 
6. če ustanovi podružnico v tujini, ne da bi za ustanovitev 
podružnice pridobila dovoljenja Banke Slovenije; 

7. če Banki Slovenije ne poroča o kapitalu, kapitalskih zahtevah, 
kapitalski ustreznosti, izpostavljenosti in likvidnosti z vsebino v 
rokih in na način, določen s predpisom, izdanim na podlagi 92. 
člena tega zakona; 
8. če kot nadrejena banka v bančni skupini ne sestavlja in predlaga 
konsolidiranih računovodskih izkazov na način, v obsegu in z 
vsebino, določeno v predpisu, izdanem na podlagi drugega 
odstavka 99. člena tega zakona, oziroma če na zahtevo Banke 
Slovenije iz tretjega odstavka 99. člena oziroma 100. člena tega 
zakona ne opravi konsolidacije posameznih postavk oziroma 
posameznih poslov ali skupine poslov; 
9. če nadrejeni banki v bančni skupini ne sporoča podatkov, 
potrebnih za konsolidacijo; 
10. če vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti 
knjigovodske postavke ali sestavlja računovodska poročila v 
nasprotju s 106., 107., 108. ali 109. členom tega zakona oziroma 
predpisom, izdanim na podlagi 111. člena tega zakona; 
11. če Banki Slovenije ne predloži nerevidiranega letnega poročila 
v roku dveh mesecev po preteku koledarskega leta (drugi 
odstavek 109. člena); 
12. če ne organizira notranje revizije v skladu s 112., 113. ali 114. 
členom tega zakona; 
13. če Banki Slovenije ali ministrstvu, pristojnemu za finance ne 
predloži revidiranega letnega poročila oziroma revidiranega 
konsolidiranega letnega poročila v roku, določenem v četrtem 
odstavku 118. člena tega zakona; 
(2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 1,500.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba banke, ki stori 
gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 

Kršitve člana uprave oziroma nadzornega sveta 
234. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje član uprave banke oziroma hranilnice: 
1. ki ne obvesti nemudoma nadzornega sveta banke o okoliščinah 
iz drugega odstavka 31. člena tega zakona; 
2. ki ne obvesti nemudoma Banke Slovenije o okoliščinah iz 
drugega odstavka 127. člena tega zakona. 
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje član nadzornega sveta banke, ki ne obvesti 
nemudoma Banke Slovenije o okoliščinah iz tretjega odstavka 
31. člena tega zakona. 

Kršitve drugih oseb 
235. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 2,000.000 do 20,000.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje pravna oseba, ki opravlja bančne 
storitve v nasprotju s prepovedjo iz 5. člena tega zakona. 
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, 
ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 
(3) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje fizična oseba, ki opravlja bančne storitve v 
nasprotju s prepovedjo iz 5. člena tega zakona. 

Kršitve podrejene družbe v bančni skupini 
236. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 2,000.000 do 20,000.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje podrejena družba v bančni 
skupini, ki nadrejeni banki v bančni skupini ne sporoča podatkov, 
potrebnih za konsolidacijo. 
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 750.000 tolarjev se za 
gospodarski prestopek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, 
ki stori gospodarski prestopek iz prvega odstavka tega člena. 
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Uskladitev hranilno kreditnih služb 
241. člen 

(1) Določbe 5., 8., 9., 10., 12. in 13. poglavja tega zakona veljajo 
tudi za hranilno kreditne službe v obsegu, v katerem na podlagi 
16. poglavja tega zakona veljajo za hranilnice. 
(2) Hranilno kreditne službe, ki so bile do uveljavitve tega zakona 
ustanovljene na podlagi zakona o hranilno kreditnih službah 
(Uradni list RS, št. 14/90 in 30/90), nadaljujejo s poslovanjem po 
določbah navedenega zakona. 
(3) Hranilno kreditne službe iz drugega odstavka tega člena 
morajo z uveljavitvijo tega zakona pričeti z usklajevanjem svojega 
poslovanja z določbami tega zakona iz prvega odstavka tega 
člena in se dokončno uskladiti v roku petih let od uveljavitve tega 
zakona. 

(4) Banka Slovenije predpiše podrobnejši način usklajevanja 
hranilno kreditnih služb z določbami tega zakona iz prvega 
odstavka tega člena. 
(5) Banka Slovenije opravlja nadzor nad usklajevanjem hranilno 
kreditnih služb s tem zakonom. Za nadzor se smiselno uporabljajo 
določbe 11. poglavja tega zakona in šestega do osmega odstavka 
240. člena tega zakona. 
(6) Za hranilno kreditne službe iz drugega odstavka tega člena 
se prične 12. poglavje tega zakona uporabljati z dnem, ko se 
uskladijo z določbami tega zakona iz prvega odstavka tega člena. 
(7) Po uveljavitvi tega zakona se lahko ustanovi nova hranilno 
kreditna služba samo, če izpolnjuje pogoje, določene v določbah 
iz prvega odstavka tega člena. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Nasipv predipga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
bančništvu 

41 Navedba roka predvidene polne uskladitve akta z zgoral 
navedenimi pravnimi viri es (Mq) 

2) Skladnost predloga akta z dplpčbaml »Evrppskeaa 
sporazuma p pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 
Usklajeno 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma Izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
Ni 

3) Skladnost pravnega akta s predpisi ES 

a) Direktive pzlroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
uskla|eno, delno usklajeno, neusklajeno) 
V celoti usklajeno z Direktivo 2000/12/EC kot je bila ta dopolnjena 
z direktivo 2000/28/EC 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 
Predlog zakona je usklajen z ostalimi viri prava ES 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

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

6) Ali le predlpg akta preveden In v kateri lezlk ? 
Ne 

7) Spdelpvanle neodvisnih strokovnlakov (Phare. Talex. 
Kpmislla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza) 
Ne 

8) Ppvezava z Državnim prporamom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanle roka uskladitev 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe 

Stanko Štrajn l.r. 
državni podsekretar 

Podpis ministra 

mag. Anton Rop, l.r. 
minister 
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Predlog 

POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA 

REPURLIKE SLOVENIJE (PoDZ-1) 

- druga obravnava - EPA 104 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 23.5.2001 

Tone Anderlič 
Miran Potrč 
Janez Podobnik, dr. med. 
Ivan Kebrič 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) 
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96 in 26/97, 46/ 
2000) vlagajo podpisani poslanci 

- PREDLOG POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

in ga pošiljajo v drugo obravnavo. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji 
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na 
sejah Državnega zbora. 

S tem tekstom predloga poslovnika nadomeščajo tekst 
predloga Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije - 
EPA 104 - III, ki so ga vložili 22.05.2001. 

Tone Anderlič, l.r. 
Miran Potrč, l.r. 

Janez Podobnik, dr. med., l.r. 
Ivan Kebrič, l.r. 
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PREDLOG POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1 člen 

S tem poslovnikom se ureja organizacija in delo državnega zbora ter uresničevanje pravic in dolžnosti 
poslank in poslancev (v nadaljnjem besedilu: poslanci). 

2 člen 

Vprašanja organizacije in dela državnega zbora, ki niso urejena s tem poslovnikom, se lahko uredijo z 
odlokom ali z drugim aktom državnega zbora v skladu s tem poslovnikom. 

Delovna telesa državnega zbora delajo v skladu s tem poslovnikom. Njihovo delo se lahko v skladu s tem 
poslovnikom ureja tudi z odloki o ustanovitvi delovnih teles in z njihovimi poslovniki. 

Parlamentarno preiskavo ureja poseben poslovnik, ki ga državni zbor sprejme z dvotretjinsko večino 
navzočih poslancev. 

3 člen 

Sedež državnega zbora je v Ljubljani. 

Državni zbor in njegova delovna telesa imajo seje lahko tudi zunaj sedeža državnega zbora. 

4 člen 

Državni zbor posluje v slovenskem jeziku. 

Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti imata pravico govoriti in pisno vlagati predloge, 
pobude, vprašanja in druge vloge v italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Njuni govori in vloge se 
prevajajo v slovenski jezik. 

5 člen 

Delo državnega zbora je javno, če ta poslovnik ne določa drugače. 

Način zagotavljanja javnosti dela državnega zbora določa ta poslovnik. 

5 člen 

Državni zbor dela na rednih in izrednih sejah. 

Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih zasedanj državnega zbora: v času pomladanskega zasedanja 
med 10. januarjem in 15. julijem in v času jesenskega zasedanja med 1. septembrom in 20. decembrom. 

7 člen 

Državni zbor predstavlja predsednik državnega zbora. 

8 člen 
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Državni zbor ima pečat. 

Pečat ima v sredini grb Republike Slovenije, okrog njega pa napis "Državni zbor Republike Slovenije". 

II. KONSTITUIRANJE DRŽAVNEGA ZBORA 

9 člen 

Državni zbor se konstituira na prvi seji, ko je potrjenih več ko polovica poslanskih mandatov. 

10 člen 

Dotedanji predsednik državnega zbora najkasneje pet dni pred prvo sejo državnega zbora skliče sestanek 
začasnih vodij poslanskih skupin ter poslanca narodnih skupnosti, na katerem se določi predlog dnevnega 
reda prve seje, sedežni red poslancev v dvorani, poslanske skupine, ki jim pripada mesto predsednika in 
podpredsednika mandatno volilne komisije ter število članov iz posamezne poslanske skupine v njeni 
sestavi, lahko pa tudi poslanske skupine, ki jim pripada mesto predsednika in podpredsednika drugih 
delovnih teles ter število članov iz posamezne poslanske skupine v njihovi sestavi. 

Sedežni red poslancev v dvorani se določi upoštevaje velikost poslanskih skupin (število poslancev). Če 
imajo poslanske skupine enako število članov, se sedežni red določi z žrebom. 

11 člen 

Do ustanovitve poslanskih skupin v skladu z 17. členom tega poslovnika sestavljajo poslansko skupino 
poslanci, ki so bili v državni zbor izvoljeni z istoimenskih list, poslanci, izvoljeni z list volivcev, in poslanca 
narodnih skupnosti. Sestava poslanske skupine se ugotovi na podlagi poročila o izidu volitev. 

Predstavniki list sporočijo predsedniku državnega zbora najkasneje v treh dneh po objavi poročila o izidu 
volitev imena začasnih vodij poslanskih skupin iz prejšnjega odstavka. 

12 člen 

Za pripravo prve seje državnega zbora skrbi dotedanji predsednik državnega zbora. 

Predlog dnevnega reda prve seje vsebuje imenovanje predsednika in podpredsednika mandatno-volilne 
komisije, potrditev mandatov poslancev in izvolitev predsednika državnega zbora, lahko pa tudi izvolitev 
podpredsednikov državnega zbora ter imenovanje predsednikov in podpredsednikov delovnih teles. 

13 člen 

Prvo sejo državnega zbora vodi do izvolitve njegovega predsednika najstarejši poslanec. Če je ta odsoten 
ali zadržan, jo vodi naslednji najstarejši poslanec. 

Državni zbor na prvi seji najprej imenuje predsednika in podpredsednika mandatno-volilne komisije. 

14 člen 

Mandatno-volilna komisija pregleda poročilo o izidu volitev, potrdila o izvolitvi poslancev in morebitne 
pritožbe kandidatov ali predstavnikov list. 

O potrditvi mandatov poslancev odloči državni zbor na podlagi poročila mandatno-volilne komisije o 
pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov list. 
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Državni zbor skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča 
posebej. 

Poslanec, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata. 

Šteje se, da je državni zbor z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika 
liste kandidatov, vloženi pri državnem zboru. 

15 člen 

Po potrditvi mandatov državni zbor izvoli predsednika državnega zbora. 

16 člen 

če državni zbor na prvi seji ne izvoli podpredsednikov državnega zbora ter imenuje predsednike in 
podpredsednike delovnih teles, jih izvoli oz. imenuje najkasneje v 30 dneh po konstituiranju. 

17 člen 

Poslanci ustanovijo poslanske skupine v skladu z 31. členom tega poslovnika najkasneje v sedmih dneh po 
konstituiranju državnega zbora. 

18 člen 

Določbe 14. člena tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za postopek potrditve mandata poslancu, ki 
nadomesti poslanca, kateremu je prenehal mandat, oziroma poslanca, kateremu mandat miruje, ker je bil 
izvoljen za predsednika vlade ali imenovan za ministra. 

19 člen 

Poslancu se po potrditvi mandata izda poslanska izkaznica. V njej je poleg osebnih podatkov navedena 
imuniteta poslanca. 

Poslansko izkaznico izda predsednik državnega zbora v 30 dneh po potrditvi mandata. 

III. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE DRŽAVNEGA ZBORA 

1. Predsednik in podpredsedniki državnega zbora 

a) Predsednik državnega zbora 

20 člen 

Predsednik državnega zbora: 

predstavlja državni zbor, 
sklicuje in vodi seje državnega zbora, 
podpisuje zakone in druge akte, ki jih sprejme državni zbor, 
skrbi za uresničevanje z ustavo, z zakonom in s tem poslovnikom določenih razmerij z državnim 
svetom, s predsednikom republike, z vlado in drugimi državnimi organi, 
skrbi za sodelovanje s predstavniškimi organi drugih držav, z mednarodnimi parlamentarnimi 
institucijami ter z mednarodnimi organi in organizacijami, 
skrbi za izvajanje tega poslovnika, 
dodeljuje zadeve v obravnavo delovnim telesom državnega zbora, 
odloča o sporih glede pristojnosti med delovnimi telesi državnega zbora, 
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odloča o službenih poteh poslancev v tujino, če za takšno odločitev ni pristojno nobeno delovno telo, 
opravlja druge naloge v skladu z ustavo, z zakonom in s tem poslovnikom. 

Predsednik državnega zbora opravlja svojo funkcijo do prve seje novoizvoljenega državnega zbora, 

b) Podpredsedniki državnega zbora 

21 člen 

Državni zbor ima največ tri podpredsednike. Podpredsedniki pomagajo predsedniku pri njegovem delu in 
opravljajo v dogovoru z njim posamezne zadeve z njegovega delovnega področja. Svojo funkcijo opravljajo 
do prve seje novoizvoljenega državnega zbora. 

Če je predsednik odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik, ki ga določi predsednik. 

če predsednik ni določil podpredsednika, ki naj ga nadomešča, ali če predsedniku preneha funkcija, ga 
nadomešča najstarejši podpredsednik. 

2. Kolegij predsednika državnega zbora 

22 člen 

Kolegij predsednika državnega zbora (v nadaljevanju: kolegij) je posvetovalno telo predsednika. V primerih, 
ki jih določa ta poslovnik, je kolegij pristojen tudi za odločanje. 

Kolegij sestavljajo predsednik in podpredsedniki državnega zbora, vodje poslanskih skupin in poslanca 
narodnih skupnosti. 

Pri delu kolegija sodeluje generalni sekretar državnega zbora, vodja zakonodajno-pravne službe državnega 
zbora, lahko pa tudi predsedniki delovnih teles, predstavniki vlade, strokovni delavci državnega zbora in 
drugi udeleženci. 

Seje kolegija sklicuje in vodi predsednik državnega zbora. Pobudo za sklic seje kolegija lahko da vsak član 
kolegija. Na zahtevo poslanske skupine predsednik državnega zbora skliče sejo kolegija najkasneje v 
sedmih dneh po vložitvi zahteve. 

23 člen 

Predsednik državnega zbora skliče sejo kolegija, da se posvetuje o sklicih sej in o predlogih dnevnega reda 
sej državnega zbora, o drugih zadevah, ki so povezane z delom državnega zbora in njegovih delovnih teles, 
o izpolnjevanju pogojev za oblikovanje novih poslanskih skupin, o pogojih za delo poslanskih skupin ter o 
drugih zadevah, za katere to določa ta poslovnik. 

24 člen 

Kolegij sprejme program dela državnega zbora za posamezno leto ter terminski program za obdobje 
najmanj dveh mesecev. 

Terminski program določa dneve za zasedanja državnega zbora in delovnih teles ter seznam predvidoma 
obravnavanih zadev in dneve, ko se bodo posamezne zadeve predvidoma obravnavale. 

Pri sprejemanju programov iz prvega odstavka tega člena kolegij upošteva program vlade za tekoče leto in 
predloge poslanskih skupin. Pri tem upošteva čas, ki je potreben za posvet poslanske skupine pred 
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obravnavo zadev na seji državnega zbora oz. delovnih teles, ter čas potreben za delo poslancev v volilni 
enoti. 

25 člen 

Kolegij odloča: 

o predlogu za sprejem zakona po nujnem postopku, razen kadar predsednik vlade veže vprašanje 
zaupnice na sprejem zakona, 
o predlogu za obravnavo predloga zakona v skrajšanem postopku, 
o predlogu, da se opravi predhodna obravnava zakona, 
o času trajanja seje državnega zbora in času obravnavanja posameznih točk dnevnega reda ter o 
omejitvi trajanja razprav poslancev in drugih udeležencev seje oziroma poslanskih skupin, 
o ustanovitvi delovnega telesa, 
o številu mest v delovnem telesu, ki pripada posamezni poslanski skupini, ter o tem, kateri poslanski 
skupini pripada mesto predsednika ali podpredsednika posameznega delovnega telesa, 
o sestavi delegacij državnega zbora v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter v mednarodnih 
organizacijah in v mednarodnih telesih, 
o roku, v katerem mora državni svet podati mnenje o zadevah z izredne seje državnega zbora in o 
predlogu zakona, ki se predlaga po nujnem postopku, 
o drugih zadevah, za katere tako določa ta poslovnik. 

Odločitev kolegija je sprejeta, če določen predlog podpirajo vodje poslanskih skupin s skupno večjim 
številom članov od tistih, ki mu nasprotujejo. 

Če odločitvi kolegija o obravnavi zakona po nujnem postopku, ali združitvi obravnav, pisno nasprotuje 
najmanj ena tretjina poslancev, o odločitvi kolegija odloči državni zbor. 

26 člen 

Kolegij obravnava vprašanja in pobude poslancev, ki se nanašajo na delo državnega zbora. O stališčih 
kolegija do teh vprašanj in pobud obvesti poslance predsednik državnega zbora. 

3. Generalni sekretar in službe državnega zbora 

27 člen 

Generalni sekretar državnega zbora (v nadaljevanju: generalni sekretar) vodi službe državnega zbora in 
opravlja druge zadeve, določene s predpisi, s tem poslovnikom ter z drugimi akti državnega zbora. 

Generalnega sekretarja imenuje državni zbor na predlog kolegija predsednika državnega zbora. Njegova 
funkcija ni vezana na mandatno dobo državnega zbora. 

Za svoje delo je generalni sekretar odgovoren državnemu zboru. 

Generalni sekretar državnega zbora organ je lahko razrešen če: 
- če sam zahteva razrešitev, 
- če ne more opravljati svoje funkcije, 
- če pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih Državnega zbora ali neutemeljeno ne 

izvršuje sklepov Državnega zbora ali ravna v nasprotju z njimi, 
- Če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči Državnemu zboru škodo ali če zanemarja 

ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale motnje pri 
delovanju Državnega zbora, 

- če ravna v nasprotju s predpisi, ki določajo nezdružljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno 
dejavnostjo. 
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28 člen 

Službe državnega zbora opravljajo strokovna, administrativna in druga opravila ter tehnične naloge, s 
katerimi se zagotavljajo pogoji za delo državnega zbora. 

4. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora 

29 člen 

Državni zbor ima zakonodajno-pravno službo, ki do začetka obravnave v matičnem delovnem 
telesu, da mnenje o skladnosti predlogov zakonov, drugih aktov in amandmajev z ustavo in pravnim 
sistemom ter o zakonodajno-tehničnih vidikih predlogov. 

Vodjo zakonodajno-pravne službe imenuje kolegij na predlog predsednika državnega zbora. Njegova 
funkcija ni vezana na mandatno dobo državnega zbora. 

5. Poslanske skupine 

30 člen 

Poslanec ima pravico skupaj z drugimi poslanci ustanoviti poslansko skupino, se včlaniti v že ustanovljeno 
poslansko skupino ali iz nje izstopiti in v njej enakopravno sodelovati . Poslanec je lahko član le ene 
poslanske skupine. 

31 člen 

Poslanci, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, in poslanci, ki so člani iste parlamentarne stranke, imajo 
pravico ustanoviti le eno poslansko skupino. Poslanec je lahko član poslanske skupine istoimenske liste, na 
kateri je bil izvoljen, oziroma poslanske skupine parlamentarne stranke, katere član je. 

Poslansko skupino iz prejšnjega odstavka lahko ustanovijo najmanj trije poslanci. 

Poslansko skupino lahko ustanovijo tudi poslanci, ki so bili izvoljeni z list volivcev, ne glede na število. 

Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti imata položaj poslanske skupine. 

32 člen 

Vodja poslanske skupine obvesti o ustanovitvi poslanske skupine predsednika državnega zbora in mu 
predloži seznam članov z njihovimi podpisanimi pristopnimi izjavami. 

Vodja poslanske skupine obvesti predsednika državnega zbora o morebitnih spremembah sestave 
poslanske skupine v treh dneh po nastali spremembi in mu predloži njihove podpisane pristopne ali izstopne 
izjave. 

33 člen 

Dvoje ali več poslanskih skupin se lahko združi v eno poslansko skupino. 

Poslanci, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, lahko ustanovijo novo poslansko skupino, če se politična 
stranka razdeli na dve ali več novih političnih strank, če se iz dela članstva te stranke ustanovi nova stranka, 
ali če razpade koalicija političnih strank, ki so vložile skupne istoimenske liste. Nova poslanska skupina se 
lahko ustanovi, če šteje najmanj tri člane. 
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Poslanci, ki so bili izvoljeni z list volivcev, in poslanci, ki jim je prenehalo članstvo v politični stranki, imajo 
pravico ustanoviti poslansko skupino nepovezanih poslancev ali pristopiti k taki skupini, če je že 
ustanovljena. V teku istega mandata se lahko ustanovi samo ena poslanska skupina nepovezanih 
poslancev. Taka poslanska skupina se lahko ustanovi, če šteje najmanj tri člane. 

Na predlog poslancev, ki želijo ustanoviti novo poslansko skupino, predsednik državnega zbora ugotovi, ali 
so izpolnjeni pogoji za ustanovitev nove poslanske skupine. 

6. Delovna telesa 

a) Splošne določbe 

34 člen 

V Državnem zboru se ustanovi delovna telesa za spremljanje stanja na posameznih podroqih, za pripravo 
odločitev o politiki na teh področjih, za oblikovanje stališč do posameznih vprašanj ter za obravnavo 
predlogov zakonov in drugih aktov državnega zbora. 

35 člen 

Kolegij ustanovi delovno telo in določi njegove naloge. 

Delovno telo ima predsednika, praviloma enega podpredsednika in člane. 

Kolegij predsednika državnega zbora ob določitvi števila članov v vseh delovnih telesih, ki pripadajo 
posamezni poslanski skupini, upošteva velikost (število članov) posamezne poslanske skupine, ob določitvi 
mest v posameznem delovnem telesu pa upošteva razmerje ,med poslanci vladajoče koalicije in poslanci 
opozicije. Vsaki poslanski skupini se praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu. 

Pri sestavi delovnih teles in določanju funkcij v njih lahko kolegij predsednika državnega zbora upošteva tudi 
poslansko skupino nepovezanih poslancev. 

Pri določanju vodilnih funkcij v delovnih telesih se upošteva velikost poslanske skupine, poleg tega pa tudi 
porazdelitev drugih funkcij v državnem zboru ter razporeditev poslancev v delegacije v mednarodnih 
parlamentarnih institucijah ter mednarodnih organizacijah in mednarodnih telesih. Mesta predsednikov in 
podpredsednikov delovnih teles praviloma pripadajo poslancem različnih poslanskih skupin. Vodilne funkcije 
v komisiji za nadzor proračuna in drugih javnih financ in v komisiji za nadzor nad delom varnostnih in 
obveščevalnih služb pripadajo poslancem opozicijskih poslanskih skupin. 

Poslanska skupina določi svoje člane v posameznem delovnem telesu glede na število mest, ki ji v tem 
delovnem telesu pripadajo in o tem obvesti predsednika državnega zbora. 

Po konstituiranju delovnih teles se njihova sestava objavi v glasilu državnega zbora. Na enak način se 
objavljajo tudi spremembe v sestavi delovnih teles. 

36 člen 

Poslanec ima pravico in dolžnost, da se izreče, v katerih delovnih telesih državnega zbora želi sodelovati. 
Izjavo sporoči vodji poslanske skupine, katere član je. Če poslanec ni član nobene poslanske skupine, 
izjavo sporoči pisno predsedniku državnega zbora. 

Poslanca narodnih skupnosti sta člana komisije za narodni skupnosti. Izjavo, v katerih drugih telesih 
državnega zbora želita sodelovati, pisno sporočita predsedniku državnega zbora. 

b) Stalne komisije državnega zbora 
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37 člen 

Državni zbor ima stalne komisije: 

mandatno-volilno komisijo, 
komisijo za poslovnik, 
komisijo za narodni skupnosti, 
komisijo za nadzor proračuna in drugih javnih financ, 
komisijo za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb. 

38 člen 

Mandatno-volilna komisija: 

opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev, 
obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov ter 
varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov, 
obvešča zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega mandata, 
obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice poslancev in funkcionarjev 
v službah državnega zbora, 
obravnava vprašanja iz pristojnosti državnega zbora v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, 
kadar to določa zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora, 
predlaga državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa zakon, ta poslovnik 
ali drug akt državnega zbora, 
daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako določa, 
sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih poslancev in 
funkcionarjev v službah državnega zbora, 
opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora. 

39 člen 

Komisija za poslovnik: 

obravnava predlog poslovnika državnega zbora in poslovnik o parlamentarni preiskavi ter njune 
spremembe in dopolnitve, 
spremlja uresničevanje tega poslovnika in poslovnika o parlamentarni preiskavi, 
daje razlago tega poslovnika in poslovnika o parlamentarni preiskavi, 
obravnava pobude za spremembe in dopolnitve tega poslovnika in poslovnika o parlamentarni 
preiskavi, 
daje na pobudo poslancev ali delovnih teles mnenje o skladnosti drugih aktov državnega zbora in 
njegovih delovnih teles, ki urejajo vprašanja organizacije in dela državnega zbora in njegovih 
delovnih teles, s tem poslovnikom, 
opravlja druge zadeve, določene s tem poslovnikom. 

40 člen 

Komisija za narodni skupnosti: 

obravnava vprašanja, ki zadevajo položaj in pravice italijanske in madžarske narodne skupnosti, 
obravnava vprašanja v zvezi z razvojem vzgoje in izobraževanja ter kulturno-prosvetne in 
gospodarske dejavnosti teh skupnosti, 
obravnava vprašanja v zvezi z vprašanji javnega obveščanja in založništva teh skupnosti, 
obravnava vprašanja razvoja stikov med italijansko in madžarsko narodno skupnostjo in njunima 
matičnima narodoma, 
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predlaga ukrepe za uresničevanje pravic obeh narodnih skupnosti. 

41 člen 

Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ: 

nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za 
zaposlovanje Slovenije z vidika zakonitosti, namembnosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti 
njihovih finančnih izkazov; 
spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo iz državnega proračuna sredstva za 
izravnavo, in nadzoruje uporabo namenskih sredstev, ki jih lokalne skupnosti dobivajo iz k 
državnega proračuna; 
nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih izkazov javnih skladov, javnih podjetij 
in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je država; 
obravnava predloge zakonov in drugih aktov ter vprašanja, ki se nanašajo na nadziranje izvrševanja 
državnega proračuna in drugih javnih financ ter na delo organov, ki ta nadzor opravljajo. 

42 člen 

Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb: 

nadzira zakonitost dela obveščevalno-varnostne službe pri vladi in obveščevalno-varnostne službe 
ministrstva, pristojnega za obrambo; 
nadzira zakonitost dela obveščevalno-varnostnih služb iz prejšnje alineje tega člena in varnostnih 
služb ministrstva, pristojnega za notranje zadeve glede uporabe posebnih oblik, metod in ukrepov 
pridobivanja podatkov določenih z zakonom; 
obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo delovanje varnostno-obveščevalnih služb in 
uporabo posebnih oblik, metod in ukrepov pridobivanja podatkov iz prejšnje alineje; 
poroča državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu predlaga potrebne ukrepe. 

c) Naloge delovnih teles in način dela 

43 člen 

Delovno telo, v katerega delovno področje sodijo zadeve, ki so predložene državnemu zboru, obravnava te 
zadeve kot matično delovno telo. Druga delovna telesa lahko obravnavajo te zadeve kot zainteresirana 
delovna telesa. 

Matično delovno telo v posamezni zadevi določi predsednik državnega zbora. 

44 člen 

Matično delovno telo pripravi in pošlje predsedniku državnega zbora poročilo o obravnavi posamezne 
zadeve. Poročilo vsebuje: 

bistveno vsebino razprave in predlogov, ki so bili dani v razpravi, 
stališča, ki so bila sprejeta o mnenjih zainteresiranih delovnih teles, zakonodajno-pravne službe 
državnega zbora, državnega sveta, predsednika republike in vlade, 
stališča o predlogih, ki so bili dani v razpravi, 
mnenje, ki ga je sprejelo matično delovno telo, s predlogi sklepov, ki naj jih sprejme državni zbor, 
ločena mnenja, če to zahtevajo posamezni člani. 

Matično delovno telo določi izmed svojih članov poročevalca, ki bo predstavil poročilo na seji državnega 
zbora. 
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45 člen 

Na sejo matičnega delovnega telesa, na kateri se obravnava mnenje zainteresiranega delovnega telesa, se 
povabi njegov predstavnik. 

Predsednika matičnega in zainteresiranega delovnega telesa se lahko dogovorita za skupno sejo obeh 
delovnih teles. 

če matično delovno telo ne sprejme mnenja zainteresiranega delovnega telesa, lahko poročevalec 
zainteresiranega delovnega telesa predstavi mnenje na seji državnega zbora. 

46 člen 

Delovno telo lahko kot zainteresirano telo obravnava tudi vprašanja v zvezi s sodelovanjem Republike 
Slovenije s predstavniškimi telesi drugih držav, z mednarodnimi parlamentarnimi institucijami ter 
mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi telesi na svojem področju. 

47 člen 

Delovno telo lahko v okviru svojega delovnega področja zahteva od vlade in drugih državnih organov ter 
javnih zavodov, javnih podjetij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je država, pojasnila in podatke, ki jih 
potrebuje pri opravljanju svojih nalog. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko najmanj ena tretjina članov delovnega telesa, ki opravlja 
nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi službami in delovnega telesa, ki opravlja nadzor 
državnega proračuna in javnih financ, pisno zahteva od vlade, drugih državnih organov, javnih 
zavodov, javnih podjetij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je država, podatke in posamezne 
dokumente, ki sodijo v delokrog tega delovnega telesa. Predsednik delovnega telesa je dolžan 
prejeto zahtevo s podpisi najmanj ene tretjine članov takoj posredovati predstojniku organa oziroma 
zavoda, podjetja ali sklada. 

Vlada, drugi državni organi, javni zavodi, javna podjetja in javni skladi, katerih ustanoviteljica je 
država so dolžni nemudoma posredovati zahtevane podatke in posamezne dokumente, ki jih 
zahteva delovno telo iz prvega odstavka tega člena oz. tretjina njegovih članov iz drugega odstavka 
tega člena, razen če bi to bilo v nasprotju z zakonom. 

Izvedbo nadzora nad uporabo posebnih oblik, metod in ukrepov pridobivanja podatkov, za katerega 
je v skladu z zakonom pristojno delovno telo, ki opravlja nadzor nad varnostnimi in obveščevalnimi 
službami, lahko pisno zahteva najmanj ena tretjina članov delovnega telesa. Predsednik tega 
delovnega telesa mora zagotoviti izvršitev nadzora takoj po prejemu takšne zahteve. 

48 člen 

Za pridobivanje informacij lahko delovno telo opravi javne predstavitve mnenj, na katere povabi 
strokovnjake in druge osebe, ki bi lahko dale koristne informacije. 

Sklic javne predstavitve mnenj z vprašanji, o katerih se želijo pridobiti informacije, se objavi v javnih glasilih. 

Delovno telo lahko vabljene na javno predstavitev mnenj zaprosi, da svoja mnenja dajo tudi pisno. 

49 člen 
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Predsednik delovnega telesa sklicuje in vodi seje delovnega telesa ter javne predstavitve mnenj, določa 
poročevalce za obravnavo posameznih zadev na seji delovnega telesa ter skrbi za pripravo poročil in 
sklepov delovnega telesa. 

Podpredsednik delovnega telesa pomaga predsedniku pri njegovem delu in ga nadomešča, če je odsoten 
ali zadržan. 

50 člen 

Sklic seje delovnega telesa se pošlje članom in drugim udeležencem najkasneje sedem dni pred sejo. 

V nujnih primerih se lahko seja delovnega telesa skliče tudi v krajšem roku po sklepu državnega zbora ali 
kolegija predsednika državnega zbora, na zahtevo tretjine članov delovnega telesa ali poslanske skupine. 

51 člen 

Če je potrebno, da se člani delovnega telesa neposredno seznanijo z razmerami na določenem območju ali 
na posameznem področju, lahko predsednik delovnega telesa po prejšnjem soglasju večine vseh članov 
delovnega telesa in predsednika državnega zbora skliče sejo tudi zunaj sedeža državnega zbora. 

52 člen 

Predsednik delovnega telesa določi predlog dnevnega reda seje delovnega telesa v skladu s programom 
dela državnega zbora, s predvidenim dnevnim redom in s predlogom dnevnega reda seje državnega zbora, 
s sklepom državnega zbora ali kolegija predsednika državnega zbora in s sklepi delovnega telesa. 

53 člen 

Na sejo delovnega telesa se k obravnavi posameznih točk dnevnega reda povabijo predlagatelji oziroma 
njihovi predstavniki in predstavniki vlade ter predstavniki zakonodajno-pravne službe, ki lahko sodelujejo 
v razpravi. 

Na sejo delovnega telesa se lahko k obravnavi posameznih točk dnevnega reda povabijo predstavniki 
institucij, katerih deio je neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj, strokovnjaki in predstavniki 
zainteresirane javnosti, ki lahko na seji izjavijo in obrazložijo svoja mnenja in stališča o obravnavani zadevi. 

54 člen 

Seja delovnega telesa je sklepčna, če se je udeleži več kot polovica članov. 

Če seja ni sklepčna, se lahko nadaljuje z obravnavo vprašanj, o katerih se ne odloča. 

Če je na seji, ki ni sklepčna, navzoča najmanj ena tretjina članov, lahko navzoči člani soglasno sklenejo, da 
obravnavajo tudi vprašanja, o katerih se odloča, in da se odločitve sprejmejo na korespondenčni seji. 
Navzoči člani se po končani obravnavi opredelijo do predloga, o katerem se odloča. Predsednik delovnega 
telesa nato skliče korespondenčno sejo in v sklicu pozove člane delovnega telesa, ki niso bili navzoči na 
seji, da mu v določenem roku sporočijo svojo opredelitev do predloga, o katerem naj bi delovno telo 
odločilo. Če najmanj tretjina članov delovnega telesa nasprotuje korespondenčni seji, se o predlogu odloča 
na prvi naslednji seji delovnega telesa. 

55 člen 

Komisija za narodni skupnosti sprejema odločitve, ki se nanašajo zgolj na pravice in položaj narodnih 
skupnosti, s soglasjem poslancev narodnih skupnosti. 
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56 člen 

Če se poslanec iz opravičenih razlogov ne more udeležiti seje delovnega telesa, katerega član je, ga lahko 
na seji delovnega telesa nadomesti poslanec, ki je član iste poslanske skupine, z vsemi pravicami in 
dolžnostmi člana delovnega telesa, razen če je z aktom o ustanovitvi delovnega telesa ali z drugim aktom 
državnega zbora drugače določeno. 

Poslanec, ki nadomešča opravičeno odsotnega poslanca, se mora izkazati s pooblastilom vodje poslanske 
skupine. 

57 člen 

Poslanec ima pravico, da se udeležuje tudi sej delovnih teles, v katerih ni član, razen če je za posamezna 
izmed njih s tem poslovnikom ali z odlokom o ustanovitvi delovnega telesa drugače določeno. 

Če se poslanec udeleži seje delovnega telesa, v katerem ni član, lahko na njej razpravlja le po sklepu 
delovnega telesa, nima pa pravice glasovati. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima poslanec, ki ni član delovnega telesa, pravico razpravljati na 
seji delovnega telesa, če v njem ni zastopana poslanska skupina, katere član je poslanec. 

58 člen 

Za seje delovnih teles se glede vprašanj, ki s tem poslovnikom niso posebej urejena, smiselno uporabljajo 
določbe tega poslovnika o sejah državnega zbora. 

7. Seje državnega zbora 

a) Sklicevanje sej 

59 člen 

Predsednik državnega zbora sklicuje redne seje v skladu s programom dela državnega zbora, po sklepu 
državnega zbora, po dogovoru na kolegiju predsednika ali na predlog vlade. 

Državni zbor ima redne seje v času rednih letnih zasedanj praviloma vsak mesec v zadnjih sedmih delovnih 
dneh. 

Po sklepu državnega zbora ali po dogovoru v kolegiju predsednika se lahko redne seje skličejo tudi v drugih 
dneh. 

60 člen 

Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika 
republike najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve, če: 

se predlaga sprejem zakona po nujnem postopku, 
je bil zavrnjen predlog za razširitev dnevnega reda na podlagi sedmega odstavka 66. člena tega 
poslovnika. 

Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade ali po sklepu kolegija predsednika 
državnega zbora, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v 
dnevni red redne seje: 

če se predlaga sprejem zakona po nujnem postopku, 
če je odločitev državnega zbora vezana na rok, določen z ustavo, z zakonom ali s tem poslovnikom, 
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če gre za zadeve v zvezi s prenehanjem in potrditvijo mandata poslanca, imunitete poslanca ali drugih 
nosilcev javnih funkcij ali za zadeve v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, 
če gre za odločitve iz 92. člena ustave. 

V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo gradivo 
o zadevah, o katerih naj državni zbor odloča. 

61 člen 

Sklic seje s predlogom dnevnega reda pripravi predsednik državnega zbora po posvetovanju v kolegiju 
predsednika v skladu s terminskim programom dela zbora, s sklepi zbora oziroma z zahtevami 
predlagateljev sklica seje. 

V predlog dnevnega reda seje se lahko uvrstijo le zadeve, za katerih obravnavo so izpolnjeni pogoji, 
določeni s tem poslovnikom. 

V predlog dnevnega reda predsednik državnega zbora uvrsti na predlog vsake opozicijske poslanske 
skupine po eno zadevo, če ta izpolnjuje pogoje za obravnavo po tem poslovniku. Če se tak predlog nanaša 
na predlog zakona, glede katerega mora kolegij predsednika državnega zbora določiti vrstni red obravnave 
na podlagi prvega odstavka 119. člena tega poslovnika, predsednik z odločitvijo o uvrstitvi na predlog 
dnevnega reda počaka do odločitve kolegija. 

62 člen 

Sklic seje s predlogom dnevnega reda in gradivo za sejo se pošlje poslancem najkasneje sedem dni pred 
dnem, določenim za sejo. 

Izredna seja se lahko skliče tudi v krajšem roku, kot je določen v prejšnjem odstavku. Predlog dnevnega 
reda izredne seje in gradivo za sejo se lahko predloži poslancem tudi na sami seji. 

Sklic seje in gradivo za sejo se pošlje tudi predsedniku državnega sveta, predsedniku republike in vladi. 

63 člen 

Državni zbor ne more odločati o zadevah, glede katerih poslancem ni bilo prej poslano oziroma izročeno 
ustrezno gradivo. 

Državni zbor ne more odločati o zadevah, do katerih ni zavzelo stališča matično delovno telo, če ni s tem 
poslovnikom drugače določeno. 

b) Potek seje 

64 člen 

Seji državnega zbora predseduje predsednik zbora ali podpredsednik, ki ga določi predsednik zbora. 

65 člen 

Ko predsedujoči začne sejo, obvesti državni zbor, kdo od poslancev ga je obvestil, da je zadržan in se seje 
ne more udeležiti. 

Predsedujoči obvesti državni zbor, kdo je povabljen na sejo. 

66 člen 
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Državni zbor na začetku seje določi dnevni red. 

Pri določanju dnevnega reda državni zbor najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z 
dnevnega reda, in nato o predlogih, da se dnevni red razširi. Zadeve, ki so bile na predlog dnevnega reda 
uvrščene na podlagi tretjega odstavka 61. člena, se lahko umaknejo z dnevnega reda le na predlog 
poslanske skupine, ki je uvrstitev na dnevni red predlagala. 

Predlogi, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda in predlogi, da se dnevni red razširi, se 
predložijo predsedniku državnega zbora najkasneje dan pred začetkom seje do 12. ure. 

če je v predlogu dnevnega reda predlog ali zahteva, za katero je po ustavi, zakonu ali tem poslovniku 
potrebna podpora določenega števila poslancev, poslanec lahko umakne svojo podporo takemu predlogu 
oziroma zahtevi najkasneje v roku iz prejšnjega odstavka in o tem pisno obvesti predsednika državnega 
zbora. 

Zadeve, za katere matično delovno telo predlaga, naj se umaknejo z dnevnega reda in uvrstijo na dnevni 
red naslednje seje, se umaknejo z dnevnega reda brez razprave in glasovanja. To ne velja za zadeve, ki so 
bile tako že enkrat umaknjene z dnevnega reda. 

Državni zbor lahko odloča o razširitvi dnevnega reda le, če so razlogi zanjo nastali po sklicu seje in če je bilo 
poslancem poslano ali izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za 
razširitev dnevnega reda lahko poda mnenje vlada, če ni sama predlagateljica razširitve. Državni zbor lahko 
zahteva, da pred odločanjem poda mnenje matično delovno telo. 

Državni zbor lahko odloči o razširitvi dnevnega reda seje tudi med sejo, če gre za zadeve iz drugega 
odstavka 60. člena tega poslovnika in je razlog za razširitev nastal po sprejemu dnevnega reda seje. 

Dnevni red izredne seje se ob pogojih iz prejšnjih dveh odstavkov lahko razširi le z zadevami, določenimi v 
drugem odstavku 60. člena tega poslovnika. 

Če je predlog za razširitev dnevnega reda sprejet, za obravnavo in odločanje o zadevi, ki je uvrščena v 
razširjeni dnevni red, ne veljajo roki, določeni s tem poslovnikom. 

O predlogih v zvezi z dnevnim redom ni mogoča razprava poslancev. O njih lahko sporoče državnemu 
zboru stališča predstavniki poslanskih skupin. Ustna predstavitev takšnega sporočila ne sme trajati več kot 
tri minute. Predlagatelj lahko v največ petih minutah dodatno pojasni razloge za svoj predlog. 

Če kolegij ni sprejel predloga vlade, da se zakon sprejme po nujnem postopku, predsednik vlade pa veže 
vprašanje zaupnice na sprejem zakona po nujnem postopku, se sprejem zakona po nujnem postopku 
uvrsti na dnevni red seje državnega zbora brez razprave in glasovanja. 

67 člen 

Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem vrstnem redu. Med sejo državni zbor lahko 
največ dvakrat spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda, če temu ne nasprotuje 
tretjina navzočih poslancev. 

Vodja poslanske skupine lahko napove odsotnost vseh članov poslanske skupine pri obravnavi posamezne 
točke dnevnega reda, pri čemer mora navesti razloge za tako odsotnost. 

68 člen 

Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda predlagatelj oziroma njegov predstavnik 
dopolnilno obrazložitev. 
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Predlagatelj oziroma njegov predstavnik mora podati dopolnilno obrazložitev, če tako sklene državni zbor. 

Za predlagateljem oziroma njegovim predstavnikom dobijo najprej besedo poročevalci delovnih teles, 
predstavnik vlade in predstavniki poslanskih skupin. Zatem dobijo besedo poslanci po vrstnem redu, kakor 
so se priglasili k razpravi. 

Predlagatelj oziroma njegov predstavnik, ter predstavnik vlade lahko dobijo besedo tudi med razpravo 
poslancev. 

Če predsednik državnega zbora oceni, da je treba na sami seji razrešiti določeno pravno vprašanje, pozove 
predstavnika zakonodajno-pravne službe, da na seji ustno poda pravno mnenje. Predstavnik zakonodajno- 
pravne službe lahko zahteva primeren čas za pripravo takšnega mnenja. 

69 člen 

Prijave k razpravi je treba vložiti pisno pri predsedujočemu državnega zbora pred začetkom obravnave 
posamezne točke dnevnega reda. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja za drugo obravnavo predloga zakona. 

70 člen 

Razprave poslancev in drugih udeležencev seje so časovno omejene v skladu s tem poslovnikom. 

Kolegij predsednika državnega zbora ob določanju predloga dnevnega reda seje državnega zbora določi 
čas trajanja seje in čas obravnavanja posameznih točk dnevnega reda po dnevih in urah. V zvezi s tem 
lahko tudi omeji čas trajanja razprav poslancev, poslanskih skupin in drugih udeležencev seje. Čas trajanja 
razprav poslancev in drugih udeležencev seje ne sme omejiti na manj kot pet minut, čas trajanja razprav za 
poslanske skupine pa ne na manj kot 10 minut. Razpravljalci, ki glede na te omejitve niso prišli do besede, 
lahko predložijo pisne prispevke k razpravi, ki se priložijo magnetogramu seje. 

Državni zbor lahko na predlog predsedujočega ali poslanca odloči, da lahko govornik o istem vprašanju 
razpravlja le enkrat, lahko pa mu omeji tudi trajanje razprave, vendar ne na manj kot 5 minut. 

71 člen 

Poslancu, ki želi govoriti o uporabi poslovnika (postopkovno vprašanje), da predsedujoči besedo takoj, ko jo 
zahteva. Govor tega poslanca ne sme trajati več kot tri minute. O uporabi poslovnika odloči predsedujoči. 

72 člen 

Vsak razpravljalec ima pravico do odgovora na razpravo drugega razpravljalca (replika), kolikor se ta 
razprava nanaša na njegovo razpravo, če meni, da je bila njegova razprava napačno razumljena ali 
napačno interpretirana. Predsedujoči mu da besedo takoj, ko jo zahteva. Replika se mora omejiti samo na 
potrebno pojasnilo in ne sme trajati več kot tri minute. Replika na repliko ni dovoljena. 

73 člen 

Če za razpravo določeni čas še ni potekel, ko je vrstni red vnaprej priglašenih razpravljavcev izčrpan, 
predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Razprave tistih, ki se prijavijo na ta poziv, lahko 
predsedujoči omeji na določen čas v okviru še razpoložljivega časa, določenega za razpravo. Ko 
predsedujoči ugotovi, da je potekel čas, določen za razpravo ali da ni več priglašenih k razpravi, sklene 
razpravo. 
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Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge odločitev ali stališč, predsedujoči obravnavo te točke 
dnevnega reda prekine. Obravnava te točke dnevnega reda se nadaljuje po predložitvi potrebnih predlogov 
odločitev oziroma stališč. 

74 člen 

Poslanec ima pravico pred končnim glasovanjem o predlogu odločitve obrazložiti svoj glas. Njegov govor 
lahko traja največ eno minuto. 

Predstavnik poslanske skupine lahko pred končnim glasovanjem o predlogu odločitve obrazloži glasovanje 
poslanske skupine. Njegov govor lahko traja največ dve minuti. 

Določbi prejšnjih dveh odstavkov ne veljata za odločanje s tajnim glasovanjem in za odločanje o 
postopkovnih vprašanjih. 

75 člen 

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo državnega zbora in določi, kdaj se bo nadaljevalo. 

Predsedujoči prekine delo državnega zbora, če pred odločanjem to zahteva vodja poslanske skupine zaradi 
posvetovanja v skupini. Posamezna poslanska skupina lahko zahteva takšno prekinitev samo enkrat pri 
posamezni točki dnevnega reda. Takšna prekinitev sme trajati največ 45 minut, razen če državni zbor na 
obrazložen predlog vodje poslanske skupine odloči drugače. 

Predsedujoči prekine delo državnega zbora, če se ugotovi, da pri odločanju seja ni več sklepčna, če so pred 
odločanjem potrebna posvetovanja, če državni zbor odloči, da je treba dobiti mnenja delovnih teles, 
zakonodajno-pravne službe državnega zbora ali vlade, in v drugih primerih, kadar tako sklene državni zbor. 

76 člen 

Predsedujoči, poslanska skupina, predlagatelj ali vlada lahko predlagajo, da se razprava ali odločanje o 
obravnavani zadevi preloži na eno naslednjih sej. O takem predlogu odloči državni zbor po postopku, 
določenem v desetem odstavku 66. člena tega poslovnika. 

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, državni zbor konča sejo. 

c) Vzdrževanje reda na seji 

77 člen 

Za red na seji državnega zbora skrbi predsedujoči. 

Na seji zbora ne sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede. Govornik sme govoriti le o 
vprašanju, ki je na dnevnem redu. 

Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. Govorniku lahko seže v besedo le 
predsedujoči, da ga opomni na red. 

78 člen 

Za kršitev reda na seji državnega zbora sme predsedujoči izreči naslednje ukrepe: 

- opomin, 
- odvzem besede, 
- odstranitev s seje ali z dela seje. 
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79 člen 

Opomin se lahko izreče poslancu ali drugemu udeležencu na seji, če govori, čeprav mu predsedujoči ni dal 
besede, če sega govorniku v besedo, če govori o vprašanju, ki ni na dnevnem redu ali če na kak drug način 
krši red na seji in določbe tega poslovnika. 

80 člen 

Odvzem besede se lahko izreče poslancu ali drugemu udeležencu na seji, če s svojim govorom krši red na 
seji in določbe tega poslovnika, pa je bil neposredno pred tem že dvakrat opomnjen, naj spoštuje red in 
določbe tega poslovnika. 

Zoper odvzem besede poslanec lahko ugovaija. O ugovoru odloči državni zbor brez razprave. 

81 člen 

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče poslancu ali drugemu udeležencu na seji, če kljub 
dvakratnemu opominu ali odvzemu besede krši red na seji tako, da onemogoča delo državnega zbora. 

Poslanec ali drug udeleženec na seji, ki mu je izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj 
zapustiti dvorano. Odsotnost poslanca s seje med trajanjem tega ukrepa se šteje za neopravičeno 
odsotnost s seje. 

Poslanec, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela seje, lahko v treh dneh vloži ugovor na 
državni zbor, ki odloči o ugovoru na prvi naslednji seji. 

82 člen 

Predsedujoči odredi, da se odstrani iz dvorane in iz poslopja, v katerem je seja, poslušalec, ki krši red na 
seji. Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se odstranijo vsi poslušalci. 

če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji državnega zbora, jo prekine. 

č) Odločanje 

83 člen 

Državni zbor veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh poslancev. Kadar je za sprejem odločitve 
potrebna dvotretjinska večina vseh poslancev, državni zbor veljavno odloča, če sta na seji navzoči najmanj 
dve tretjini vseh poslancev. 

84 člen 

Navzočnost poslancev se ugotovi z uporabo glasovalne naprave, z vzdigovanjem rok ali s poimenskim 
klicanjem poslancev. 

Z vzdigovanjem rok ali s poimenskim klicanjem poslancev se ugotovi njihova navzočnost tedaj, če 
glasovalna naprava ne deluje ali če v prostoru, kjer je seja, take naprave ni. 

O načinu ugotavljanja navzočnosti odloči predsedujoči. 

Pri poimenskem klicanju poslancev vsak poslanec potrdi svojo navzočnost z besedo "tukaj". Predsedujoči 
nato ugotovi, da je poslanec navzoč ali odsoten. Navzočnost ali odsotnost poslanca se vpiše pri imenu in 
priimku poslanca v seznamu. 
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85 člen 

Navzočnost na seji se ugotavlja pred vsakim glasovanjem. Če zbor po prvem ugotavljanju navzočnosti ni 
sklepčen, se ugotavljanje navzočnosti ponovi še dvakrat. Drugo ugotavljanje navzočnosti se opravi takoj po 
prvem. Če zbor še vedno ni sklepčen, se pred tretjim ugotavljanjem navzočnosti seja prekine za najmanj 
deset minut. Če zbor tudi ob tretjem ugotavljanju navzočnosti ni sklepčen, predsedujoči prekine sejo in 
določi, kdaj se bo nadaljevala. 

Šteje se, da poslanec ni bil navzoč pri glasovanju, če ni prijavil navzočnosti pri drugem ugotavljanju 
sklepčnosti, razen, če je bil državni zbor pri drugem ugotavljanju sklepčen, poslanec pa je oddal svoj glas za 
ali proti. 

86 člen , 

Državni zbor odloča z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev, kadar ni z ustavo, z zakonom ali s 
tem poslovnikom določena drugačna večina. 

87 člen 

Državni zbor praviloma odloča z javnim glasovanjem. 

S tajnim glasovanjem odloča pri volitvah, imenovanjih in razrešitvah, kadar je to določeno z ustavo, z 
zakonom ali s tem poslovnikom. 

Državni zbor lahko odloči, da se opravi tajno glasovanje tudi: 

o obtožbi predsednika republike (109. člen ustave), 
o obtožbi predsednika vlade ali ministra (119. člen ustave). 

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko predlaga tajno glasovanje predlagatelj ali poslanska skupina. 

88 člen 

Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem se odloča. 

Predsedujoči lahko določi na začetku seje ali med sejo čas, ko se opravi glasovanje o posameznih 
predlogih, o katerih se odloča. 

89 člen 

Javno glasovanje se opravi z uporabo glasovalne naprave ali z vzdigovanjem rok. 

Z vzdigovanjem rok se glasuje, če glasovalna naprava ne deluje ali če je seja v prostoru, kjer take naprave 
ni. 

90 člen 

Če se glasuje z uporabo glasovalne naprave, predsedujoči pozove poslance, naj glasujejo. Poslanci se 
izrečejo tako, da pritisnejo na tipko glasovalne naprave. 

Če se glasuje z vzdigovanjem rok, predsedujoči najprej vpraša, kdo je za predlog, in nato, kdo je proti 
predlogu.. 
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91 člen 

Če se glasuje z uporabo glasovalne naprave, lahko vsak poslanec zahteva računalniški izpis glasovanja. 

Računalniški izpis glasovanja lahko zahtevajo tudi predlagatelj oziroma njegov predstavnik, predstavnik 
vlade in predstavniki javnih glasil, pri volitvah, imenovanjih in razrešitvah pa tudi osebe, o katerih izvolitvi, 
imenovanju ali razrešitvi se je glasovalo. 

92 člen 

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi izid glasovanja. 

93 člen 

Tajno se glasuje z glasovnicami. 

Za vsako glasovanje se natisne 90 glasovnic. 

Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve in so overjene s pečatom državnega zbora. 

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in opredelitev "za" in "proti". Na dnu glasovnice je beseda 
"za" na desni, beseda "proti" pa na levi strani. Poslanec glasuje tako, da obkroži besedo "za" ali besedo 
"proti". 

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica iz katere volja poslanca ni jasno razvidna, sta neveljavni. 

Vsebino glasovnic za volitve, imenovanja in razrešitve določa ta poslovnik v delu, v katerem ureja volitve, 
imenovanja in razrešitve. 

94 člen 

Tajno glasovanje vodi komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči in štirje poslanci, ki jih izvoli državni zbor na 
predlog predsedujočega, ob pomoči generalnega sekretarja državnega zbora. 

Tajno glasovanje se opravi v prostoru kjer je seja. V ta prostor v času izvedbe glasovanja nimajo dostopa 
osebe, ki niso udeležene pri izvedbi glasovanja. 

Poslancem se vročijo glasovnice tako, da pride vsak k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. 
Predsedujoči ali poslanec, ki je član komisije, izroči poslancu glasovnico, generalni sekretar državnega 
zbora pa označi pri imenu in priimku poslanca v seznamu, da mu je bila glasovnica vročena. 

Poslanec izpolni glasovnico v glasovalni kabini in jo odda v glasovalno skrinjico. 

Predsedujoči pred začetkom glasovanja določi čas, ob katerem se glasovanje konča. Ob izteku tega časa 
predsedujoči sklene glasovanje. 

95 člen 

Ko je glasovanje končano, se komisija umakne v poseben prostor, da ugotovi izid glasovanja. V ta prostor 
nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri ugotavljanju izida glasovanja. 

Preden komisija odpre glasovalno skrinjico, prešteje nerazdeljene glasovnice in jih vloži v poseben omot, ki 
ga zapečati. 

Ugotovitev izida glasovanja obsega: 
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število razdeljenih glasovnic, 
število oddanih glasovnic, 
število neveljavnih glasovnic, 
število veljavnih glasovnic, 
število glasov "za" in število glasov "proti", oziroma, kadar se pri volitvah ali imenovanjih glasuje o 
več kandidatih za isto funkcijo, število glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati, 
ugotovitev, da je predlog izglasovan ali da ni izglasovan s predpisano večino, oziroma, kadar se pri 
volitvah ali imenovanjih glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, kateri kandidat je izvoljen oziroma 
imenovan. 

O ugotovitvi izida glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije. 

Predsedujoči objavi izid giasovanja na seji državnega zbora, 

d) Dobesedni zapisi seje 

96 člen 

O delu na seji državnega zbora se vodijo dobesedni zapisi (magnetofonski zapis in magnetogram seje). 

Govornik ima najkasneje v treh dneh po svojem nastopu na seji državnega zbora pravico do redakcijskih 
popravkov v magnetogramu svojega govora. Popravki ne smejo spremeniti smisla in bistva njegovega 
izvajanja. V dvomu odloči o dopustnosti popravka predsednik državnega zbora. Popravke magnetograma 
govornik potrdi s podpisom. 

O delu na seji državnega zbora se lahko vodijo tudi avdio-video zapisi. 

8. Udeležba poslancev na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles 

97 člen 

Poslanec, ki ne more priti na sejo državnega zbora ali njegovega delovnega telesa, katerega član je, mora o 
odsotnosti in o razlogih zanjo obvestiti predsednika državnega zbora oziroma predsednika delovnega telesa 
najpozneje dan pred začetkom seje oziroma dan pred nadaljevanjem prekinjene seje, razen če tega ne 
more storiti zaradi višje sile. 

Za opravičeno odsotnost poslanca se Šteje: 

zadržanost z dela po predpisih o delovnih razmerjih in zdravstvenem zavarovanju, 
službena odsotnost po odobritvi predsednika državnega zbora, 
izredni dopust, odobren v skladu z zakonom in aktom mandatno-imunitetne mandatno-volilne 
komisije, 
zadržanost poslanca s seje delovnega telesa zaradi istočasne udeležbe pri delu drugega delovnega 
telesa, katerega Član je, 
zadržanost poslanca s seje delovnega telesa katerega član je, če ga po pooblastilu vodje poslanske 
skupine na seji nadomesti poslanec iz iste poslanske skupine, 
poslansko delo v volilni enoti v dnevih, ki so s programom dela državnega zbora predvideni za delo 
poslancev v volilnih enotah, 
odsotnost zaradi napovedane in obrazložene odsotnosti vseh članov poslanske skupine, katere član 
je poslanec, pri obravnavi posamezne točke dnevnega reda, 
službena odsotnost po odobritvi vodje poslanske skupine. 

Za opravičeno odsotnost poslanca se šteje tudi zadržanost zaradi okoliščin, ki se štejejo za višjo silo. 
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Vodja poslanske skupine lahko odobri službeno odsotnost po zadnji alinei drugega odstavka tega člena le v 
primeru, če zagotovi, da iz drugih razlogov iz drugega odstavka tega člena na seji državnega zbora ali 
delovnega telesa ne bo opravičeno odsotnih več kot tretjina poslancev te poslanske skupine. 

Vodja poslanske skupine obvesti predsednika državnega zbora oziroma delovnega telesa in mandatno- 
volilno komisijo o službeni odsotnosti iz prejšnjega odstavka, najkasneje dan pred sejo državnega zbora ali 
delovnega telesa oziroma najkasneje dan pred nadaljevanjem prekinjene seje. 

98 člen 

Generalni sekretar državnega zbora oziroma sekretar delovnega telesa po končani seji zbora oziroma 
delovnega telesa pisno obvesti mandatno-volilno komisijo o odsotnosti poslancev s seje državnega zbora 
oziroma delovnega telesa. 

99 člen 

Za dneve neopravičene odsotnosti s seje državnega zbora ali seje delovnega telesa poslancu ne pripada 
plača, regres za prehrano med delom in povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela. 

100 člen 

Na podlagi obvestila o odsotnosti poslanca s seje, predsednik mandatno-volilne komisije obvesti poslanca, 
ki je bil neopravičeno odsoten, o ustreznem znižanju njegove plače in drugih osebnih prejemkov. 

Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka ima poslanec pravico ugovora. Pisni ugovor se pošlje komisiji v 
osmih dneh po prejemu obvestila. 

Ugovor zadrži izvršitev ukrepa. 

O ugovoru odloči komisija s sklepom, s katerim ugovoru ugodi in ukrep spremeni ali prekliče, ali pa ugovor 
zavrne in potrdi veljavnost ukrepa o znižanju plače in drugih osebnih prejemkov. Komisija poslanca, ki je 
vložil ugovor, pisno seznani s sprejeto odločitvijo. 

101 člen 

Podrobnejši postopek za ugotavljanje odgovornosti poslanca zaradi neopravičene odsotnosti s seje 
državnega zbora oziroma delovnega telesa določi mandatno-volilna komisija. 

9. Javnost dela 

102 člen 

Državni zbor obvešča javnost o svojem delu ter o odločitvah in stališčih glede zadev, ki jih obravnava. 

Predlogi aktov in druga gradiva, ki jih obravnava državni zbor, se v celoti ali v povzetku objavijo v glasilu 
državnega zbora. 

V glasilu državnega zbora se objavljajo tudi sklepi državnega zbora, sprejeti ob obravnavi posameznih 
zadev. 

Poročila in mnenja delovnih teles se objavijo v glasilu državnega zbora, kadar je s tem poslovnikom tako 
določeno ali kadar tako odloči predsednik državnega zbora. 

103 člen 
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Seje državnega zbora in delovnih teles so javne, razen če državni zbor oz. delovno telo obravnava zadevo 
zaupne narave. 

Javnost seje državnega zbora ali njegovega delovnega telesa je zagotovljena, če je predstavnikom javnih 
glasil omogočeno spremljanje seje neposredno v prostoru, kjer poteka seja, ali če jim je spremljanje seje 
omogočeno s tehničnimi pripomočki. 

Državni zbor lahko na predlog predsedujočega, matičnega delovnega telesa, poslanske skupine ali vlade 
sklene, da bo seja ali del seje potekal brez navzočnosti javnosti, tudi če ne obravnava zadeve zaupne 
narave, kadar tako določa ta poslovnik ali kadar je utemeljeno pričakovati, da bodo v razpravi lahko 
sprožena vprašanja v zvezi z zadevami zaupne narave. Sklep o tem sprejme državni zbor na seji brez 
navzočnosti javnosti. 

Predsednik državnega zbora določi, kdo je lahko poleg poslancev navzoč na seji ali delu seje, ki poteka 
brez navzočnosti javnosti. 

O delu na seji ali na delu seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti, se vodijo dobesedni zapisi in avdio-video 
zapisi, če državni zbor ne odloči drugače. Vpogled v takšne zapise imajo samo poslanci, predlagatelj, 
predstavnik vlade in drugi sodelujoči na taki seji. 

Besedilo uradnega obvestila o seji ali delu seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti, določi državni zbor. 

Določbe prejšnjih odstavkov veljajo smiselno tudi za seje delovnih teles državnega zbora. 

104 člen 

Predstavniki javnih glasil imajo pravico biti navzoči na javnih sejah državnega zbora in njegovih delovnih 
teles ter obveščati javnost o njegovem njihovem delu. 

Predstavnikom javnih glasil so na voljo informativno in dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov državnega 
zbora obvestila in poročila o delu državnega zbora in njegovih delovnih teles, glasilo državnega zbora in 
druge publikacije, ki jih izdaja državni zbor, ter vsi javni dokumenti, ki se objavljajo v računalniškem omrežju 
državnega zbora. 

Pogoji za delo predstavnikov javnih glasil v državnem zboru in način uporabe javnih dokumentov iz 
računalniškega omrežja državnega zbora se določijo s pravili, ki jih izda generalni sekretar državnega 
zbora. 

105 člen 

Osebe, ki niso vabljene na sejo, so lahko navzoče na seji v skladu s pravili o notranjem redu, ki jih določi 
generalni sekretar državnega zbora v soglasju s kolegijem predsednika. 

106 člen 

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradivo državnega zbora, ki so zaupne narave. 

Poslanec javnosti ne sme sporočiti podatkov iz dokumentov oziroma gradiva, ki je zaupne narave, kot tudi 
ne podatkov s seje ali dela seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti. 

Ravnanje z gradivom zaupne narave določi državni zbor s posebnim aktom, ki ga sprejme na predlog 
kolegija predsednika državnega zbora. 

107 člen 
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Izvirniki zakonov in vse gradivo, ki ga je obravnaval državni zbor ali njegova delovna telesa, se hranijo v 
arhivu državnega zbora. V arhivu se hranijo tudi dobesedni zapisi (magnetofonski zapisi in magnetogrami) 
sej državnega zbora in njegovih delovnih teles, avdio-video zapisi sej ter drugo gradivo, za katero tako 
določi predsednik državnega zbora oziroma predsednik delovnega telesa. 

Magnetofonski in avdio-video zapisi sej se hranijo najmanj štiri leta. O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva, 
magnetofonskih in avdio-video zapisov izda natančnejša navodila generalni sekretar državnega zbora. 

108 člen 

Poslanci imajo pravico vpogleda v spise in v gradivo, ki se hrani v pristojnih službah državnega zbora in 
njegovih deiovnih teles. Vpogled v spise in gradivo, ki vsebuje podatke osebne narave, je dopusten le 
poslancem, na katere se ti podatki nanašajo. Vpogled v takšne spise in gradivo imajo lahko tudi druge 
osebe, vendar le z dovoljenjem predsednika državnega zbora in z dovoljenjem poslanca, na katerega se ti 
podatki nanašajo. 

IV. AKTI IN POSTOPKI 

1. Akti državnega zbora 

109 člen 

Državni zbor sprejema ustavne zakone o spremembi ustave, zakone, avtentične razlage zakonov, državni 
proračun, spremembe državnega proračuna (v nadaljnjem besedilu: rebalans državnega proračuna) in 
zaključni račun državnega proračuna, poslovnik državnega zbora ter odloke, resolucije, deklaracije, 
priporočila in sklepe. 

110 člen 

Z odlokom državni zbor razglaša ustavne zakone o spremembi ustave, razpisuje referendum, odreja 
parlamentarno preiskavo, ustanavlja javne zavode in javna podjetja v skladu z zakonom ter ureja notranjo 
organizacijo, način dela in razmerja v državnem zboru. 

Z odlokom državni zbor tudi odloča o vprašanjih iz 92. člena ustave. 

111. člen 

Z resolucijo državni zbor ocenjuje stanje določa politiko in sprejema nacionalne programe na posameznih 
področjih. 

112. člen 

Z deklaracijo izraža državni zbor splošna stališča do vprašanj notranje in zunanje politike ter do posameznih 
vprašanj, ki imajo pomen za vso državo. 

113. člen 

S priporočilom državni zbor predlaga ukrepe za delo državnih organov, organizacij in posameznikov, ki 
opravljajo javne službe ali izvršujejo javna pooblastila. 

114. člen 

S sklepom državni zbor odloča o volitvah, imenovanjih in razrešitvah, daje soglasja k aktom javnih zavodov 
in javnih podjetij ter k imenovanjem in razrešitvam direktorjev in članov organov upravljanja teh zavodov in 
podjetij v skladu z zakonom in ustanovitvenim aktom, odloča o postopkovnih vprašanjih in o drugih 
vprašanjih iz svoje pristojnosti. 
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115. člen 

Predlogi zakonov in drugih aktov, ki jih sprejema državni zbor, predlogi, zahteve in pobude, o katerih odloča 
državni zbor, in drugo gradivo, ki ga obravnava državni zbor, se pošiljajo predsedniku državnega zbora. 

Če zadeva ni vložena v skladu s tem poslovnikom, se šteje, da zadeva ni bila vložena. Predsednik 
državnega zbora o tem obvesti predlagatelja. 

Zakonodajno-pravna služba določi za vloženi predlog akta kratico v skladu z aktom državnega zbora o 
določanju kratic. 

2. Zakonodajni postopek 

a) Splošne določbe 

116. člen 

Predlog zakona pošlje vlada, poslanec, državni svet ali najmanj 5.000 volivcev predsedniku državnega 
zbora. 

117. člen 

Predlog zakona vsebuje naslov zakona, uvod, besedilo členov in obrazložitev. 

Uvod obsega: 

oceno stanja in razloge za sprejem zakona, 
cilje, načela in poglavitne rešitve predloga zakona, 
oceno finančnih posledic predloga zakona za državni proračun in druga javna finančna sredstva, 
navedbo, da so sredstva za izvajanje zakona v državnem proračunu zagotovljena, če zakon 
predvideva porabo proračunskih sredstev v obdobju, za katerega je bil državni proračun že sprejet, 
prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti predlagane ureditve pravu Evropske unije. 
Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih mora vsebovati prikaz ureditve v najmanj treh pravnih 
sistemih držav članic Evropske unije, 
druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona. 

V besedilu členov se morata smiselno uporabiti ženski in moški spol v tistih prvih členih oziroma 
poglavjih predloga zakona, ki določajo temeljne subjekte predloga zakona z navedbo, da se v 
nadaljevanju uporabi naslavljanje v moškem spolu. 

Kadar se predlagajo spremembe ali dopolnitve zakona, predlagatelj priloži predlogu zakona tudi besedilo 
tistih določb zakona, za katere se predlagajo spremembe ali dopolnitve. 

V obrazložitvi se pojasni vsebina posameznih pravnih institutov ter povezave med njimi. 

118. člen 

Predsednik državnega zbora posreduje predlog zakona vsem poslancem takoj po vložitvi. S tem se začne 
zakonodajni postopek. 

Predlog zakona predsednik državnega zbora pošlje tudi vladi, če ta ni predlagatelj zakona. 

Predlog zakona se objavi v glasilu državnega zbora. 
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119. člen 

Če je vloženih več predlogov zakonov, ki urejajo isto družbeno razmerje, državni zbor pa še ni začel z 
obravnavo predloga zakona na podlagi 124. člena oz. matično delovno telo še ni začelo z obravnavo 
predloga zakona na podlagi 128. člena tega poslovnika, določi kolegij vrstni red obravnave zakonov. 

če predlog zakona ureja isto družbeno razmerje kot predlog zakona, glede katerega je državni zbor že 
začel z obravnavo predloga zakona na podlagi 124. člena oz. matično delovno telo začelo z 
obravnavo predloga zakona na podlagi 128. člena tega poslovnika, ga predsednik državnega zbora 
zadrži in o tem obvesti predlagatelja. 

120. člen 

Predlagatelj lahko umakne predlog zakona ali nadomesti predlog zakona z novim, dokler državni zbor 
ne začne z obravnavo predloga zakona na podlagi 124. člena oz. matično delovno telo ne začne z 
obravnavo predloga zakona na podlagi 128. člena tega poslovnika 

Če predlagatelj umakne predlog zakona v roku iz prejšnjega odstavka, je zakonodajni postopek končan. 

b) Predhodna obravnava 

121. člen 

Predlagatelj zakona lahko pred vložitvijo predloga zakona predlaga, naj se opravi predhodna obravnava o 
temeljnih vprašanjih in družbenih razmerjih, ki naj bi se uredila z zakonom. 

Predhodna obravnava se opravi na podlagi prikaza stanja na področju, ki naj se uredi z zakonom, in tez za 
normativno ureditev, ki lahko vsebujejo variantne rešitve. 

Če kolegij sprejme predlog, da se opravi predhodna obravnava, določi tudi delovno telo, v katerem se opravi 
predhodna obravnava. 

122. člen 

V predhodni obravnavi sodeluje predlagatelj, lahko pa tudi vlada, če ni predlagatelj. 

Na zahtevo delovnega telesa iz prejšnjega člena tega poslovnika da v predhodni obravnavi mnenje 
zakonodajno-pravna služba državnega zbora. 

Po opravljeni predhodni obravnavi sprejme delovno telo iz prejšnjega člena tega poslovnika mnenje, ki ga 
pošlje predlagatelju. 

Predlagatelj v uvodu predloga zakona obrazloži, kako je upošteval mnenje delovnega telesa iz prejšnjega 
člena tega poslovnika. 

c) Redni zakonodajni postopek 

ca) Pn/a obravnava predloga zakona 

123. člen 

Prva obravnava predloga zakona se, razen v primeru iz 124. člena tega poslovnika, opravi s posredovanjem 
zakona poslancem. 

124. člen 
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Najmanj petnajst poslancev lahko v desetih dneh po posredovanju predloga zakona poslancem zahteva, da 
državni zbor opravi razpravo o razlogih, ki zahtevajo sprejem zakona ter o načelih, ciljih in poglavitnih 
rešitvah predloga zakona (splošna razprava). 

Po končani splošni razpravi državni zbor sklepa o tem, ali je predlog zakona primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 

Če državni zbor odloči, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, se zakonodajni postopek 
nadaljuje. 

Če državni zbor odloči, da zakon ni primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo, je zakonodajni postopek 
končan. 

125. člen 

Predsednik državnega zbora določi matično delovno telo in mu dodeli predlog zakona v obravnavo takoj po 
izteku roka iz prvega odstavka prejšnjega člena oziroma takoj po zaključku splošne razprave in sprejemu 
sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. 

126. člen 

Predlog zakona, ki bo imel finančne posledice za državni proračun ali druga javna finančna sredstva, se 
dodeli v obravnavo tudi delovnemu telesu, ki je pristojno za vprašanja javnih financ. To delovno telo lahko 
poda mnenje tudi k amandmaju, ki ima finančne posledice za državni proračun ali druga javna finančna 
sredstva, posebej pa je dolžno opozoriti na morebitno dejstvo, da zakon določa proračunske izdatke, ki v 
obdobju, za katero je proračun sprejet, niso predvideni. Poročilo o finančnih posledicah zakona in 
amandmajev pošlje to delovno telo matičnemu delovnemu telesu. 

Predlog zakona, ki vsebuje določbe, ki se nanašajo na pravice in položaj narodnih skupnosti, se dodeli tudi 
komisiji za narodni skupnosti. Ta komisija lahko poda tudi mnenje k amandmajem, ki se nanašajo na 
pravice in položaj narodnih skupnosti. Poročilo glede takih določb predloga zakona in amandmajev pošlje 
komisija matičnemu delovnemu telesu. 

cb) Druga obravnava predloga zakona 

127. člen 

Druga obravnava predloga zakona se opravi najprej v matičnem delovnem telesu in nato na podlagi poročila 
matičnega delovnega teiesa na seji državnega zbora. 

V drugi obravnavi se opravi razprava o členih ali delih predloga zakona in glasovanje o členih ali delih 
predloga zakona. 

O naslovu zakona se razpravlja in glasuje le, če je k njemu vložen amandma, 

cba) Obravnava v matičnem delovnem telesu 

128. člen 

V drugI obravnavi predloga zakona matično delovno telo opravi razpravo in glasovanje o 
posameznih členih predloga zakona. 

129. člen 

Matično delovno telo lahko sklene: 
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da se združi razprava in glasovanje o več povezanih členih predloga zakona, 
da se opravi razprava in glasovanje o posameznih delih oziroma poglavjih predloga zakona, 
da se razpravlja in glasuje skupaj o več delih oziroma poglavjih predloga 
zakona ali o vseh členih skupaj. 

130. člen 

Amandmaje k predlogu zakona lahko vložijo poslanci, zainteresirano delovno telo in delovno telo iz 126. 
člena tega poslovnika, državni svet ter vlada, kadar ni predlagateljica zakona. 

Amandmaji se lahko vlagajo do petega dne pred sejo, na kateri se opravi druga obravnava predloga 
zakona. Če je seja sklicana v skladu z drugim odstavkom 50. člena tega poslovnika, se amandmaji lahko 
vlagajo do začetka obravnave predloga zakona. Če je na dnevni red seje uvrščen predlog zakona, za 
katerega s termlnskim programom to ni bilo predvideno, se amandmaji lahko vlagajo do začetka 
obravnave predloga zakona. 

Z amandmajem se lahko predlaga sprememba ali dopolnitev posameznega člena ali naslova zakona. Z 
amandmaji se lahko predlagajo tudi novi členi, ki vsebujejo rešitve, izhajajoče iz ciljev in načel predloga 
zakona. 

Predlagatelj zakona lahko vloži do 12. ure na dan pred sejo matičnega delovnega telesa amandmaje k 
vloženim amandmajem. Amandmaje k amandmajem, ki so bili vloženi k predlogu zakona, ki je bil 
uvrščen na dnevni red seje mimo terminskega programa, lahko predlagatelj zakona vloži do začetka 
obravnave vloženega amandmaja. 

Amandma se vloži pisno v normativni obliki z obrazložitvijo, v kateri se pojasnijo razlogi za amandma in 
navedejo posledice za državni proračun ali druga javna finančna sredstva ter druge posledice, ki jih bo imel 
sprejem amandmaja. 

Delovno telo iz prvega odstavka 126. člena tega poslovnika lahko poda mnenje k amandmaju, ki ima 
finančne posledice za državni proračun ali druga javna finančna sredstva. 

Komisija za narodni skupnosti lahko poda mnenje k amandmajem, ki se nanašajo na pravice in položaj 
narodnih skupnosti. 

131. člen 

Predlagatelj zakona, zainteresirano delovno telo, delovno telo iz 126. člena tega poslovnika in vlada lahko 
dajo mnenje k posameznemu amandmaju. 

Matično delovno telo obravnava amandmaje in mnenja iz prejšnjega odstavka in se do njih opredeli. 

132. člen 

O vsakem amandmaju se glasuje posebej. 

Pred vsakim glasovanjem lahko dasta k posameznemu amandmaju mnenje predlagatelj zakona in vlada, če 
nI predlagatelj zakona. 

Če je amandma k posameznemu členu vsebinsko povezan z amandmaji k drugim členom, se o tako 
povezanih amandmajih razpravlja in glasuje skupaj. 

če je k posameznemu členu predlaganih več amandmajev, se najprej glasuje o amandmaju, ki najbolj 
odstopa od vsebine člena, in nato po tem kriteriju o drugih amandmajih. 

če je predlagan amandma k amandmaju, se najprej glasuje o amandmaju, ki je dan k amandmaju. 
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Če predsedujoči matičnega telesa ugotovi, da so zaradi sprejetega amandmaja drugi amandmaji postali 
brezpredmetni, se o njih ne glasuje. Če predlagatelji drugih amandmajev ugovarjajo ugotovitvi 
predsedujočega, odloči o tem matično telo brez razprave. 

Predlagatelj amandmaja lahko spremeni, dopolni ali umakne amandma do začetka glasovanja o 
amandmajih k členu, h kateremu je predlagal amandma. 

Matično delovno telo lahko sprejme tudi svoj amandma. 

133. člen 

Pri predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona se amandmaje lahko vlaga le k členom 
sprememb In dopolnitev predloga zakona. 

Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za amandmaje, ki se vlagajo h prehodnim in končnim 
določbam predloga zakona. 

134. člen 

Po končani obravnavi amandmajev in členov, h katerim so bili vloženi amandmaji, se pripravi dopolnjen 
predlog zakona, in sicer tako, da se v predlog zakona za drugo obravnavo vključi vse sprejete amandmaje. 
Dopolnjen predlog zakona je sestavni del poročila matičnega delovnega telesa za drugo obravnavo 
predloga zakona. 

Poročilo matičnega delovnega telesa za drugo obravnavo predloga zakona in morebitno mnenje 
zakonodajno-pravne službe državnega zbora k dopolnjenemu predlogu zakona, se objavita v glasilu 
državnega zbora. 

cbb) Obravnava na seji državnega zbora 

135. člen 

V drugi obravnavi predloga zakona državni zbor opravi razpravo po delih oziroma posameznih členih 
dopolnjenega predloga zakona in glasovanje o delih oziroma posameznih členih. 

136. člen 

Glede vodenja razprave in glasovanja se smiselno uporablja 129. člen tega poslovnika. 

137. člen 

Amandmaje k dopolnjenemu predlogu zakona lahko vloži poslanska skupina, deset poslancev in vlada, 
kadar ni predlagateljica zakona. 

Predlagatelj lahko vloži amandmaje k tistim členom predloga zakona, h katerim je matično delovno telo 
sprejelo amandmaje. 

Amandmaji se lahko vložijo najkasneje pet dni pred sejo državnega zbora, na kateri se obravnava predlog 
zakona. Če je na dnevni red seje državnega zbora uvrščen predlog zakona, za katerega s terminskim 
programom to ni bilo predvideno, se amandmaji lahko vlagajo do 12. ure na dan pred začetkom seje. Če je 
na dnevni red seje državnega zbora predlog zakona uvrščen z razširitvijo na sami seji, se amandmaji 
lahko vlagajo do začetka obravnave predloga zakona. 

Predlagatelj lahko vloži amandmaje k amandmajem do začetka obravnave zakona. 
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Glede vsebine in sestavin amandmajev veljata tretji in peti odstavek 130. člena tega poslovnika. 

Matično delovno telo, delovno telo iz 126. člena tega poslovnika in vlada lahko dajo mnenje k 
posameznemu amandmaju. 

Glede glasovanja o amandmajih se smiselno uporabljajo določbe 132. člena tega poslovnika. 

Pri predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona se uporablja določba 133. člena tega poslovnika. 

138. člen 

Po končani drugi obravnavi se pripravi spisek vseh sprejetih amandmajev, in vseh členov, h katerim so bili ti 
amandmaji sprejeti. 

Če so bili sprejeti amandmaji k več kot desetini členov predloga zakona, se po končani drugi obravnavi 
pripravi in pravno tehnično uredi besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo na podlagi sprejetih členov in 
amandmajev. 

Če je predlagatelj zakona vlada, lahko državni zbor v primeru iz prejšnjega odstavka sklene, naj vlada 
pripravi besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo. 

Če zakonodajno-pravna služba državnega zbora ali vlada ugotovi, da so posamezne določbe predloga 
zakona po sprejemu amandmajev v drugi obravnavi, medsebojno neusklajene, neskladne z ustavo ali 
neusklajene z drugimi zakoni, na to opozori državni zbor in predlaga možne rešitve. 

139. člen 

če v drugi obravnavi ni bil k dopolnjenemu predlogu zakona sprejet noben amandma, državni zbor na isti 
seji preide na glasovanje o zakonu. 

Glasovanje o zakonu se lahko opravi najprej po preteku štiriindvajset ur po končani drugi obravnavi 
predloga zakona. Predsedujoči določi, kdaj bo državni zbor opravil glasovanje o zakonu. 

140. člen ' 

Če so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot desetini členov predloga zakona, lahko državni 
zbor na predlog predlagatelja sklene, da bo na isti seji opravil tretjo obravnavo predloga zakona, če temu ne 
nasprotuje več kot tretjina navzočih poslancev. 

Ob sprejemu sklepa iz prejšnjega odstavka državni zbor tudi odloči, kdaj se bo opravila tretja obravnava, 
vendar ne prej kot v 24 urah po prejemu spiska iz prvega odstavka 138. člena. 

cc) Tretja obravnava predloga zakona 

141. člen 

V tretji obravnavi državni zbor razpravlja o predlogu zakona v celoti in glasuje o zakonu.Obravnava 
posameznih členov predloga zakona se opravi le o tistih členih, h katerim so vloženi amandmaji. 

Tretja obravnava predloga zakona se opravi praviloma na prvi naslednji seji po obravnavi zakona v drugi 
obravnavi. 

V tretji obravnavi predloga zakona lahko amandmaje vložijo predlagatelj ali najmanj četrtina poslancev. 
Amandmaji se lahko na način iz 137. člena tega poslovnika vložijo le k členom, h katerim so bili v drugi 
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obravnavi sprejeti amandmaji.Če se opravi tretja obravnava na podlagi 140. člena, se amandmaji lahko 
vložijo do začetka obravnave. 

Če zakonodajno-pravna služba ali vlada ugotovi da so s sprejetimi amandmaji posamezne določbe predloga 
zakona medsebojno neusklajene, neskladne z ustavo ali neusklajene z drugimi zakoni, ali da niso bile 
odpravljene neusklajenosti, na katere se je opozorilo po drugi obravnavi, na to opozori predsedujočega. V 
takem primeru predsedujoči določi predlagatelju čas, da pripravi uskladitveni amandma. 

Če uskladitveni amandma ni sprejet, ali če predlagatelj v roku, ki ga je določil predsedujoči ni pripravil 
uskladitvenega amandmaja, se sestane matično delovno telo, ki pripravi svoj uskladitveni amandma, ali 
predlaga, da se zakon ne sprejme. 

Državni zbor v nadaljevanju razpravlja in glasuje o uskladitvenih amandmajih. 

Če je sprejet predlog matičnega delovnega telesa, da se zakon ne sprejme, je zakonodajni postopek 
končan. 

142. člen 

Po končani razpravi o predlogu zakona oziroma po sprejemu uskladitvenih amandmajev, državni zbor 
glasuje o zakonu. 

Zakon, ki zadeva uresničevanje v ustavi določenih pravic in položaj zgolj narodnih skupnosti, se sprejme s 
soglasjem poslancev narodnih skupnosti. Šteje se, da je soglasje dano, če poslanca narodnih skupnosti 
nista glasovala proti zakonu. 

Na podlagi odločitev državnega zbora pripravi zakonodajno-pravna služba državnega zbora končno 
besedilo zakona (izvirnik zakona). 

č) Skrajšani postopek 

143. člen 

Predlagatelj zakona lahko predlaga, naj državni zbor obravnava predlog zakona v skrajšanem postopku, 
če gre za: 

manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, 
prenehanje veljavnosti posameznega zakona ali njegovih posameznih določb, 
manj zahtevne uskladitve zakona z drugimi zakoni ali s pravom Evropske unije, 
spremembe in dopolnitve zakona v zvezi s postopkom pred ustavnim sodiščem oziroma z odločbo 
ustavnega sodišča. 

če kolegij odloči, da se predlog zakona obravnava v skrajšanem postopku, predsednik takoj določi 
matično delovno telo in mu dodeli predlog zakona v obravnavo. V skrajšanem postopku obravnave 
predloga zakona se ne opravi prva obravnava. Druga in tretja obravnava se opravita na Isti seji. 
Druga obravnava se v tem primeru začne z obravnavo predloga zakona v matičnem delovnem telesu 
Po določbah tega poslovnika o drugi obravnavi. 

d) Nujni postopek za sprejem zakona 

144. člen 

Kadar je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali zaradi odprave posledic 
naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje države, lahko vlada 
predlaga sprejem zakona po nujnem postopku. 
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Razloge za sprejem zakona po nujnem postopku vlada posebej utemelji. 

Če kolegij odloči, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku, predsednik takoj določi matično 
delovno telo in mu dodeli predlog zakona v obravnavo. 

Predlog zakona, ki se obravnava po nujnem postopku, se uvrsti na prvo sejo državnega zbora po odločitvi 
kolegija. 

V nujnem postopku se uporabljajo vse določbe tega poslovnika, ki v naslednjem členu niso izrecno 
izvzeta. 

145. člen 

V nujnem postopku za sprejem zakona se prva obravnava predloga zakona ne opravi. Druga in tretja 
obravnava se opravita na isti seji. Druga obravnava se v tem primeru začne z obravnavo predloga 
zakona v matičnem delovnem telesu po določbah tega poslovnika o drugi obravnavi 

V nujnem postopku za sprejem zakona ne veljajo roki, ki so določeni za posamezna opravila v rednem 
zakonodajnem postopku. 

V nujnem postopku za sprejem zakona se lahko predlagajo amandmaji tudi ustno na sami seji do začetka 
razprave o delih oziroma členih zakona. Ustno predlagani amandma je treba pred glasovanjem predložiti 
predsedujočemu na seji matičnega delovnega telesa ali državnega zbora pisno z obrazložitvijo. 

Državni zbor lahko zahteva, da se do amandmajev, vloženih po seji matičnega delovnega telesa, opredeli 
matično delovno telo. 

e) Mnenje in soglasje lokalnih skupnosti v zakonodajnem postopku 

146. člen 

Kadar je v zakonodajni postopek predložen zakon, ki vsebuje določbe, s katerimi se neposredno posega v 
položaj in pravice lokalnih skupnosti, ali določbe, s katerimi se prenašajo na lokalne skupnosti izvrševanje 
posameznih nalog iz državne pristojnosti, predsednik državnega zbora na začetku zakonodajnega postopka 
pozove pristojne organe lokalnih skupnosti, naj o teh določbah predloga zakona v določenem roku dajo 
svoje mnenje. Ta rok ne sme biti krajši od 30 dni. 

Matično delovno telo se opredeli do mnenj lokalnih skupnosti. 

147. člen 

Določbe zakona, s katerimi se na lokalne skupnosti prenaša izvrševanje določenih zadev iz državne 
pristojnosti, se sprejmejo s soglasjem lokalnih skupnosti, na katere se prenaša izvrševanje teh zadev. 
Zaradi pridobitve soglasja pošlje predsednik državnega zbora pristojnim organom lokalnih skupnosti 
besedilo predloga zakona, ki je pripravljeno za tretjo obravnavo. Pristojni organi lokalnih skupnosti sporočijo 
svoje soglasje ali nesoglasje predsedniku državnega zbora najkasneje v 30 dneh po prejemu besedila 
zakona. 

Če je zaradi nesoglasja posameznih ali vseh lokalnih skupnostih po mnenju zakonodajno-pravne službe 
državnega zbora potrebno uskladiti besedilo zakona, predlagatelj pripravi uskladitveni amandma. 

Če zaradi nesoglasja posameznih ali vseh lokalnih skupnosti zakon ne more biti sprejet, matično delovno 
telo predlaga, da se zakon ne sprejme. 

f) Ponovno odločanje o zakonu 
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148. člen 

Kadar državni zbor pred razglasitvijo zakona na zahtevo državnega sveta ponovno odloča o zakonu, pošlje 
predsednik državnega zbora zahtevo državnega sveta v mnenje matičnemu delovnemu telesu, 
zakonodajno-pravni službi državnega zbora, predlagatelju zakona in vladi. 

149. člen 

Razpravo o zahtevi državnega sveta in ponovno glasovanje opravi državni zbor na prvi naslednji seji. 

Pred razpravo in glasovanjem lahko predstavnik državnega sveta obrazloži zahtevo državnega sveta. 

Poročevalec matičnega delovnega telesa predstavi pred razpravo in glasovanjem mnenje delovnega telesa. 

Predlagatelj zakona oziroma njegov predstavnik in predstavnik vlade lahko pred razpravo in glasovanjem 
obrazložita mnenje predlagatelja zakona oziroma vlade. 

g) Postopek za sprejem avtentične razlage zakona 

150. člen 

Predlog za sprejem avtentične razlage zakona lahko poda vsak predlagatelj, ki lahko predlaga zakon. 

Predlog iz prejšnjega odstavka vsebuje naslov zakona, navedbo člena, za katerega se predlaga avtentična 
razlaga, razloge zanjo in predlog besedila avtentične razlage. 

Predsednik državnega zbora pošlje predlog v mnenje matičnemu delovnemu telesu, zakonodajno-pravni 
službi državnega zbora ter vladi. 

» • • • 

151. člen 

Matično delovno telo obravnava predlog za sprejem avtentične razlage zakona, potem ko dobi mnenje 
zakonodajno-pravne službe državnega zbora. 

Matično delovno telo najprej obravnava vprašanje, ali je potrebno sprejeti avtentično razlago zakona. Če 
matično delovno telo meni, da je to potrebno, obravnava tudi predlog besedila avtentične razlage. 

Amandmaje k besedilu predloga avtentične razlage zakona lahko da samo matično delovno telo. 

152. člen 

O predlogu za avtentično razlago zakona in o predlogu besedila avtentične razlage ter o morebitnih 
amandmajih matičnega delovnega telesa državni zbor razpravlja in glasuje na isti seji. 

Če državni zbor sprejme predlog za sprejem avtentične razlage, ne pa tudi njenega besedila, naloži 
matičnemu delovnemu telesu, da s sodelovanjem zakonodajno-pravne službe državnega zbora sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve pripravi nov predlog besedila avtentične razlage. 

153. člen 

Besedilo avtentične razlage je sprejeto, če je zanj glasovala večina poslancev, ki je določena za sprejem 
zakona, na katerega se nanaša avtentična razlaga. 

Avtentična razlaga se objavi v Uradnem listu republike Slovenije. 
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Sprejete avtentične razlage ni mogoče spreminjati. 

h) Uradno prečiščeno besedilo zakona 

154. člen 

Kadar zakon zaradi sprememb in dopolnitev ni več pregleden, matično delovno telo, vlada ali poslanska 
skupina lahko predlaga državnemu zboru, naj izda uradno prečiščeno besedilo zakona. 

Predlog pošlje predsednik državnega zbora v mnenje zakonodajno-pravni službi državnega zbora, predlog 
vlade ali poslanske skupine pa tudi matičnemu delovnemu telesu. 

155. člen 

Po sklepu državnega zbora pripravi uradno prečiščeno besedilo zakona zakonodajno-pravna služba 
državnega zbora. 

Uradno prečiščeno besedilo potrdi državni zbor brez razprave. 

Uradno prečiščeno besedilo zakona se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

i) Postopek s predlogi zakonov po izteku mandatne dobe državnega zbora 

156. člen 

S prenehanjem mandatne dobe državnega zbora so končani vsi zakonodajni postopki, ki so bili začeti v tej 
mandatni dobi razen tistih, ki so bili začeti na predlog 5000 volivcev, vlade, za katere je vlada po izvolitvi 
vlade sklenila, da se zakonodajni postopek nadaljuje, državnega sveta in tistih, ki so bili začeti na predlog 
poslancev in so jih prevzeli poslanci v 30 dneh po konstituiranju državnega zbora. 

Šteje se, da predlogi zakonov, glede katerih se do izteka mandatne dobe državnega zbora, zakonodajni 
postopek še ni začel, niso bili vloženi. 

3. Postopek za sprejem državnega proračuna, rebalansa in zaključnega računa državnega proračuna 

a) Postopek za sprejem državnega proračuna 

157. člen 

Predlog državnega proračuna za naslednje leto predloži vlada najkasneje do 1. oktobra tekočega leta. 

Vlada predloži skupaj s predlogom državnega proračuna tudi proračunski memorandum in ostale 
dokumente povezane z bilancami javnih financ, ki jih zahteva zakon. 

158. člen 

Predsednik državnega zbora najkasneje v petih dneh po predložitvi predloga državnega 
proračuna posreduje poslancem predlog državnega proračuna, proračunski memorandum in 
ostale dokumente povezane s predlogom proračuna, ki jih zahteva zakon, ter sklic seje, na kateri 
bo opravljena predstavitev proračunskega memoranduma in predloga državnega proračuna. 

Sejo državnega zbora, na kateri bo opravljena predstavitev proračunskega memoranduma in 
predloga državnega proračuna, skliče predsednik državnega zbora najkasneje v desetih dneh po 
predložitvi predloga državnega proračuna. 

poročevalec, št. 44 74 29. maj 2001 



Proračunski memorandum in predlog državnega proračuna predstavita na seji državnega zbora 
predsednik vlade in minister za finance. O tej predstavitvi ni razprave. 

159. člen 

Amandmaje k predlogu državnega proračuna lahko vložijo poslanci, poslanske skupine, 
zainteresirana delovna telesa in matično delovno delo. 

Poslanci, poslanske skupine in zainteresirana delovna telesa lahko vložijo amandmaje k predlogu 
državnega proračuna najkasneje v desetih dneh po predstavitvi predloga državnega proračuna na 
seji državnega zbora. 

Zainteresirano delovno telo lahko vloži amandmaje samo k tistim delom predloga proračuna, ki 
zadevajo njegovo področje. 

Amandma se vloži pisno in mora biti obrazložen. 

Amandmaji se predlagajo k posameznim programskim delom državnega proračuna. 

Vsak predlagatelj amandmaja mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in 
izdatki. Vloženi amandma ne sme biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske 
rezervacije ter tudi ne v breme dodatnega zadolževanja. 

160. člen 

Matično delovno telo se najkasneje v 15 dneh po predstavitvi proračunskega memoranduma in 
predloga državnega proračuna na seji državnega zbora opredeli do vloženih amandmajev in sprejme 
svoje amandmaje ter pripravi poročilo, ki ga pošlje predsedniku državnega zbora. 

161. člen 

Vlada se najkasneje v 30 dneh po predstavitvi predloga državnega proračuna na seji državnega 
zbora opredeli do vseh vloženih amandmajev in na podlagi teh opredelitev ter zadnjih analiz 
gospodarskih gibanj in realizacije državnega proračuna za tekoče leto pripravi dopolnjen predlog 
državnega proračuna, ki ga pošlje predsedniku državnega zbora najkasneje 15 dni pred sejo 
državnega zbora. 

Dopolnjen predlog državnega proračuna je predloženo novo integralno besedilo predloga 
državnega proračuna, v katerega je vlada vključila amandmaje, s katerimi se strinja, ter v katerem 
je Izvedla svoje potrebne spremembe in dopolnitve predloga državnega proračuna. V obrazložitvi 
vlada navede, kako je upoštevala amandmaje upravičenih predlagateljev in katere dodatne 
potrebne spremembe in dopolnitve predloga državnega proračuna je izvedla. 

Vlada lahko predlaga povečanje obsega proračuna ali povečanje obsega zadolževanja. 

162. člen 

Najkasneje z dopolnjenim predlogom državnega proračuna mora vlada državnemu zboru predložiti 
tudi predlog zakona o izvrševanju proračuna. Za njegovo obravnavo in sprejem se uporabljajo 
določbe tega poslovnika o obravnavi zakona po nujnem postopku. 

Zakon o izvrševanju proračuna mora biti usklajen s sprejetim državnim proračunom. Če sprejeti 
zakon ni usklajen s sprejetim državnim proračunom, mora vlada predlagati uskladitveni amandma k 
zakonu o izvrševanju proračuna. Če uskladitveni amandma ni sprejet, se šteje, da tudi državni 
proračun ni sprejet 
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163. člen 

Amandmaje k dopolnjenemu predlogu državnega proračuna lahko vloži matično delovno delo in 
najmanj četrtina poslancev. 

Amandmaji se predlagajo k posameznim programskim delom dopolnjenega predloga državnega 
proračuna. 

Najmanj četrtina poslancev lahko vloži amandmaje najkasneje 5 dni pred sejo državnega zbora. 

Matično delovno telo lahko vloži amandmaje najkasneje 3 dni pred sejo državnega zbora. 

Matično delovno telo se opredeli do dopolnjenega predloga proračuna in do vloženih amandmajev 
in pripravi poročilo, ki vsebuje njegova stališča in opredelitve do amandmajev ter amandmaje 
matičnega delovnega telesa. 

164. člen 

Pred pričetkom razprave o posameznih delih dopolnjenega predloga državnega proračuna na seji 
državnega zbora lahko najprej predstavnik vlade obrazloži dopolnjen predlog državnega proračuna, 
stališča do njega pa lahko predstavijo tudi predstavniki poslanskih skupin. Predstavitev stališč 
predstavnikov poslanskih skupin ne more biti daljša kot 20 minut 

O amandmajih k dopolnjenemu predlogu državnega proračuna odloča državni zbor na koncu 
razprave o programskemu delu dopolnjenega predloga državnega proračuna, h kateremu je bil 
vložen amandma. 

Predlagatelj amandmaja lahko spremeni, dopolni ali umakne amandma do začetka glasovanja o 
amandmajih k programskemu delu dopolnjenega predloga državnega proračuna, h kateremu je 
vložil amandma. 

Državni zbor glasuje najprej o amandmajih, ki jih je vložila najmanj četrtina poslancev in nato o 
amandmajih matičnega delovnega telesa. 

165. člen 

Ko je končano glasovanje o delih dopolnjenega predloga državnega proračuna, predsedujoči 
ugotovi, ali je državni proračun glede prejemkov in izdatkov. 

V dvomu predsedujoči zahteva o tem mnenje vlade in matičnega delovnega telesa. 

Če je državni proračun usklajen, državni zbor glasuje o njem v celoti. 

166. člen 

Če predsedujoči ugotovi, da državni proračun ni usklajen, državni zbor zahteva od vlade, naj v 
določenem roku predloži amandma za uskladitev državnega proračuna. Amandma za uskladitev 
državnega proračuna lahko predloži tudi matično delovno telo. 

Z amandmajem za uskladitev državnega proračuna se državni proračun uskladi glede prejemkov in 
izdatkov ter po delih. 

O amandmaju vlade za uskladitev državnega proračuna da mnenje matično delovno telo. O 
amandmaju matičnega delovnega telesa za uskladitev državnega proračuna da mnenje vlada. 
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Predstavnik vlade oziroma matičnega delovnega telesa lahko na seji državnega zbora pojasni 
amandma za uskladitev državnega proračuna. Predstavnik matičnega delovnega telesa oziroma 
vlade lahko predstavi mnenje matičnega delovnega telesa oziroma vlade. 

O amandmaju za uskladitev državnega proračuna se na seji državnega zbora lahko izrečejo 
predstavniki poslanskih skupin. Njihove izjave trajajo največ 5 minut 

Po končani razpravi glasuje državni zbor o amandmaju za uskladitev državnega proračuna. V 
primeru, da sta vložena amandmaja za uskladitev državnega proračuna s strani vlade in s strani 
matičnega delovnega telesa, državni zbor najprej glasuje o amandmaju vlade, če je amandma 
sprejet, glasuje državni zbor o državnem proračunu v celoti. 

Če ni sprejet amandma za uskladitev državnega proračuna, državni proračun ni sprejet 

167. člen 

Če državni proračun ni sprejet, določi državni zbor rok, v katerem mora vlada predložiti nov predlog 
državnega proračuna. 

Predsednik državnega zbora najkasneje v 15 dneh po predložitvi novega predloga državnega 
proračuna skliče sejo državnega zbora. > 

Državni zbor na isti seji opravi predstavitev novega predloga državnega proračuna, razpravo in 
glasovanje o delih In amandmajih in glasovanje o državnem proračunu v celoti. Za predstavitev, 
razpravo in glasovanje o novem predlogu državnega proračuna in amandmajih se smiselno 
uporabljajo določbe 164. in 165. člena poslovnika. 

Glede predlaganja amandmajev k novemu predlogu državnega proračuna velja določba 159. člena 
tega poslovnika. Amandmaji se lahko vložijo najkasneje v 10 dneh po predložitvi novega predloga 
državnega proračuna. 

Matično delovno telo lahko vloži amandmaje najkasneje 11 dni po predložitvi novega predloga 
državnega proračuna. 

Matično delovno telo se opredeli do novega predloga državnega proračuna in do vloženih 
amandmajev in pripravi poročilo, ki vsebuje njegova stališča in opredelitve do amandmajev ter 
amandmaje matičnega delovnega telesa. 

Glede predlaganja in sprejemanja amandmaja za uskladitev novega predloga državnega proračuna 
velja določba 166. člena poslovnika. 

b) Postopek za sprejem rebalansa državnega proračuna 

168. člen 

Predlog rebalansa državnega proračuna se uvrsti na dnevni red seje državnega zbora, če so ga poslanci 
dobili vsaj 15 dni pred sejo. 

Glede predlaganja amandmajev k predlogu rebalansa državnega proračuna velja določba 156. člena tega 
poslovnika, razen roka za predlaganje amandmajev. Amandmaji se lahko vložijo najkasneje 3 dni pred sejo 
zbora. 
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Amandmaji se lahko nanašajo samo na tiste programske dele državnega proračuna, ki so zajeti v predlogu 
rebalansa. Zainteresirano delovno telo lahko vloži amandmaje samo k tistim delom državnega proračuna, ki 
so zajeti v predlogu rebalansa, ki zadevajo njegovo področje. 

Predlog rebalansa državnega proračuna obravnava in sprejema državni zbor na eni seji. Na tej seji se po 
vrsti opravijo splošna razprava, razprava in glasovanje o delih in amandmajih ter razprava in glasovanje o 
predlogu rebalansa državnega proračuna v celoti. 

O amandmajih k predlogu rebalansa državnega proračuna odloča državni zbor na koncu razprave o 
programskem delu rebalansa državnega proračuna, h kateremu je bil vložen amandma. 

♦ 
Glede predlaganja in sprejemanja amandmaja za uskladitev rebalansa državnega proračuna velja določba 
166. člena tega poslovnika. 

c) Postopek za sprejem zaključnega računa državnega proračuna 

169. člen 

Vlada predloži predlog zaključnega računa državnega proračuna državnemu zboru najkasneje v 30 dneh po 
predložitvi dokončnega poročila računskega sodišča. 

Predsednik državnega zbora pošlje predlog zaključnega računa državnega proračuna matičnemu 
delovnemu telesu in poslancem najkasneje 15 dni pred sejo, na kateri bo državni zbor obravnaval zaključni 
račun državnega proračuna. 

170. člen 

Pred začetkom razprave o zaključnem računu državnega proračuna poda najprej obrazložitev predstavnik 
vlade, potem poda poročilo predstavnik matičnega delovnega telesa. 

Razprava o zaključnem računu državnega proračuna se lahko deli na splošno razpravo in razpravo o delih. 

Državni zbor glasuje o zaključnem računu državnega proračuna v celoti. 

4. Postopek za ratifikacijo mednarodne pogodbe 

171. člen 

Državni zbor ratificira mednarodno pogodbo z zakonom. 

Zakon o ratifikaciji mednarodne pogodbe predloži vlada. 

V postopku ratifikacije mednarodne pogodbe se na isti seji opravita samo druga in tretja obravnava . 
O členih mednarodne pogodbe se glasuje v celoti. 

V postopku ratifikacije mednarodne pogodbe ni mogoče vlagati amandmajev na besedilo 
mednarodne pogodbe. 

5. Postopek za sprejem drugih aktov državnega zbora 

172. člen 

Poslovnik državnega zbora ter njegove spremembe in dopolnitve sprejema državni zbor smiselno po 
postopku, ki ga določa ta poslovnik za sprejem zakona. 
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173. člen 

Odloke, resolucije, deklaracije, priporočila in sklepe obravnava in sprejema državni zbor praviloma na eni 
seji. Na tej seji se po vrsti opravijo splošna razprava, razprava in glasovanje o delih akta in amandmajih ter 
razprava in glasovanje o aktu v celoti. 

Če z ustavo, z zakonom ali s tem poslovnikom ni določen predlagatelj akta iz prejšnjega odstavka, lahko 
predlaga te akte vsak poslanec, matično delovno telo ali vlada. 

Predlog resolucije o nacionalnem programu predloži vlada. 

6. Postopek za spremembo ustave 

174. člen 

Ustava Republike Slovenije se spremeni z ustavnim zakonom. Ustavni zakon o spremembi ustave je 
sestavljen iz dveh delov: prvi del (razdelek I.) vsebuje besedilo spremembe ustave, drugi del (razdelek II.) 
pa vsebuje določbe o izvedbi spremembe ustave. 

175. člen 

Predlog za začetek postopka za spremembo ustave predloži 20 poslancev, vlada ali najmanj 30.000 
volivcev predsedniku državnega zbora. 

V predlogu mora biti navedeno, v čem in kako naj se ustava spremeni, ter razlogi za spremembo. Predlogu 
za začetek postopka za spremembo ustave mora biti priložen osnutek ustavnega zakona. 

Predstavnik volivcev predloži predlog iz drugega odstavka tega člena najkasneje v 30 dneh po preteku roka, 
določenega za zbiranje podpisov volivcev za podporo predlogu za začetek postopka za spremembo ustave. 

Zakonodajno-pravna služba določi za vloženi predlog njegovo kratico v skladu s posebnim predpisom. 

176. člen 

Državni zbor ustanovi ustavno komisijo v 30 dneh po predložitvi predloga za začetek postopka za 
spremembo ustave. 

177. člen 

Ustavna komisija sprejme predlog sklepa, da se začne postopek za spremembo ustave, z dvotretjinsko 
večino glasov navzočih članov. 

178. člen 

Če ustavna komisija ne sprejme sklepa iz prejšnjega člena, o tem pripravi poročilo za sejo državnega zbora. 

Če ustavna komisija sprejme sklep iz prejšnjega člena, opravi razpravo o osnutku ustavnega zakona. 

Ustavna komisija po končani razpravi iz prejšnjega odstavka sprejme z večino glasov vseh članov stališča o 
osnutku ustavnega zakona in o tem pripravi poročilo za sejo državnega zbora. 

179. člen 

Predlagatelj lahko umakne predlog za začetek postopka za spremembo ustave najkasneje dan pred sejo 
državnega zbora, na kateri se odloča o tem predlogu. 
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Če državni zbor ne sprejme sklepa, da se začne postopek za spremembo ustave, je postopek za 
spremembo ustave končan. Vsebinsko enakega predloga ni mogoče uvrstiti na dnevni red seje državnega 
zbora v isti mandatni dobi. 

180. člen 

Če državni zbor sprejme sklep, da se začne postopek za spremembo ustave, se opravi razprava o osnutku 
ustavnega zakona in stališčih ustavne komisije o njem. 

Državni zbor po končani razpravi iz prejšnjega odstavka sprejme stališča o osnutku ustavnega zakona, ki 
naj jih ustavna komisija upošteva pri pripravi predloga ustavnega zakona. 

Državni zbor sprejme stališča iz prejšnjega odstavka z večino glasov vseh poslancev. 

a) Predlog ustavnega zakona 

181. člen 

Na podlagi sklepa in stališč državnega zbora ustavna komisija pripravi predlog ustavnega zakona. 

Ustavna komisija sprejme predlog ustavnega zakona z dvotretjinsko večino glasov vseh svojih članov. 

182. člen 

če ustavna komisija ne sprejme predloga ustavnega zakona, o tem pripravi poročilo za sejo državnega 
zbora. 

Državni zbor po končani razpravi o poročilu iz prejšnjega odstavka lahko sprejme stališča, ki naj jih ustavna 
komisija upošteva pri pripravi predloga ustavnega zakona, ali pa sklene, da je postopek za spremembo 
ustave končan. 

183. člen 

K predlogu ustavnega zakona ni mogoče vložiti amandmaja. 

Po končani obravnavi predloga iz prejšnjega odstavka državni zbor glasuje o predlogu ustavnega zakona. 

Če predlog ustavnega zakona ni sprejet, je postopek za spremembo ustave končan. 

b) Razglasitev spremembe ustave « 

184. člen 

Državni zbor razglasi ustavni zakon o spremembi ustave najkasneje osmi dan po njegovem sprejemu, razen 
če najmanj 30 poslancev zahteva, da se predlagana sprememba ustave predloži v sprejem volivcem na 
referendumu. 

če je sprememba ustave na referendumu potrjena, državni zbor razglasi ustavni zakon o spremembi ustave 
najkasneje osmi dan po prejemu poročila o izidu referenduma. 

Ustavni zakon o spremembi ustave razglasi državni zbor na seji s sprejemom odloka o razglasitvi. 

Če sprememba ustave na referendumu ni potrjena, je postopek za spremembo ustave končan. 

185. člen 
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Določbe o postopku za spremembo ustave se smiselno uporabljajo tudi za spremembo ustavnega zakona 
za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, za spremembo 
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in za spremembo ustavnega zakona o spremembi 
ustave Republike Slovenije. 

7. Postopek v zvezi z referendumom 

186. člen 

Predlog, naj državni zbor na svojo pobudo razpiše referendum določen z zakonom, poslanec vloži pisno. V 
predlogu mora biti jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma. Predlog mora biti obrazložen. 

Predlog pošlje predsednik državnega zbora v mnenje matičnemu delovnemu telesu in zakonodajno-pravni 
službi državnega zbora. 

Predlog se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to 
sejo. 

187. člen 

Zahteva za razpis zakonodajnega referenduma in zahteva za razpis referenduma o spremembi 
ustave se vloži pisno in mora biti obrazložena. Zahteva se pošlje predsedniku državnega zbora. 

Pred razpisom referenduma poda zakonodajno-pravna služba mnenje o tem, ali zahteva za razpis 
referenduma izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje. 

Poslanec lahko umakne svojo podporo zahtevi za razpis referenduma do sprejetja dnevnega reda 
seje, na kateri se bo obravnavala zahteva za razpis referenduma. 

188. člen 

Predsednik državnega zbora uvrsti predlog iz 186. člena in zahtevo iz 187. člena na dnevni red prve 
naslednje seje državnega zbora. 

8. Postopek obtožbe predsednika republike, predsednika vlade in ministrov 

189. člen 

Predlog za uvedbo postopka o obtožbi predsednika republike (109. člen ustave) mora vsebovati opis 
očitane kršitve ustave ali hujše kršitve zakona in predloge dokazov o očitani kršitvi. 

Predlog obravnava državni zbor na prvi naslednji seji, če je bil vložen najkasneje 30 dni pred to sejo. 

Državni zbor o predlogu odloči najkasneje v 60 dneh po vložitvi predloga. Če državni zbor odločitve v tem 
roku ne sprejme, se šteje, da je predlog zavrnjen. 

190. člen) 

V času od razpisa volitev za predsednika republike do razglasitve volilnih rezultatov ni mogoče predlagati 
uvedbe postopka o obtožbi predsednika republike. 

Uvedbe postopka o obtožbi ni mogoče predlagati, če je že predlagan, pa ne nadaljevati, če predsednik 
republike odstopi ali če mu preneha mandat. Državni zbor postopek nadaljuje, če predsednik republike to 
zahteva. 
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191. člen 

Predlog obtožbe pošlje predsednik državnega zbora predsedniku republike. 

192. člen 

Predsednik republike lahko pisno ali ustno na seji državnega zbora odgovori na predlog obtožbe. 

Predstavnik predlagatelja lahko obrazloži predlog obtožbe na seji državnega zbora. 

Predlagatelj lahko umakne predlog obtožbe do konca obravnave na seji državnega zbora. V tem primeru se 
šteje, da predlog obtožbe ni bil vložen. 

O obtožbi predsednika republike odloči državni zbor s sklepom. 

193. člen 

Sklep o obtožbi predsednika republike pošlje predsednik državnega zbora ustavnemu sodišču in 
predsedniku republike. 

Sklep vsebuje sestavine iz prvega odstavka 189. člena tega poslovnika. 

S sklepom imenuje državni zbor tudi pooblaščenega predstavnika, ki bo zastopal obtožbo pred ustavnim 
sodiščem. Pooblaščeni predstavnik se imenuje izmed poslancev, ki so predlagali uvedbo postopka o 
obtožbi predsednika republike. 

194. člen 

Določbe o obtožbi predsednika republike se smiselno uporabljajo tudi v postopku obtožbe predsednika 
vlade in ministrov zaradi kršitve ustave in zakonov pri opravljanju njihovih funkcij (119. člen ustave). 

Na zahtevo državnega zbora da o predlogu obtožbe predsednika vlade mnenje predsednik republike, o 
predlogu obtožbe ministra pa predsednik vlade. 

9. Postopek volitev in imenovanj 

a) Splošne določbe 

195. člen 

Volitve in imenovanja funkcionarjev, ki jih po ustavi in zakonu voli ali imenuje državni zbor, se opravijo po 
določbah tega poslovnika, če zakon ne določa drugače. 

Predlagatelj kandidature oziroma njegov predstavnik lahko pred glasovanjem obrazloži predlog kandidature. 

196. člen 

Če se glasuje o enem kandidatu oziroma o listi kandidatov, se glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali 
proti listi kandidatov tako, da se na glasovnici obkroži beseda "za" ali beseda "proti". 

Če se glasuje o več kandidatih za eno funkcijo, se glasuje tako, da se na glasovnici obkroži zaporedna 
številka pred imenom kandidata, za katerega se glasuje. 

Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če zanj glasuje večina poslancev, ki so oddali veljavne glasovnice, 
če ustava, zakon ali ta poslovnik glede posameznih volitev oziroma imenovanj ne določa drugače. 
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197. člen 

Če se glasuje o več kandidatih za eno funkcijo, pa noben ne dobi potrebne večine, se opravi novo 
glasovanje. Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila 
največ glasov. Če je pri prvem glasovanju več kandidatov dobilo enako najvišje oziroma enako drugo 
najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim številom glasov 
določi z žrebom. 

Če se glasuje o več kandidatih za eno funkcijo, se kandidati na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem 
redu. 

Na glasovnici pri drugem glasovanju se kandidata navedeta po vrstnem redu glede na število glasov, 
dobljenih pri prvem glasovanju. 

198. člen 

Če se glasuje o več kandidatih za več enakih funkcij, se glasovanje opravi za vsako funkcijo posebej, če 
zakon ali ta poslovnik ne določa drugače. 

Če je v primeru iz prejšnjega odstavka predlaganih več kandidatov, kot se voli oziroma imenuje nosilcev 
funkcij, se glasuje o vseh kandidatih hkrati. Vsak poslanec glasuje za toliko kandidatov, kolikor je treba 
izvoliti oziroma imenovati nosilcev funkcij. Izvoljeni oziroma imenovani so kandidati, ki so dobili potrebno 
večino. Glede kandidatov, ki pri glasovanju niso dobili potrebne večine, se opravi drugo glasovanje, pri 
katerem se glasuje o tolikem številu kandidatov, kolikor je še treba izvoliti oziroma imenovati nosilcev 
funkcij. Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih kandidatih, ki so pri prvem glasovanju dobili največ glasov, 
na način iz prvega odstavka tega člena. 

199. člen 

Če kandidat ne dobi potrebne večine, oziroma če tudi pri drugem glasovanju noben kandidat za posamezno 
funkcijo ne dobi potrebne večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi 
novega predloga kandidatur. 

200. člen 

Državni zbor določa kandidate za sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice z glasovanjem na 
način, ki ga določa ta poslovnik za volitve funkcionarjev. Glasuje se o vsakem kandidatu posebej. Lista 
kandidatov se oblikuje tako, da se kandidati na listi navedejo po vrstnem redu dobljenih glasov. 

b) Volitve predsednika in podpredsednikov državnega zbora 

201. člen 

Kandidata za predsednika in podpredsednika državnega zbora lahko predlaga najmanj deset poslancev. 

Kandidiranje in glasovanje o kandidatih iz prejšnjega odstavka se izvedeta ločeno za funkcijo predsednika in 
funkcijo podpredsednika. Najprej se glasuje o predsedniku državnega zbora. O podpredsedniku se glasuje 
potem, ko je izvoljen predsednik. 

Glasuje se tajno- 

Za podpredsednika državnega zbora je izvoljen kandidat, za katerega je glasovala večina vseh 
Poslancev. 

c) Imenovanje predsednikov in podpredsednikov delovnih teles 

29. maj 2001 83 poročevalec, št. 44 



202. člen 

Predsednike in podpredsednike delovnih tefes imenuje državni zbor na predlog poslanskih skupin, katerim 
na podlagi odločitve kolegija pripada mesto predsednika ali podpredsednika delovnega telesa. O 
imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih teles glasujejo poslanci tako, da glasujejo o listi 
kandidatov za predsednike in podpredsednike delovnih teles kot celoti. 

če kandidatna lista ni izglasovana, se postopek imenovanja ponovi na podlagi novih predlogov poslanskih 
skupin. 

č) Imenovanje funkcionarjev v službah državnega zbora 

203. člen 

Funkcionarje v službah državnega zbora, za katere tako določa ta poslovnik, imenuje državni zbor. 

d) Postopek za razrešitev 

204. člen 

Državni zbor razrešuje funkcionarje, ki jih voli ali imenuje na podlagi ustave, zakona ali tega poslovnika, po 
postopku, kakor je določen za izvolitev ali imenovanje, če ni za razrešitev določen drugačen postopek. 

Razrešitev lahko predlaga z ustavo, z zakonom ali s tem poslovnikom določeni predlagatelj za izvolitev 
oziroma imenovanje, razen če je z ustavo, z zakonom ali s tem poslovnikom določen drug predlagatelj za 
razrešitev ali če iz razlogov za razrešitev, določenih z ustavo ali z zakonom, izhaja, da lahko predlaga 
razrešitev tudi drug predlagatelj. 

Odločitev o razrešitvi se sprejme z večino, ki jo določa ustava, zakon ali ta poslovnik. 

e) Postopek v zvezi z odstopom poslanca in funkcionarja državnega zbora 

205. člen 

Vsak poslanec in funkcionar državnega zbora ima pravico odstopiti in odstop obrazložiti. 

Izjava o odstopu se da pisno in se pošlje predsedniku državnega zbora, ki poslance obvesti o odstopu na 
prvi naslednji seji državnega zbora. 

Šteje se, da je poslancu ali funkcionarju prenehala funkcija z dnem, ko je bil državni zbor na seji obveščen o 
odstopu. 

10. Postopek v zvezi z imuniteto 

a) Postopek v zvezi z imuniteto poslanca 

206. člen 

Poslanec ima imuniteto od potrditve do prenehanja mandata. 

207. člen 

Če so podani pogoji za odreditev pripora poslanca ali če so podani pogoji za začetek kazenskega postopka 
proti poslancu, ki se sklicuje na imuniteto, pristojni državni organ pošlje zahtevo za dovolitev pripora 
oziroma za začetek kazenskega postopka predsedniku državnega zbora. 
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V primeru, ko je bil poslanec priprt ali je bil proti njemu začet kazenski postopek, ker je bil zaloten pri 
kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let, pristojni državni organ nemudoma 
pošlje predsedniku državnega zbora obvestilo o priporu ali o začetku kazenskega postopka. Pristojni 
državni organ pošlje obvestilo o začetku kazenskega postopka predsedniku državnega zbora tudi tedaj, ko 
se poslanec ni skliceval na imuniteto. 

208. člen 

Predsednik državnega zbora zahtevo ali obvestilo takoj pošlje mandatno-volilni komisiji. 

Pri obravnavanju zahteve ali obvestila mandatno-volilna komisija presodi, ali je priznanje imunitete nujno 
potrebno za opravljanje poslanske funkcije. Praviloma se šteje, da je priznanje imunitete lahko nujno 
potrebno za opravljanje poslanske funkcije v primeru, ko namerava pristojni državni organ poslanca pripreti 
ali ko ga je že priprl, ne pa tudi v primeru, ko namerava proti njemu začeti kazenski postopek ali ko ga je že 
začel. 

Mandatno-volilna komisija lahko samo izjemoma in iz posebej utemeljenih razlogov državnemu zboru 
predlaga, da naknadno prizna imuniteto tudi poslancu, ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je 
predpisana kazen zapora nad pet let, oziroma poslancu, proti kateremu je bil začet kazenski postopek, ker 
se ni skliceval na imuniteto. Pri tem upošteva tudi razloge, zaradi katerih se poslanec ne sklicuje na 
imuniteto. 

Pri obravnavanju zahteve ali obvestila mandatno-volilna komisija ne vrednoti dokazov in ne presoja, ali je 
podan dejanski stan poslancu očitanega kaznivega dejanja in ali je poslanec kazensko odgovoren. 

209. člen 

Mandatno-volilna komisija obravnava zahtevo oziroma obvestilo na seji, zaprti za javnost. 

Mandatno-volilna komisija preuči zahtevo ali obvestilo in predlaga državnemu zboru, da poslancu prizna 
imuniteto ali da mu je ne prizna. 

210. člen 

Državni zbor brez razprave odloča o tem, ali poslancu prizna imuniteto ali mu je ne prizna. 

Državni zbor lahko na predlog mandatno-volilne komisije ali poslanske skupine sklene, da se odločanje 
opravi na zaprti seji. Na zaprti seji je možna razprava. O odločitvi državnega zbora, sprejeti na zaprti seji, se 
izda uradno obvestilo za javnost. 

Pri odločanju o tem, ali poslancu prizna imuniteto ali mu je ne prizna, državni zbor upošteva merila iz 207. 
člena tega poslovnika. 

211. člen 

Mandatno-volilna komisija v vsakem primeru takoj odloča o priznanju imunitete poslancu, ki je v priporu. 

Državni zbor na prvi naslednji seji odločitev mandatno-volilna komisije potrdi ali razveljavi. 

212. člen 

Državni zbor oziroma v primeru iz prejšnjega člena mandatno-volilna komisija odločitev o tem, aii poslancu 
prizna imuniteto ali mu je ne prizna, nemudoma pošlje pristojnemu državnemu organu. 

29. maj 2001 85 poročevalec, št. 44 



Če je državni zbor naknadno priznal imuniteto poslancu po tretjem odstavku 207. člena tega poslovnika, se 
kazenski postopek proti njemu ne sme več voditi oziroma se priprti poslanec takoj spusti na prostost. 
Ustrezno odločbo o tem izda pristojni državni organ. 

213. člen 

Kadar da državni zbor ali mandatno-volilna komisija dovoljenje za pripor ali za začetek kazenskega 
postopka, sme biti poslanec priprt oziroma sme biti kazenski postopek zoper njega začet le za kaznivo 
dejanje, za katero je bilo dovoljenje dano. 

b) Postopek v zvezi z imuniteto drugih nosilcev javnih funkcij 

214. člen 

Določbe tega poslovnika o postopku v zvezi z imuniteto poslancev se smiselno uporabljajo tudi za postopek 
v zvezi z imuniteto sodnikov ustavnega sodišča. 

215. člen 

Državni zbor odloči o tem, ali dovoli, da se sodnik, ki je osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju sodniške 
funkcije, pripre ali da se zoper njega začne kazenski postopek, na zahtevo pristojnega organa. O dovoljenju, 
da se sodnik pripre, odloči državni zbor, potem ko pridobi mnenje sodnega sveta. 

216. člen 

Na zahtevo pristojnega organa državni zbor odloči o tem, ali dovoli, da se varuh človekovih pravic ali njegov 
namestnik, ki je osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju funkcije, pripre. 

217. člen 

V primerih iz prejšnjih dveh členov se smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika o postopku v zvezi z 
imuniteto poslancev. 

V. RAZMERJA DRŽAVNEGA ZBORA DO DRUGIH DRŽAVNIH ORGANOV 

1. Razmerja državnega zbora do državnega sveta 

218. člen 

Predsednik državnega zbora obvešča predsednika državnega sveta o sejah državnega zbora in mu pošilja 
vse gradivo o zadevah, ki so na dnevnem redu seje državnega zbora. 

219. člen 

Če državni zbor na seji sklene, da zahteva od državnega sveta mnenje o posamezni zadevi, določi tudi rok, 
v katerem želi dobiti mnenje državnega sveta. Ta rok ne sme biti krajši, kot je v poslovniku državnega sveta 
določen za sklic seje državnega sveta. 

220. člen 

Ko predsednik državnega zbora dobi od predsednika državnega sveta predloge, mnenja ali zahteve 
državnega sveta, jih pošlje vsem poslancem in vladi ter zahteva od pristojnega delovnega telesa in vlade, 
da pošljejo državnemu zboru mnenje. 
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Delovno telo ob obravnavi predlogov, mnenj oziroma zahtev državnega sveta zavzame do njih stališče in o 
tem poroča državnemu zboru s predlogom odločitev. Predsednik državnega zbora obvesti predsednika 
državnega sveta o odločitvah državnega zbora v zvezi s predlogi, mnenji in zahtevami državnega sveta. 

221. člen 

Predsednik državnega zbora takoj obvesti predsednika državnega sveta o sprejemu zakona in mu pošlje 
besedilo zakona. 

222. člen 

Delovna telesa državnega zbora sodelujejo z državnim svetom in njegovimi delovnimi telesi na svojo 
pobudo ali na pobudo državnega sveta ali njegovih delovnih teles. 

Delovna telesa državnega zbora obravnavajo in se opredelijo do mnenj, ki jim jih dajo državni svet ali 
njegova delovna telesa. Na seji delovnega telesa državnega zbora lahko pri obravnavi amandmaja 
državnega sveta ali mnenja dilavnega sveta ali njegovega delovnega telesa, sodeluje predstavnik 
državnega sveta ali njegovega delovnega telesa. O sprejetem stališču obvesti predsednik delovnega telesa 
državnega zbora predsednika državnega sveta. 

Delovno telo državnega zbora ni dolžno obravnavati mnenja državnega sveta ali njegovega delovnega 
telesa, ki ga je dobilo, potem ko je že končalo obravnavo zadeve, na katero se mnenje nanaša. 

2. Razmeija državnega zbora do predsednika republike 

223. člen 

Ko se po konstituiranju državnega zbora ustanovijo poslanske skupine in imenujejo njihovi vodje, 
predsednik državnega zbora obvesti o tem predsednika republike, da lahko začne posvetovanje o določitvi 
kandidata za predsednika vlade. 

Predsednik državnega zbora obvešča predsednika republike o dejstvih, ki so pomembna za izvrševanje 
pravic in dolžnosti predsednika republike po 111. in 117. členu ustave ter 263. členu tega poslovnika. 

224. člen 

Predsednik državnega zbora obvešča predsednika republike o dejstvih, ki so pomembna za izvrševanje 
pravic in dolžnosti predsednika republike pri razpisu rednih in nadomestnih volitev v državni zbor. 

225. člen 

Predsednik državnega zbora obvešča predsednika republike o sejah državnega zbora in mu pošilja vse 
gradivo o zadevah, ki so na dnevnem redu sej državnega zbora. 

Ko državni zbor sprejme zakon, predsednik državnega zbora o tem obvesti predsednika republike. Zakon 
mu pošlje v razglasitev osmi dan po sprejemu, razen v primeru, če je v sedmih dneh po sprejemu zakona 
prejel zahtevo državnega sveta, naj državni zbor o zakonu še enkrat odloča, ali če je v tem roku prejel 
zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma ali pobudo volivcem za vložitev zahteve za 
razpis takega referenduma. 

te je zakon, o katerem je državni zbor na zahtevo državnega sveta ponovno odločal, sprejet, se takoj pošlje 
v razglasitev predsedniku republike. 

Če je zakon na naknadnem zakonodajnem referendumu potrjen, se pošlje v razglasitev predsedniku 
republike takoj po objavi izida referenduma. 
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Če naknadni zakonodajni referendum ni razpisan, ker niso izpolnjeni z ustavo in z zakonom določeni pogoji 
za razpis takega referenduma, se zakon pošlje v razglasitev predsedniku republike takoj, ko je ugotovljeno, 
da ti pogoji niso izpolnjeni. 

226. člen 

Če državni zbor sprejme sklep, da zahteva od predsednika republike mnenje o posameznem vprašanju, 
določi tudi rok, v katerem želi dobiti mnenje. 

Mnenje, ki ga predsednik republike pošlje državnemu zboru na zahtevo iz prejšnjega odstavka, predsednik 
državnega zbora pošlje vsem poslancem. Državni zbor obravnava to mnenje na seji, na kateri obravnava 
zadevo, v zvezi s katero je zahteval mnenje predsednika republike. 

Če predsednik republike na lastno pobudo pošlje državnemu zboru mnenje o posameznem vprašanju, 
predsednik državnega zbora pošlje to mnenje vsem poslancem. Državni zbor obravnava to mnenje na seji, 
na kateri obravnava zadevo, v zvezi s katero je predsednik republike dal mnenje. Če se mnenje 
predsednika republike ne nanaša na zadevo, ki je predložena državnemu zboru v obravnavo, državni zbor 
obravnava to mnenje na prvi naslednji seji. 

227. člen 

Če predsednik republike sporoči državnemu zboru, da bi želel neposredno na seji državnega zbora 
obrazložiti mnenja in stališča do posameznih vprašanj, se njegov nastop na seji državnega zbora brez 
razprave in glasovanja uvrsti na dnevni red naslednje seje državnega zbora. 

3. Razmerja državnega zbora do vlade 

a) Volitve predsednika vlade 

228. člen 

Predsednik republike najkasneje v 30 dneh po konstituiranju državnega zbora predlaga državnemu zboru 
kandidata za predsednika vlade. 

Predlog kandidature vsebuje osebne podatke kandidata: ime in priimek, datum rojstva in naslov prebivališča 
ter pisno privolitev kandidata. 

229. člen 

Volitve predsednika vlade se opravijo najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga 
kandidature. 

Pred glasovanjem predlagani kandidat na seji državnega zbora predstavi programske zasnove vlade. 

230. člen 

Če kandidat ni izvoljen, se opravijo ponovne volitve predsednika vlade na podlagi novih predlogov 
kandidatur v skladu s tretjim odstavkom 111. člena ustave. Nove kandidature predložijo predsednik 
republike, poslanske skupine ali najmanj deset poslancev v skladu z drugim odstavkom 228. člena tega 
poslovnika najkasneje v 14 dneh po dnevu seje, na kateri je bilo opravljeno prvo glasovanje. 

Ponovne volitve predsednika vlade se opravijo najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po preteku roka za 
predložitev novih kandidatur iz prejšnjega odstavka. Na novo predlagani kandidat na seji državnega zbora 
pred glasovanjem o njegovi kandidaturi predstavi programske zasnove vlade. 
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Če je bilo vloženih več predlogov kandidatur, se glasuje o vsakem kandidatu posebej. Najprej se glasuje o 
kandidatu, ki ga je predložil predsednik republike. Če ta ni izvoljen, se glasuje o drugih kandidatih po 
vrstnem redu, kakor so bili vloženi predlogi kandidatur. Če je izvoljen kandidat iz prej vloženega predloga, 
se o kandidatih iz kasneje vloženih predlogov kandidatur ne glasuje. 

231. člen 

Če ni izvoljen noben kandidat, lahko državni zbor sklene, da se izvedejo ponovne volitve predsednika vlade 
v skladu s četrtim odstavkom 111. člena ustave. 

Ponovne volitve predsednika vlade se opravijo najprej 48 ur in najpozneje sedem dni po sprejemu sklepa iz 
prejšnjega odstavka. Do začetka seje državnega zbora, na kateri se opravijo ponovne volitve predsednika 
vlade, lahko predsednik republike, poslanske skupine ali najmanj deset poslancev predložijo nove predloge 
kandidatur v skladu z drugim odstavkom 228. člena tega poslovnika. Na ponovnih volitvah se najprej glasuje 
o že prej predlaganih kandidatih po vrstnem redu števila glasov, dobljenih pri prejšnjih glasovanjih. Če 
noben od teh kandidatov ni izvoljen, ?>e nato glasuje o na novo predlaganih kandidatih po vrstnem redu, 
kakor so bili vloženi predlogi kandidatur, med katerimi ima prednost morebitni kandidat predsednika 
republike. Na novo predlagani kandidat na seji državnega zbora pred glasovanjem o njegovi kandidaturi 
predstavi programske zasnove vlade. 

b) Imenovanje ministrov 

232. člen 

Predsednik vlade najkasneje v 15 dneh po izvolitvi predlaga državnemu zboru imenovanje ministrov. 
Predlog kandidatur pošlje pisno predsedniku državnega zbora. Predlog vsebuje listo kandidatov za ministre 
s sestavinami iz drugega odstavka 228. člena tega poslovnika. Vsaka kandidatura na listi mora biti posebej 
obrazložena. 

če predlog kandidatur ne vsebuje vseh sestavin iz drugega odstavka 228. člena tega poslovnika ali če ni 
dana posebna obrazložitev za vsaka kandidaturo, predsednik državnega zbora pozove predsednika vlade, 
naj odpravi te pomanjkljivosti, če pomanjkljivosti niso odpravljene do seje državnega zbora, na kateri se 
imenujejo ministri, se glasuje samo o imenovanju tistih ministrov, katerih kandidature so predložene v 
skladu s tem poslovnikom. Glasuje se o imenovanju najmanj toliko ministrov, kolikor je potrebno imenovati 
ministrov, da po zakonu vlada lahko nastopi funkcijo. 

233. člen 

Vsak kandidat za ministra se najprej tri dni in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga kandidatur predstavi 
Pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora in odgovarja na vprašanja njegovih članov. 

Kandidat za ministra se predstavi delovnemu telesu, ki je ustanovljeno za področje, na katerem bo opravljal 
funkcijo ministra. V sporu o pristojnosti med delovnimi telesi odloči predsednik državnega zbora, pred 
katerim delovnim telesom se kand idat za ministra predstavi. 

Če je kandidat za ministra član de lovnega telesa, pred katerim se predstavi, ne sme soodločati o mnenju o 
Predstavitvi. V tem primeru ga nadomešča poslanec iz iste poslanske skupine, ki ga določi vodja poslanske 
skupine. 

234. člen 

Predsednik delovnega telesa takoj, najkasneje pa v 48 urah po predstavitvi kandidata za ministra pošlje 
Predsedniku državnega zbora in predsedniku vlade mnenje, ki ga je delovno telo sprejelo o predlaganem 
kandidatu. 
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Predsednik vlade lahko najkasneje v treh dneh po prejemu mnenja delovnega telesa umakne predlog 
kandidature za ministra. V takem primeru lahko hkrati predloži ncivo kandidaturo za ministra. Predstavitev 
na novo predloženih kandidatov se opravi najkasneje v treh dneh po vložitvi novega predloga kandidature. 

235. člen 

O imenovanju ministrov glasujejo poslanci tako, da glasujejo o listi kandidatov za ministre kot celoti. 

236. člen 

Če lista ni izglasovana, se opravi novo glasovanje na podlagi nove liste kandidatov. Predsednik vlade 
lahko na novo listo kandidatov uvrsti kandidate za ministre, ki jih Je uvrstil na listo, ki ni bila 
izglasovana. 

Novo listo kandidatov predloži predsednik vlade najkasneje v desetih dneh od dneva prvega glasovanja. 
! 

če tudi nova lista kandidatov ni izglasovana, lahko predsednik vlade predlaga, naj se o vsakem kandidatu z 
liste kandidatov glasuje posebej. Glasuje se tako, da se na listi obkroži zaporedna številka pred imenom 
kandidata, za katerega se glasuje. t 

237. člen 

Če ministru preneha funkcija med mandatno dobo državnega zbora, se opravi imenovanje novega ministra 
po določbah tega poslovnika o imenovanju ministrov in po splošnih določbah tega poslovnika o volitvah in 
imenovanjih. 

Predsednik vlade mora v desetih dneh po prenehanju funkcije ministra predlagati novega ministra ali 
obvestiti državni zbor, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal silim ali jo poveril drugemu ministru. 

c) Sodelovanje vlade pri delu državnega zbora 

238. člen 

Predsednik vlade in ministri predstavljajo vlado v državnem zboru. 

Predsednik vlade ima splošno pravico predstavljati vlado v državnem zboru in njegovih delovnih telesih. 
I 

Na seji državnega zbora lahko predstavlja vlado minister ali predstojnik vladne službe, ki ga določi vlada. V 
primeru odsotnosti ali zadržanosti lahko nadomešča ministra državmi sekretar ali predstojnik organa v 
sestavi ministrstva, predstojnika vladne službe pa njegov namestnik. 

• ■ i 
Na seji delovnega telesa predstavlja vlado minister, državni sekretar, predstojnik organa v sestavi 
ministrstva ali predstojnik vladne službe, ki ga določi vlada. V primeru odsotnosti ali zadržanosti nadomešča 
ministra državni sekretar ali predstojnik organa v sestavi ministrstva, predstojnika vladne službe pa njegov 
namestnik. 

Na sejah državnega zbora in delovnih teles lahko sodelujejo tudi vodilni uslužbenci ministrstev in vladnih 
služb, ki jih določi vlada. 

V vsakem gradivu, ki ga pošlje vlada državnemu zboru, mora biti navedeno tudi, kateri predstavniki vlade in 
kateri vodilni uslužbenci ministrstev in vladnih služb bodo sodelovali pri delu državnega zbora in delovnih 
teles. 
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239. člen 

Državni zbor in njegova delovna telesa obveščajo vlado o svojih sejah, njihovem dnevnem redu ter o 
sprejetih odločitvah in ji pošiljajo potrebno gradivo. 

240. člen 

Državni zbor lahko sprejme sklep, s katerim se od vlade ali od posameznega ministra zahteva, da poroča 
državnemu zboru o izvrševanju zakonov, drugih predpisov, ki jih je sprejel državni zbor, ter o drugih ukrepih 
iz svojih pristojnosti in njihovih učinkih. 

241. člen 

Poslanec ima pravico zahtevati od organov državne uprave pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v 
volilni enoti. 

242. člen 

Vlada lahko poroča državnemu zboru o svojem delu pisno ali ustno na seji državnega zbora. 

Če vlada pošlje državnemu zboru pisno poročilo, predsednik državnega zbora z njim takoj seznani 
poslance. Predstavnik vlade lahko pisno poročilo obrazloži na seji državnega zbora. 

č) Poslanska vprašanja in pobude 

243. člen 

Vsak poslanec lahko vladi ali posameznemu ministru postavi vprašanje ali poda pobudo za ureditev 
posameznih zadev oziroma za sprejem določenih ukrepov s področja delovanja vlade oziroma 
posameznega ministrstva ali vladne službe. 

Poslanska vprašanja in pobude so lahko ustna ali pisna. 

Poslansko vprašanje ali pobuda morata biti kratka in jedrnata ter izražena tako, da je njuna vsebina jasno 
razvidna. 

Poslanska vprašanja in pobude ter odgovori nanje se objavijo v glasilu državnega zbora. Iz odgovora mora 
biti razvidno, na katero vprašanje ali pobudo se nanaša. 

244. člen 

Na redni seji državnega zbora je praviloma predvidena posebna točka dnevnega reda za vprašanja in 
pobude poslancev. 

Za vsako obravnavo poslanskih vprašanj in pobud se ob sprejemu dnevnega reda seje določita dan in ura 
obravnave ter čas trajanja obravnave. 

Pri obravnavi poslanskih vprašanj in pobud morajo biti na seji državnega zbora navzoči predsednik vlade in 
ministri. 

ča) Ustna vprašanja in pobude 

245. člen 

Poslanec lahko na eni seji postavi največ dve ustni vprašanji oziroma pobudi. 
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Poslansko vprašanje ali pobudo poslanec pisno prijavi predsedniku državnega zbora najkasneje dan pred 
začetkom seje, na kateri se obravnavajo vprašanja in pobude poslancev. Prijava vsebuje vprašanje oziroma 
pobudo v skladu s tretjim odstavkom 241. člena tega poslovnika. 

Poslanska vprašanja in pobude v zvezi z dogodki, ki so se zgodili po roku iz prejšnjega odstavka, lahko 
poslanec pisno prijavi najkasneje dve uri pred začetkom točke dnevnega reda, v okviru katere se 
obravnavajo vprašanja in pobude poslancev. 

246. člen 

Predsedujoči na seji državnega zbora pri določitvi vrstnega reda prijav poslanskih vprašanj in pobud 
zagotovi, da pridejo na vrsto poslanci iz različnih poslanskih skupin ob upoštevanju vrstnega reda 
prijavljenih vprašanj in pobud, s tem da imajo pri postavitvi prvih treh vprašanj oziroma pobud prednost 
poslanci opozicije. 

Na prva tri poslanska vprašanja poda odgovor predsednik vlade, kolikor se nanašajo na delo vlade. 

247. člen 

Ustna predstavitev poslanskega vprašanja ali pobude ne sme trajati več kot tri minute. 

Na poslansko vprašanje ali pobudo predsednik vlade oziroma minister odgovori na isti seji v največ desetih 
minutah. Če odgovora ne more dati na isti seji, to ustno obrazloži in najkasneje v 30 dneh pošlje pisni 
odgovor. 

248. člen 

Če poslanec ni zadovoljen z odgovorom, ki ga je dobil na seji, lahko zahteva dopolnitev odgovora. 
Obrazložitev zahteve poslanca za dopolnitev odgovora ne sme trajati več kot dve minuti, dopolnitev 
odgovora predsednika vlade, ministra ali predstojnika vladne službe pa ne več kot pet minut. 

Na predlog poslanca, ki je postavil vprašanje ali pobudo, lahko državni zbor sklene, da bo na naslednji seji 
opravil razpravo o odgovoru vlade ali ministra. O tem odloči državni zbor brez razprave. 

249. člen 

Če zaradi časovne omejitve, odsotnosti predsednika vlade, ministra ali zaradi drugega razloga predsednik 
vlade, minister ni mogel odgovoriti na poslansko vprašanje ali pobudo, mora vlada, minister oziroma 
predstojnik vladne službe v 30 dneh poslati pisni odgovor, ki se objavi v glasilu državnega zbora. Poslanec, 
ki je postavil vprašanje ali pobudo, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem odgovoru. V tem primeru se vprašanje 
ali pobuda uvrsti na naslednjo sejo državnega zbora. 

čb) Pisna vprašanja in pobude 

250. člen 

Pisno vprašanje ali pobudo poslanec predloži predsedniku državnega zbora. Predsednik državnega zbora 
pisno poslansko vprašanje oziroma pobudo takoj pošlje vladi oziroma ministru ali predstojniku vladne 
službe. 

251. člen 

Vlada ali minister na pisno poslansko vprašanje ali pobudo odgovori pisno v 30 dneh po prejemu vprašanja 
oziroma pobude. 
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Predsednik državnega zbora z odgovorom takoj seznani poslanca, ki je postavil pisno poslansko vprašanje 
ali pobudo. Če poslanec z odgovorom ni zadovoljen, lahko zahteva dopolnitev odgovora. Vlada ali minister 
pošlje dopolnitev odgovora v 15 dneh po prejemu zahteve. 

d) Interpelacija 

252. člen 

Najmanj deset poslancev lahko vloži interpelacijo o delu vlade ali posameznega ministra, v kateri mora biti 
jasno postavljeno in obrazloženo vprašanje, ki je predmet interpelacije. Interpelacijo podpišejo vsi poslanci, 
ki so jo vložili. 

Predsednik državnega zbora interpelacijo takoj pošlje predsedniku vlade oziroma ministru, na katerega se 
nanaša, in vsem poslancem. Hkrati določi predsedniku vlade oziroma ministru rok za odgovor, ki ne sme biti 
krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni. 

253. člen 

Odgovor vlade oziroma ministra na interpelacijo predsednik državnega zbora takoj pošlje vsem poslancem. 

Državni zbor razpravlja in odloča o interpelaciji najkasneje na prvi naslednji seji po prejemu odgovora vlade 
oziroma ministra, če so poslanci dobili odgovor na interpelacijo najmanj 15 dni pred sejo, oziroma na prvi 
naslednji seji po preteku roka za odgovor na interpelacijo, če odgovor na interpelacijo v tem roku ni bil dan. 

254. člen 

Pred razpravo o interpelaciji na seji državnega zbora lahko predstavnik poslancev, ki so vložili interpelacijo, 
obrazloži interpelacijo. 

Predsednik vlade ali minister, na katerega se nanaša interpelacija, lahko pred razpravo obrazloži pisni 
odgovor ali ustno odgovori na interpelacijo. 

Predlagatelji lahko umaknejo interpelacijo do konca razprave o interpelaciji. 

255. člen 

Po končani razpravi o interpelaciji lahko predlagatelji interpelacije predlagajo, naj državni zbor sprejme 
sklep, s katerim se oceni delo vlade oziroma ministra. 

Po končani razpravi o interpelaciji o delu vlade lahko najmanj deset poslancev zahteva, da se glasuje o 
nezaupnici vladi, če hkrati s to zahtevo predložijo izvolitev novega predsednika vlade. 

Po končani razpravi o interpelaciji o delu ministra lahko najmanj deset poslancev zahteva, da se glasuje o 
nezaupnici ministru, zoper katerega je bila vložena interpelacija. 

Če sta po končani razpravi o interpelaciji vložena predlog iz prvega odstavka tega člena in zahteva iz 
drugega ali tretjega odstavka tega člena, državni zbor najprej glasuje o zahtevi iz drugega ali tretjega 
odstavka tega člena. 

Nezaupnica vladi je izglasovana, če je izvoljen nov predsednik vlade. 

Glede postopka za izvolitev novega predsednika vlade veljajo določbe tega poslovnika o nezaupnici vladi. 

Če je izglasovana nezaupnica ministru, se šteje, da je minister razrešen. 
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e) Nezaupnica vladi 

256. člen 

O nezaupnici vladi odloča državni zbor na pisni predlog najmanj desetih poslancev, naj se izvoli nov 
predsednik vlade. 

Predsednik državnega zbora predlog takoj pošlje predsedniku vlade, predsedniku republike in vsem 
poslancem. 

Pred volitvami novega predsednika vlade lahko predsednik vlade odgovori na predlog in obrazloži svoje 
poglede na dotedanje delo vlade. 

257. člen 

Glede vsebine predloga za izvolitev novega predsednika vlade velja določba drugega odstavka 228. člena 
tega poslovnika. 

Če je vloženih več predlogov za izvolitev novega predsednika vlade, se uvrstijo na dnevni red seje 
državnega zbora po vrstnem redu, kakor so bili vloženi. Glasovanje o vsakem predlaganem kandidatu za 
novega predsednika vlade se opravi v posebni točki dnevnega reda. 

Predlagani kandidat na seji državnega zbora pred glasovanjem o njegovi kandidaturi predstavi programske 
zasnove vlade. 

258. člen 

Volitve novega predsednika vlade se opravijo najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po vložitvi predloga za 
izvolitev. 

Državni zbor lahko na predlog najmanj desetih poslancev ali predsednika državnega zbora z večino glasov 
vseh poslancev odloči, da se volitve opravijo kasneje, vendar najkasneje v 30 dneh po vložitvi predloga za 
izvolitev novega predsednika vlade. 

f) Zaupnica vladi 

259. člen 

Zahtevo, naj državni zbor glasuje o zaupnici vladi, predsednik vlade pošlje pisno predsedniku državnega 
zbora. 

O zaupnici se glasuje najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po vložitvi zahteve. 

Pred glasovanjem o zaupnici lahko predsednik vlade obrazloži zahtevo. 

260. člen 

Predsednik vlade lahko vprašanje zaupnice veže na sprejem zakona ali druge odločitve v državnem zboru, 
pri čemer predlaga, naj se zakon ali druga odločitev sprejme ali naj se ne sprejme. 

Vprašanje zaupnice lahko v tem primeru postavi predsednik vlade tudi na seji državnega zbora pred 
glasovanjem o zakonu ali kaki drugi odločitvi. 

Če predsednik vlade veže vprašanje zaupnice na sprejem zakona ali kake druge odločitve v državnem 
zboru, se o zaupnici ne glasuje posebej, temveč se glasuje samo o zakonu aii drugi odločitvi. 
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Šteje se, da je bila vladi izglasovana zaupnica, če je državni zbor glasoval o zakonu ali o drugi odločitvi v 
skladu s predlogom predsednika vlade. 

če je državni zbor glasoval o zakonu ali o drugi odločitvi v nasprotju s predlogom predsednika vlade, se 
šteje, da vladi ni bila izglasovana zaupnica. 

261. člen 

če vladi ni bila izglasovana zaupnica, lahko predsednik republike, poslanska skupina ali najmanj deset 
poslancev najkasneje v 7 dneh predložijo kandidature za novega predsednika vlade. Glede postopka pri 
izvolitvi novega predsednika vlade veljajo določbe od 228. do 231. člena tega poslovnika, s tem da je treba 
v tem primeru, če kandidat pri prvem glasovanju ni izvoljen (230. člen), predložiti nove kandidature 
najkasneje v treh dneh po dnevu seje, na kateri je bilo opravljeno prvo glasovanje. 

262. člen 

če vladi ni bila izglasovana zaupnica, lahko predsednik vlade zahteva ponovno glasovanje o zaupnici. Če je 
bilo prvo glasovanje o zaupnici povezano s sprejemom zakona ali druge odločitve v državnem zboru, 
ponovno glasovanje o zaupnici ne spremeni že sprejete odločitve. 

Če vladi tudi pri ponovnem glasovanju o zaupnici ni izglasovana zaupnica, se glasovanje o zaupnici ne 
more ponoviti. 

g) Odstop vlade ali ministra 

263. člen 

Predsednik vlade o svojem odstopu ali o odstopu ministra pisno obvesti predsednika državnega zbora. O 
odstopu ministra obvesti najkasneje v sedmih dneh po prejemu pisne izjave ministra, da odstopa. 

Obvestilo o odstopu predsednika vlade ali ministra se uvrsti na dnevni red seje državnega zbora najkasneje 
v sedmih dneh po prejemu obvestila. 

Šteje se, da je predsedniku vlade ali ministru prenehala funkcija, ko je bil državni zbor na seji obveščen o 
odstopu. 

Za izvolitev novega predsednika vlade in imenovanje novih ministrov veljajo določbe 228. do 237. člena 
tega poslovnika. 

4. Razmerja državnega zbora do ustavnega sodišča 

264. člen 

Državni zbor lahko sklene, da vloži zahtevo za začetek postopka pred ustavnim sodiščem za odločitev: 

o ustavnosti in zakonitosti predpisa vlade ali ministra, predpisa lokalne skupnosti ali splošnega akta, 
izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, 
o sporu glede pristojnosti med državnim zborom in predsednikom republike, vlado, sodiščem ali 
drugim državnim organom ali organom lokalne skupnosti, 
o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank. 

265. člen 

Predlog, naj državni zbor začne postopek pred ustavnim sodiščem, lahko da vsak poslanec. 
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Predlog se vloži pisno in mora vsebovati opredeljeno zahtevo za začetek postopka pred ustavnim sodiščem 
z obrazložitvijo. 

Predsednik državnega zbora pošlje predlog v mnenje matičnemu delovnemu telesu in zakonodajno-pravni 
službi državnega zbora. 

Matično delovno telo obravnava predlog, potem ko je dobilo mnenje zakonodajno-pravne službe državnega 
zbora. 

266. člen 

Na podlagi sklepa državnega zbora, da začne postopek pred ustavnim sodiščem, oblikuje končno besedilo 
zahteve za začetek postopka zakonodajno-pravna služba državnega zbora. 

Zahtevo za začetek postopka pred ustavnim sodiščem pošlje ustavnemu sodišču predsednik državnega 
zbora, ki določi tudi predstavnika državnega zbora v postopku pred ustavnim sodiščem. 

267. člen 

Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru zahtevo ali pobudo za začetek postopka pred ustavnim 
sodiščem ali sklep o začetku postopka kot nasprotnemu udeležencu v tem postopku zaradi odgovora na 
zahtevo oziroma pobudo ali zaradi podatkov in pojasnil v postopku preizkusa pobude, pošlje predsednik 
državnega zbora tako zahtevo oziroma pobudo ali sklep v mnenje matičnemu delovnemu telesu, 
zakonodajno-pravni službi državnega ter vladi. 

Matično delovno telo obravnava zahtevo oziroma pobudo ali sklep iz prejšnjega odstavka, potem ko je 
dobilo mnenje zakonodajno-pravne službe državnega zbora ter vlade. 

če predsednik matičnega delovnega telesa ugotovi, da obravnave ne bo mogoče opraviti v roku, ki ga je za 
odgovor določilo ustavno sodišče, o tem obvesti predsednika državnega zbora, ki o tem obvesti ustavno 
sodišče in mu predlaga podaljšanje roka za odgovor. 

268. člen 

Odgovor na zahtevo oziroma pobudo ter podatke in pojasnila v zvezi s pobudo iz 267. člena tega poslovnika 
pripravi na podlagi mnenja matičnega delovnega telesa oziroma odločitve državnega zbora zakonodajno- 
pravna služba državnega zbora. 

Odgovor oziroma podatke in pojasnila pošlje ustavnemu sodišču predsednik državnega zbora, ki določi tudi 
predstavnika državnega zbora v postopku pred ustavnim sodiščem. 

269. člen 

Kadar ustavno sodišče zahteva od državnega zbora dodatne podatke in pojasnila v postopku, v katerem je 
državni zbor udeleženec, pošlje ustavnemu sodišču zahtevane podatke in pojasnila predstavnik državnega 
zbora v postopku pred ustavnim sodiščem. 

Kadar ustavno sodišče zahteva od državnega zbora podatke in pojasnila v postopku, v katerem državni 
zbor ni udeleženec, pošlje ustavnemu sodišču zahtevane podatke in pojasnila generalni sekretar državnega 
zbora. 

270. člen 

Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor ustavno pritožbo zoper posamični akt ki ga je 
izdal državni zbor, pripravi odgovor delovno telo, ki je akt predlagalo, ali služba, ki je pripravila predlog akta, 
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če akta ni predlagalo delovno telo. Odgovor pošlje ustavnemu sodišču predsednik državnega zbora, ki 
določi tudi predstavnika državnega zbora v postopku pred ustavnim sodiščem. 

Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor ustavno pritožbo zoper posamični akt, ki ga je 
izdalo delovno telo državnega zbora, pošlje odgovor ustavnemu sodišču delovno telo, ki je akt izdalo. To 
delovno telo določi tudi svojega predstavnika v postopku pred ustavnim sodiščem. 

Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor ustavno pritožbo zoper posamični akt, ki ga je 
izdala služba državnega zbora, pošlje odgovor ustavnemu sodišču generalni sekretar državnega zbora, ki 
določi tudi predstavnika službe v postopku pred ustavnim sodiščem. 

271. člen 

Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor zahtevo predsednika republike, vlade, sodišča ali 
drugega državnega organa ali organa lokalne skupnosti za odločitev o sporu glede pristojnosti med 
državnim zborom in predsednikom republike, vlado, sodiščem ali drugim državnim organom ali organom 
lokalne skupnosti ali pobudo za rešitev takega spora, ki jo je vložila stranka v postopku, zaradi katerega je 
prišlo do spora o pristojnosti, pošlje predsednik državnega zbora tako zahtevo oziroma pobudo v mnenje 
matičnemu delovnemu telesu in zakonodajno-pravni službi državnega zbora. 

Matično delovno telo obravnava tako zahtevo oziroma pobudo, potem ko je dobilo mnenje zakonodajno- 
pravne službe državnega zbora in pripravi odgovor. 

Na podlagi mnenja matičnega delovnega telesa pripravi odgovor na zahtevo oziroma pobudo zakonodajno- 
pravna služba državnega zbora.Odgovor pošlje ustavnemu sodišču predsednik državnega zbora, ki tudi 
določi predstavnika državnega zbora v postopku pred ustavnim sodiščem. 

272. člen 

Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor pritožbo proti odločitvi državnega zbora o 
potrditvi poslanskih mandatov, pripravi odgovor mandatno-volilna komisija. Odgovor pošlje ustavnemu 
sodišču predsednik državnega zbora, ki določi tudi predstavnika državnega zbora v postopku pred ustavnim 
sodiščem. 

273. člen 

Kadar ustavno sodišče obvesti državni zbor o predlogu predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev, 
naj ustavno sodišče v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe izreče mnenje o njeni skladnosti z ustavo, 
državni zbor prekine postopek za ratifikacijo mednarodne pogodbe, dokler ne dobi mnenja ustavnega 
sodišča. 

5. Razmerja državnega zbora do varuha človekovih pravic 

274. člen 

Na redni seji državnega zbora je enkrat v času pomladanskega zasedanja državnega zbora in enkrat v času 
jesenskega zasedanja državnega zbora, predvidena posebna točka dnevnega reda za obravnavo 
posebnega poročila varuha človekovih pravic o ugotovitvah o stopnji spoštovanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti državljanov v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: posebno 
poročilo). 

Posebno poročilo se uvrsti na dnevni red seje državnega zbora, če so ga poslanci dobili vsaj 15 dni pred 
sejo. 
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Pri obravnavi posebnega poročila morajo biti na seji državnega zbora navzoči ministri in predstojniki vladnih 
služb katerih področje delovanja posebno poročilo obravnava. 

Za obravnavo posebnega poročila se ob sprejemu dnevnega reda seje določita dan in ura obravnave. 

Razprave poslancev, varuha človekovih pravic in drugih udeležencev seje so časovno omejene v skladu s 
prvim in drugim odstavkom 70. člena tega poslovnika. 

Po koncu obravnave državni zbor sprejme priporočilo iz 113. člena tega poslovnika. 

6. Razmerja državnega zbora do drugih državnih organov 

275. člen 

Kadar sodišče ali drug državni organ v postopku v skladu z zakonom zahteva od državnega zbora odgovor, 
stališče ali podatke, določi predsednik državnega zbora delovno telo ali službo, ki naj to pripravi. 

Odgovor iz prejšnjega odstavka pošlje sodišču oziroma drugemu državnemu organu generalni sekretar 
državnega zbora. 

VI. MEDNARODNO IN DRUGO SODELOVANJE 

1. Mednarodno sodelovanje 

276. člen 

Državni zbor sodeluje s predstavniškimi telesi drugih držav, z mednarodnimi partamentarnimi institucijami 
ter z mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi telesi. 

V zadevah skupnega interesa državni zbor zlasti usklajuje stališča, organizira skupne aktivnosti, organizira 
skupne sestanke predstavnikov, izmenjuje delegacije, organizira študijske obiske strokovnjakov ter 
izmenjuje dokumentacijsko in informativno gradivo. 

Državni zbor oblikuje tudi skupna delovna telesa s predstavniškimi telesi drugih držav, mednarodnimi 
institucijami in organizacijami. 

277. člen 

Sestavo delegacij v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter v mednarodnih organizacijah in 
mednarodnih telesih določi kolegij predsednika državnega zbora na predlog delovnega telesa, pristojnega 
za mednarodne odnose, v primeru mednarodnega sodelovanja v okviru Evropske unije pa na predlog 
delovnega telesa, pristojnega za to področje. 

Pri sestavi delegacij iz prejšnjega odstavka se upošteva ustrezna zastopanost poslanskih skupin v 
državnem zboru. 

2. Sodelovanje s slovenskimi manjšinami, izseljenci in zdomci 

278. člen 

Pri obravnavanju vprašanj, ki zadevajo uresničevanje skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v 
sosednjih državah, za slovenske izseljence in zdomce ter pospeševanje njihovih stikov z domovino, se na 
seje državnega zbora in njegovih delovnih teles vabijo predstavniki organizacij slovenskih narodnih manjšin 
ter slovenskih izseljencev in zdomcev ali posamezni pripadniki teh skupnosti. 
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Pred obravnavanjem vprašanj iz prejšnjega odstavka državni zbor in njegova delovna telesa lahko zaprosijo 
za mnenje organizacije slovenskih narodnih manjšin, izseljencev in zdomcev. 

279. člen 

Organizacije slovenskih narodnih manjšin v sosednjih državah ter slovenskih izseljencev in zdomcev lahko 
pošiljajo državnemu zboru pobude in predloge v zvezi z vprašanji iz prejšnjega člena. Te pobude in 
predloge obravnava matično delovno telo, ki lahko državnemu zboru predlaga, da o njih zavzame stališče 
ali sprejme ustrezen akt. 

VII. DELO DRŽAVNEGA ZBORA V VOJNEM ALI IZREDNEM STANJU 

280. člen 

V vojnem ali izrednem stanju so v skladu z nastalimi razmerami ter potrebami obrambe in varnosti dopustna 
odstopanja od določb tega poslovnika: 

glede rokov, določenih za sklicevanje sej državnega zbora in njegovih delovnih teles ter za pošiljanje 
gradiva, 
glede načina sklicevanja sej in pošiljanja gradiva ter glede prostorov, kraja in časa sklicevanja sej, 
glede rokov za obravnavanje predlogov zakonov in drugih aktov, 
glede obravnavanja predlogov zakonov in drugih aktov v delovnih telesih, 
glede javnosti dela in obveščanja javnosti o delu državnega zbora. 

281. člen 

V vojnem ali izrednem stanju predsednik državnega zbora ugotavlja in obvešča vlado in predsednika 
republike: 

da se državni zbor ne more sestati, 
da so prenehale okoliščine, zaradi katerih se državni zbor ni mogel sestati. 

282. člen 

Če se v vojnem ali izrednem stanju državni zbor ne more sestati in zato predsednik republike sprejema 
odločitve iz 92. člena ustave in izdaja uredbe z zakonsko močjo, državni zbor obravnava te odločitve in 
uredbe ter odloči o njihovi potrditvi takoj, ko se sestane. 

283. člen 

V vojnem ali izrednem stanju poslanci osebno ali prek pristojnih državnih organov nemudoma obveščajo 
predsednika državnega zbora o naslovu in telefonu, na katerem so dosegljivi. 

Poveljstva, enote in zavodi obrambnih sil, policija in drugi državni organi v vojnem ali izrednem stanju 
zagotavljajo poslancem vso potrebno in mogočo pomoč, da se lahko udeležujejo sej državnega zbora in 
njegovih delovnih teles. 

VIII. RAZLAGA POSLOVNIKA 

284. člen 

Med sejo državnega zbora oziroma njegovega delovnega telesa razlaga poslovnik predsedujoči. 

Zunaj seje daje razlago poslovnika komisija za poslovnik na pobudo poslancev, delovnih teles državnega 
zbora ali vlade. 
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Komisija po potrebi pridobi mnenje zakonodajno-pravne službe državnega zbora. Razlago sprejme z 
dvotretjinsko večino glasov navzočih članov. 

Komisija lahko predlaga, naj državni zbor sprejme avtentično razlago poslovnika po postopku, ki je s tem 
poslovnikom določen za avtentično razlago zakona. 

IX. ROKI 

285. člen 

Roki, ki so določeni s tem poslovnikom po urah, tečejo ne glede na nedelje, državne praznike in druge dela 
proste dneve. 

Roki, ki so določeni s tem poslovnikom po dnevih in se iztečejo na nedeljo, državni praznik ali drug dela 
prost dan, se podaljšajo na prvi naslednji delovni dan. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

286. člen 

Postopki za sprejem aktov državnega zbora, ki so bili začeti pred dnem uveljavitve, se nadaljujejo in končajo 
po določbah tega poslovnika na naslednji način: 

- za predloge zakonov, o katerih še ni bila končana prva obravnava, se šteje, da se zakonodajni postopek 
še ni začel in se obravnavajo v celoti po določbah tega poslovnika. Rok iz 124. člena prične teči z dnem, ko 
začne ta poslovnik veljati. 

- obravnava predlogov zakonov, o katerih je bila prva obravnava končana, predlagatelj pa še ni vložil 
predloga zakona za drugo obravnavo, se nadaljuje z obravnavo zakona v matičnem delovnem telesu po 
določbah tega poslovnika za drugo obravnavo, s tem da predlog zakona za drugo obravnavo pripravi 
predlagatelj. 

- obravnava predlogov zakonov, ki so bili vloženi v drugo obravnavo, državni zbor pa jih še ni začel 
obravnavati, se nadaljuje z obravnavo predloga zakona v matičnem delovnem telesu po določbah tega 
poslovnika za drugo obravnavo. 

- obravnava predlogov zakonov, o katerih je državni zbor že začel drugo obravnavo, se nadaljuje po 
določbah tega poslovnika o drugi obravnavi v državnem zboru. 

- obravnava predlogov zakonov, o katerih se je končala druga obravnava, se nadaljuje po določbah tega 
poslovnika o tretji obravnavi, s tem da predlog zakona, če v tretjo obravnavo še ni bil vložen, pripravi 
predlagatelj. 

- obravnava predlogov zakonov, za katere je državni zbor sklenil, da se obravnavajo po hitrem postopku, se 
nadaljuje po določbah tega poslovnika o nujnem postopku. 

Obravnava drugih predlogov aktov, ki se obravnavajo po določbah poslovnika za obravnavo in sprejem 
zakona, se nadaljuje po določbah prejšnjega odstavka. 

Predlogi za obravnavo zakonov in drugih aktov po hitrem postopku, ki so bili podani pred uveljavitvijo tega 
poslovnika, se štejejo za predloge za obravnavo po nujnem postopku. Predlogi za obravnavo po hitrem 
postopku, ki jih ni podala vlada, se ne upoštevajo. 
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287. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta poslovnik, prenehata z delom komisija za volitve, imenovanja in administrativne 
zadeve in mandatno-imunitetna komisija. 

Dosedanja odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ ter za nadzor nad delom varnostnih in 
obveščevalnih služb od dneva uveljavitve tega poslovnika nadaljujeta delo kot komisiji po določbah tega 
poslovnika. 

Dosedanji sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve od dneva uveljavitve tega poslovnika nadaljuje delo 
kot zakonodajno-pravna služba po določbah tega poslovnika. 

288. člen 

Z dnem uveljavitve tega poslovnika neha veljati dosedanji poslovnik državnega zbora (Ur.l.RS, št. 40/93, 
80/94, 3/95-popravek, 28/96 in 26/97, 46/2000). 

289. člen 

Akt o sistematizaciji služb Državnega zbora se uskladi z določbami tega poslovnika v dveh mesecih po 
uveljavitvi tega poslovnika. 

290. člen 

Ta poslovnik začne veljati dva meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Določbi drugega odstavka 27. člena in drugega odstavka 29. člena tega poslovnika začneta veljati s 
prenehanjem mandata generalnemu sekretarju državnega zbora oz. sekretarju sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 5. redni seji, dne 26.04.2001 opravil prvo obravnavo predloga 
poslovnika državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-1) in sklenil, da je predlog poslovnika primerna 
podlaga za pripravo besedila predloga poslovnika za drugo obravnavo. 

Skupini poslancev s prvopodpisanim Antonom Anderličem kot predlagateljem je naložil, da pripravijo 
predlog poslovnika za drugo obravnavo in pri tem upoštevajo stališča oz. sprejete dopolnjevalne predloge 
in preučijo ter se vsebinsko opredelijo do pripomb Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne 
zadeve. 

Predlagatelji smo proučili stališča oz. dopolnjevalne predloge in vse pripombe sekretariata in jih pri 
pripravi besedila predloga poslovnika za drugo obravnavo upoštevali in se do njih opredelili na 
naslednji način: 

OPOMBA: Pri pripravi predloga poslovnika za drugo obravnavo je prišlo do preštevilčenja členov. Ker se 
obrazložitev nanaša na stališča oz. dopolnjevalne predloge, ki so bili podani k besedilu predloga poslovnika 
v prvi obravnavi, je potrebno v besedilu členov upoštevati označbo členov iz prve obravnave. 

DOPOLNJEVALNI PREDLOGI 

1. predlog 
Predlog določa, da predlagatelji preučijo skladnost predloga poslovnika z določbami 7. in 9. člena zakona o 
poslancih. Naše stališče v skladu s tem predlogom pojasnjujemo pri opredelitvi do pripombe sekretariata k 
13. členu. 
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2. predlog 
Predlog nalaga predlagateljem, da preučijo ustreznost rešitve prenosa pristojnosti Mandatno imunitetne 
komisije in dela pristojnosti Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na novo Mandatno- 
volilno komisijo, še posebno pa vprašanje kolizije interesov med pristojnostmi nove Mandatno-volilne 
komisije. Predlagatelji menimo, da so pristojnosti pravilno urejene in med njimi ne najdemo omenjene 
kolizije. 

3. predlog 
Predlog zahteva od predlagateljev, da preučijo možnost uvedbe posebnega akta o ugotovitvi nastopa 
razlogov za prenehanje mandata. Predlagatelji smo mnenja, da posebne določbe poslovnika o takem aktu 
niso potrebne. Če je bil s tem predlogom mišljen splošni akt, potem poudarjamo, da ta problem ustrezno 
rešuje že zakon, če pa je bil mišljen posamični akt o ugotovitvi razlogov, ugotavljamo, da je to ustrezen 
sklep DZ, ki se ga je v dosedanji praksi uporabljalo brez težav. 

4. predlog 
Ta predlog določa, da predlagatelji preučijo in se vsebinsko opredelijo do pripomb sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve. Predlagatelji smo se do pripomb sekretariata opredelili na naslednji način: 
• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 3. členom navaja, da bi kazalo navesti celoten 

naslov sedeža DZ. Predlagatelji menimo, da določba o sedežu v Ljubljani povsem zadostuje. Navajanje 
ulice in številke je po našem mnenju odveč. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 5. členom ugotavlja, da predlog poslovnika določa 
tudi druge izjeme od načela javnosti in ne le primere, ko DZ obravnava zadeve zaupne narave, kot to 
določa 5. člen predloga poslovnika. Sekretariat predlaga, da se to dejstvo upošteva tudi v 5. členu. Ta 
člen je zato spremenjen tako, da se načelo javnosti postavlja kot pravilo, pri izjemah od tega načela pa 
se sklicuje na tiste določbe predloga, ki te izjeme določajo. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je v zvezi z 9. členom mnenja, da vprašanje konstituiranja 
DZ ni ustrezno rešeno. Predlog poslovnika rešuje trenutek konstituiranja DZ identično kot Ustava RS. 
Zato se ne ukvarja niti z vprašanjem ožjega ali širšega razumevanja konstituiranja, niti z vprašanjem 
opredeljevanja več faz konstituiranja. Kot akt konstituiranja pozna ustava le akt potrditve mandatov in 
enako ga rešuje predlog poslovnika. Roki, ki so vezani na konstituiranje DZ, začnejo teči s potrditvijo 
večine mandatov, kar je, glede na ustavno določbo tudi edina možna rešitev. Predlagatelji zato menimo, 
da je to vprašanje v predlogu Poslovnika DZ ustrezno rešeno. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je v zvezi z 12. členom mnenja, da bi bilo potrebno to 
določbo precizirati. Predlagatelji smo prepričani, da je povsem jasno, kako se določi sedežni red. 
Prednost pri izbiri bodo imele poslanske skupine glede na velikost (število poslancev), pri enako velikih 
pa bo odločal žreb. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 13. členom opozarja, da potek konstituiranja nove 
mandatno-volilne komisije ni usklajen z zakonom o poslancih. Predlagatelji se strinjamo s tem stališčem 
sekretariata, vendar menimo, da je potrebno spremeniti zakon o poslancih, saj bi se sicer ta komisija 
konstituirala drugače kot vse ostale. Poleg tega je povsem nepotrebno, da ureja način konstituiranja 
tega delovnega telesa zakon. Do tega je prišlo, ker v času, ko se je ta zakon sprejemal, še ni bilo 
novega poslovnika in bi lahko nastali zapleti pri konstituiranju DZ. Predlagatelji bomo pripravili ustrezno 
spremembo zakona o poslancih. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi z 20. členom omenja vprašanje odgovornosti 
predsednika državnega zbora. Odgovornost predsednika DZ je politične in ne pravne narave, zato po 
našem mnenju ne sodi v poslovnik. Nobena poslovniška določba mu te odgovornosti ne more 
vzpostaviti, tako kot ga odsotnost take določbe odgovornosti ne more razrešiti. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 25. in 66. členom predlaga uskladitev dikcije s 
prvim odstavkom 117. člena ustave. Predlagatelji smo pripombo upoštevali in popravili dikcijo obeh 
členov v skladu s predlogom sekretariata. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je v zvezi s 27. členom menil, da opredelitev funkcije 
generalnega sekretarja ni jasna, da njegove pristojnosti niso zadostno določene in da bi bilo treba 
določiti, v katerih primerih ga je mogoče razrešiti. Predlagatelji menimo, da je položaj generalnega 
sekretarja v predlogu poslovnika povsem jasno urejen. Res pa je, da ta ureditev odstopa od sicer 
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uveljavljenih rešitev, ki funkcionarjem ne določajo trajnega mandata. Razlogi za tako odstopanje so 
znani. Predlagatelji želimo na ta način omogočiti, da postane generalni sekretar to, kar je v večini 
evropskih parlamentov - funkcionar, ki se ne zamenja vsak mandat, ki zaradi izkušenj, ki jih pridobi v 
času opravljanja funkcije, postane oseba, ki ji zaupajo v vseh poslanskih skupinah. Menimo tudi, da bo 
taka ureditev sama po sebi odvračala iskanje politično izpostavljenih kandidatov za ta položaj. 
Predlagatelji smo v predlog poslovnika navedli le najpomembnejšo od nalog generalnega sekretarja - 
vodenje služb državnega zbora - ki poleg tega vključuje pravzaprav vse druge naloge, ki jih še ima (Tudi 
pomoč predsedniku pri vodenju sej, ki jo navaja sekretariat, je v prvi vrsti organizacija pomoči, ki jo 
predsedniku nudijo vse službe v DZ). Menimo, da je to osnovno zadolžitev generalnega sekretarja 
primerneje razdelati v drugih aktih, kot v poslovniku. Predlagatelji pa sprejemamo pripombo sekretariata 
glede razlogov za njegovo razrešitev in jih v predlogu za drugo obravnavo tudi določamo. 

• Predlagatelji smo preučili pripombo sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, da bi bilo sistemsko 
pravilno, če bi odlok o organizaciji služb DZ sprejemal DZ in ne mandatno volilna komisija. Primerjalni 
pregled pokaže, da v drugih parlamentih takšnega akta sploh ne poznajo, saj ureja organizacijo služb le 
akt o sistemizaciji. Ker je v tem aktu urejeno pravzaprav vse, kar je v zvezi z organizacijo služb, smo 
predlagatelji črtali drugi odstavek 28. člena. Posledično je bilo treba preoblikovati tudi določbo 288. 
člena. 

• Predlagatelji smo preučili pripombe sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve glede vloge 
zakonodajno-pravne službe v 29. členu. Predlagatelji ne soglašamo s trditvijo sekretariata, da predlog 
poslovnika zmanjšuje samostojnost zakonodajno-pravne službe. Določba, da generalni sekretar vodi 
službe DZ, ostaja povsem enaka kot v veljavni ureditvi. Tudi ne drži, da bi veljavni poslovnik kjerkoli 
določal, da opravlja generalni sekretar v odnosu do sekretariata le administrativne naloge. Res je, da je 
bila takšna praksa in nobenega razloga ni, da bi takšna ne ostala tudi vnaprej, saj se, kot smo že rekli, v 
normativnem smislu odnos med to službo in generalnim sekretarjem v ničemer ne spreminja. 
Predlagatelji tudi menimo, da drugačno imenovanje vodje te službe (na kolegiju in ne v DZ) samo po 
sebi ni v neposrednem odnosu s samostojnostjo te službe. Predlagatelji smo le želeli poudariti, da gre 
pri vodji te službe predvsem za strokovne in ne politične kvalitete kandidatov, kar se z imenovanjem v 
državnem zboru zabriše. Predlagatelji smo še posebej preučili pripombo sekretariata, da ni ustrezno, da 
se po predlogu poslovnika ta služba sama odloča h kateremu aktu bo podala mnenje (če ni izrecne 
zahteve DZ ali delovnega telesa), in te obveze ne določa že poslovnik. To pripombo smo v predlogu za 
drugo obravnavo delno upoštevali in sicer tako, da smo prilagodili določbe o zakonodajno-pravni službi 
skozi celotno besedilo poslovnika. V osnovi je ta prilagoditev v tem, da se v 29. členu z generalno 
klavzulo določa naloge sekretariata in sicer tako, da daje (ne več »lahko daje«) mnenja k aktom in 
amandmajem. V ostalem besedilu pa se zato črta ponovna opredelitev teh nalog v zvezi s posameznimi 
instituti, če le takšna opredelitev ni nujno potrebna. Tako smo prilagodili še besedilo 53., 128., 129., 134. 
in 142. člena. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 33. in 35. členom opozarja na različno 
poimenovanje v teh dveh členih: skupina nepovezanih poslancev in skupina samostojnih poslancev. 
Predlagatelji smo poenotili poimenovanje s popravkom 35. člena: skupina nepovezanih poslancev. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je v zvezi s 34. členom opozoril na neskladje med tem 
členom in 25. členom, ki določa pristojnost kolegija, da ustanavlja delovna telesa. Poleg tega opozarja, 
da ni jasno, kdo ustanovi delovno telo in kdo mu določi naloge. Pripombo smo upoštevali, tako, da je 
jasno, da ta določba ne govori o tem, kdo delovno telo ustanovi. Zaradi večje jasnosti smo tudi dodali 
novi prvi odstavek v 35. členu, ki povsem jasno določa, da obe nalogi opravi kolegij. Sekretariat tudi 
meni, da bi moral že poslovnik določati razliko med komisijami in odbori. Predlog poslovnika določa 
stalne komisije DZ in njihove pristojnosti. Menimo, da te določbe zadostujejo. DZ se lahko sam odloči, 
katera delovna telesa bo še ustanovil in kako jih bo poimenoval. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi z 38. členom opozarja, da bi bilo treba ponovno 
preveriti pristojnosti mandatno-volilne komisije in pri tem opozarja na administrativne zadeve. Zadnja 
alinea tega člena določa, da ta komisija opravlja tudi druge naloge, ki jih določa poslovnik ali drug akt 
DZ. Administrativne zadeve bo tako ta komisija opravljala na podlagi posebnega odloka, ki ga je DZ 
sprejel na podlagi zakona o delavcih v državnih organih. 

• Predlagatelji smo na pripombo sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve uskladili določbe o komisiji 
za nadzor nad delom varnostno obveščevalnih služb z zakonom o Slovenski obveščevalno varnostni 
agenciji (Uradni list RS, št. 23/99). 
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• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 47. členom opozarja, da je bila z zadnjimi 
spremembami in dopolnitvami poslovnika (Ur. L. RS, št. 13/01), (t.j. po vložitvi predloga tega poslovnika 
v zakonodajni postopek) ureditev dajanja pojasnil in podatkov delovnim telesom s strani vlade, drugih 
državnih organov, javnih zavodov, javnih podjetij in javnih skladov dopolnjena z določbo, ki daje tudi 
manjšini v delovnih telesih, ki opravljata nadzor nad varnostno-informativnimi in obveščevalnimi 
službami in nadzor nad državnim proračunom in javnimi financami, pravico zahtevati te podatke. 
Predlagatelji smo pri pripravi besedila poslovnika za drugo obravnavo v 47. členu v celoti povzeli 
določbe 1. člena sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Ur l. RS, 
št. 13/01) in črtali dosedanji drugi odstavek tega člena, ki je z dopolnitvijo postal nepotreben ter opravili 
nekatere redakcijske popravke. 

• Pripomba sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 53. členom se nanaša na vlogo 
zakonodajno-pravne službe. Predlagatelji smo pri 29. členu obrazložili, kako smo v predlogu za drugo 
obravnavo rešili to vprašanje. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je v zvezi z 60. členom mnenja, da se postavlja vprašanje 
ustavnosti določbe prvega odstavka 60. člena, po kateri predsednik državnega zbora skliče izredno sejo 
na zahtevo najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike, če se predlaga sprejem zakona po 
nujnem postopku ali če je bil zavrnjen predlog za razširitev dnevnega reda na podlagi sedmega 
odstavka 66. člena predloga poslovnika. Pravi, da ustava v 85. členu glede pravice četrtine poslancev in 
predsednika republike za vložitev zahteve za izredni sklic seje ne določa nobenih omejitev, poleg tega 
pa predvidena ureditev dejansko onemogoča predsedniku republike izvajanje njegove pristojnosti v 
zvezi s sklicem izredne seje državnega zbora. Predlagatelji menimo, da predlagana ureditev v prvem 
odstavku 60. člena predloga poslovnika ni v nasprotju z ustavo. Ustava v 85. členu res določa, da mora 
predsednik državnega zbora sklicati izredno sejo, če to zahteva najmanj četrtina poslancev državnega 
zbora ali predsednik republike, in pri tem ne določa nobenih omejitev. Vendar ustava v 94. členu določa, 
da ima državni zbor poslovnik, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. S 
poslovnikom državni zbor po 89. členu ustave določa tudi zakonodajni postopek. Ustava v 85. členu 
ureja zasedanja državnega zbora in določa, da državni zbor dela na rednih in izrednih sejah, ki jih 
sklicuje predsednik državnega zbora. Stvar poslovnika je, da določi kdaj se sklicujejo redne seje in pod 
katerimi pogoji predsednik državnega zbora lahko skliče izredno sejo oziroma pod katerimi pogoji mora 
sklicati izredno sejo, če to zahteva najmanj četrtina poslancev ali predsednik republike. Ustava teh 
pogojev ne določa, ampak prepušča to ureditev poslovniku državnega zbora, ki ga predvideva v 94. 
členu kot akt, s katerim državni zbor ureja svojo organizacijo in delo, se pravi tudi roke in pogoje za 
sklicevanje rednih in izrednih sej. Iz tega, da ustava ne določa nobenih omejitev pravice najmanj četrtine 
poslancev in predsednika republike za zahtevo sklica izredne seje, še ni mogoče sklepati, da poslovnik, 
s katerim državni zbor ureja svojo organizacijo in delo, ne more določiti pogojev, pod katerimi poslanci 
oziroma predsednik republike lahko zahtevajo sklic izredne seje. Te pogoje lahko določi in jih tudi mora 
določiti poslovnik državnega zbora kot akt, ki ga mora državni zbor sprejeti na podlagi 94. člena ustave. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 63. členom meni, da bi ta člen morali dopolniti z 
določbo, da državni zbor ne more odločati o zadevah, glede katerih rok za predložitev mnenja 
državnega sveta še ni potekel in ta ni poslal obvestila, da k predlogu mnenja ne bo podal (drugi 
odstavek 55. člena veljavnega poslovnika), saj se je z omenjeno določbo odpravila neskladnost veljavne 
poslovniške ureditve z ustavo, kot jo je ugotovilo ustavno sodišče v odločbi št. U-l-84/96. Predlagatelji 
menimo, da sta državnemu svetu z določbami poslovnika zagotovljena tako pravica do obveščenosti 
(predsednik državnega zbora pošlje gradivo za seje državnemu svetu) in ustrezen rok za morebitno 
oblikovanje mnenja o zadevi iz pristojnosti državnega zbora (roki za sklic rednih sej). Izredne seje 
državnega zbora se resda lahko skličejo v krajših rokih, kot so določeni za sklic redne seje, pri čemer bi 
bilo državnemu svetu oteženo izvajanje ustavnih pristojnosti, zato smo v 25. členu določili, da kolegij 
predsednika državnega zbora določi rok, v katerem mora državni svet podati svoje mnenje o zadevah z 
izredne seje ali o predlogu zakona, ki se obravnava po nujnem postopku. 

• Predlagatelji ne soglašamo z mnenjem sekretariata v zvezi s 67. členom, da bi bilo treba natančneje 
opredeliti izvedbo postopka obstrukcije. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je v zvezi z 68. členom mnenja, da bi zadnji odstavek tega 
člena lahko oteževal potek seje. Predlagatelji ne razumemo, kako bi ta rešitev oteževala potek seje, saj 
je rešitev v tej točki praktično identična z veljavno. Menimo, da je besedilo zadnjega odstavka tega člena 
primerno. 
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• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 70. členom meni, da bi bilo treba določbo o 
omejevanju razprav ponovno preveriti in pri iskanju rešitev upoštevati tudi dosedanjo prakso. Pripomba 
je zelo splošna, še posebej, ker je dosedanja praksa DZ na tem področju zelo skopa. Glede na to, da je 
predlagana ureditev precej različna od veljavne, bi bilo dosedanjo prakso sploh težko uporabiti kot 
napotilo za naprej. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi z ureditvijo glasovanja ugotavlja, da v predlogu 
poslovnika ni več instituta ponovitve glasovanja in sicer ponovitev glasovanja ni predvidena niti v 
primeru, če se pri glasovanju z uporabo glasovalne naprave ugotovi tehnična napaka, kar bi kazalo 
ponovno preučiti. Predlagatelji menimo, da v poslovniku ni potrebna določba, ki bi določala možnost 
ponovitve glasovanja, če se pri glasovanju z uporabo glasovalne naprave ugotovi tehnična napaka. V 
primeru tehnične napake na vseh glasovalnih napravah glasovanje tako ali tako ne bo mogoče. V 
primeru tehnične napake pri posamezni glasovalni napravi pa bo poslanec napako prijavil 
predsedujočemu, ki mu bo moral omogočiti izvajanje njegovih ustavnih, zakonskih in poslovniških 
pristojnosti - to je glasovanje - in se bo glasovanje ponovilo. Poleg tega takšnih določb ni moč zaslediti 
v poslovnikih ostalih evropskih parlamentov - le ti se v podobnih primerih zanašajo na zdravorazumsko 
tolmačenje poslovnika. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 93. členom opozarja, da je rešitev, ki je 
predlagana v zvezi z neveljavno glasovnico širša od dosedanje in ne odpravlja problema različnih 
interpretacij. Predlagatelji smo glede neveljavnih glasovnic uporabili dikcijo, ki se uporablja v volilni 
zakonodaji. Menimo, da je sicer možno natančno opredeliti, v kakšnih primerih je glasovnica neveljavna, 
vendar smo tudi mnenja, da bi bila takšna ureditev slabša od predlagane. Predlog namreč dopušča 
zmote in popravke, če le komisija, ki vodi potek volitev ocenjuje, da je volja poslanca, ki glasuje, jasno 
razvidna. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v primerjavi z veljavnim poslovnikom ugotavlja, da se 
spreminja pravna narava opredelitve resolucije. Po novem naj bi se z resolucijo "določala politika" (prej 
zavzemanje stališč do politike). Predlagatelji smo se za tako pravno opredelitev odločili, ker v novem 
predlogu poslovnika določamo, da se z resolucijo sprejema nacionalni program, s katerim se določa 
politika na določenem področju. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 110. členom opozarja, da se kot zelo vprašljiva 
kaže ureditev, da bo DZ izvajal ratifikacije mednarodnih pogodb z odlokom. Ratifikacija mednarodnih 
pogodb je v političnih in pravnih sistemih lahko različno urejena. Tako npr. avstrijska ustava določa, da 
državne oziroma mednarodne pogodbe potrdi parlaments sklepom o odobritvi, torej izrecno ne v obliki 
zakona (člen 50 avstrijskega zveznega ustavnega zakona). Nemška ustava pa določa za ratifikacijo 
obliko zveznega zakona (člen 59). Ker je slovenska ustava uvedla princip, da mednarodno in notranje 
pravo tvorita enoten pravni sistem (monizem) oziroma primat načel mednarodnega prava ter določila 
neposredno uporabo ratificiranih mednarodnih pogodb, le-teh ni več treba nujno inkorporirati v notranje 
pravo z zakonom. Ratifikacijo bi zato lahko izvedli s pravnim virom, ki bi se imenoval akt o ratifikaciji, ali 
pa z odlokom ali sklepom. Pri tem naša ustava ne določa - tako kot avstrijska ali nemška - katere vrste 
mednarodnih pogodb ratificira predstavniško telo, ker seveda izrecno sploh ne določa pristojnosti 
Državnega zbora. Vendar je glede na našo tradicijo ter ustavnopravno in zakonsko ureditev pristojnosti 
ustavnega sodišča zaenkrat morda ustrezneje - tako kot meni sekretariat - ohraniti ratifikacijo 
mednarodnih pogodb z zakonom. V postopku sprejemanja zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe pa 
bi bilo koristno že v poslovniška določila vnesti nekatere posebnosti tega postopka (predlagatelj, 
amandmiranje, stopnjevitost).Predlagatelji smo zato črtali ratifikacije mednarodnih pogodb iz tega člena, 
na novo pa opredelili 168. člen 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 111. členom predlaga ponovno preveritev uporabe 
sklepa z učinkom erga omnes. Predlagatelji menimo, da naj bi bil sklep, ki ga sprejme državni zbor, 
uporabljen kot posamični in konkretni pravni akt. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 113. členom predlaga, da se namesto besede 
"pošlje" uporabi besedilo "lahko predlaga", saj gre za določitev upravičenih predlagateljev. Poslovniška 
določba pomeni operacionalizacijo ustavne norme o možnih iniciatorjih zakona, zato je uporaba izraza 
"pošlje" ustrezna. Ustava določa možne predlagatelje zakona, poslovnik pa bolj praktično opredeljuje 
njihovo ravnanje. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je v zvezi s 114. členom mnenja, da obrazložitev zgolj 
poglavitnih rešitev zakona ne zadošča. Obrazložitev mora pojasniti vsebino posameznih pravnih 
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institutov ter povezav med njimi. Zato kaže pritegniti mnenju sekretariata, da bi bila obrazložitev 
preskromna, če bi zajela le poglavitne rešitve zakonskega predloga. Predlagatelji smo zato dopolnili ta 
člen z navedbo, da mora obrazložitev pojasniti vsebino posameznih pravnih institutov ter povezav med 
njimi. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 115. členom opozarja, da bi po predlogu tega 
člena, ki ureja začetek zakonodajnega postopka, prva obravnava ostala zunaj zakonodajnega postopka. 
Predlagatelji menimo, da je opozorilo točno in zato določamo, da se zakonodajni postopek prične s 
posredovanjem zakona poslancem. Tak popravek pa zahteva ustrezne popravke tudi v 116. členu 
(določitev vrstnega reda obravnave predlogov zakonov, ki urejajo isto družbeno razmerje) in 117. člena 
(do kdaj lahko predlagatelj umakne predlog zakona). 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 116. členom opozarja, da tretji odstavek omogoča, 
da bi se v zakonodajnem postopku nahajala dva zakona, ki urejata isto družbeno razmerje. Predlagatelji 
se strinjamo, da je treba ta odstavek črtati in tako preprečiti takšno situacijo. Kolegij pa bo imel možnost, 
da daje prednost obravnavi tistim predlogom zakonov, ki so bili navedeni v tem odstavku. 

• Pripomba sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 117. členom se nanaša na 
neusklajenost zaradi začetka zakonodajnega postopka. Problem smo rešili s spremembo v 115. členu. 
Sekretariat tudi navaja, da poslovnik ne rešuje vprašanja nadomeščanja zakonov, kar se v praksi 
pogosto pojavlja. Predlagatelji smo zato Člen dopolnili tudi z določbo o nadomeščanju zakonov, ki je 
identična z določbo o umiku zakona iz zakonodajne procedure. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 120. členom meni, da je dikcija člena netočna, 
vendar iz obrazložitve ni razvidno, zakaj. Vsebina prve obravnave je v seznanitvi poslancev s 
predlagano ureditvijo oziroma z razlogi za sprejem zakona, njegovimi cilji, načeli in poglavitnimi 
rešitvami (podobno kot v parlamentih drugih držav); zakonodajni postopek pa se prične, ko predsednik 
Državnega zbora pošlje predlog zakona poslancem. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve se tudi v zvezi z mnenjem k 125. členu dotika vloge 
zakonodajno pravne službe. Vloga zakonodajno-pravne službe naj bi bila urejena v 29. členu, tako da 
njenih nalog - razen izjemoma - ne bi kazalo ponavljati v drugih členih poslovnika. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v mnenju k 127. členu problematizira vlaganje amandmajev 
Državnega sveta. Razširitev možnih vlagateljev amandmajev še z Državnim svetom je smotrna, saj bi 
po tej poti lahko zmanjšali število primerov, ko Državni svet zahteva ponovno obravnavo zakona (veto). 
Na ta način bi že v predhodnih fazah zakonodajnega postopka interesi, ki se izražajo v Državnem svetu 
lahko vplivali na vsebino bodočega zakona, kar povečuje demokratičnost zakonodajnega postopka. 
Nadalje sekretariat meni, da bi morali v trenem odstavku opredeliti omejitev, ki velja za vlaganje 
amamndmajev za nove člene, tudi za vlaganje amandmajev, ki spreminjajo obstoječe člene (vezanost 
na cilje in načela zakona). Takšna omejitev ni potrebna, saj jasno izhaja že iz sedanje dikcije predloga 
poslovnika. Sekretariat tudi meni, da bi bilo treba določiti na katero sejo matičnega delovnega telesa se 
nanaša rok za vlaganje amandmajev. Predlagatelji menimo, da je povsem jasno, da je to seja, na kateri 
se obravnava predlog zakona. Pripombo sekretariata glede kratkih rokov za vlaganje amandmajev pa 
smo upoštevali tako, da smo določili za primere predlogov zakonov, ki se uvrstijo na dnevni red seje 
mimo terminskega programa, rok vlaganja amandmajev do začetka obravnave predloga zakona. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 130. členom predlaga, da se pri omejitvi vlaganja 
amandmajev k novelam zakonov, uporabi veljavna dikcija poslovnika in da ta omejitev ne bi veljala za 
amandmaje h prehodnim in končnim določbam. Predlagatelji smo predlog v celoti upoštevali in ustrezno 
prilagodili dikcijo tega člena. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je v zvezi s 134. členom mnenja, da ni jasno urejeno 
vlaganje amandmajev v primeru, ko bo zakon uvrščen na dnevni red z razširitvijo na sami seji. 
Predlagatelji smo to pripombo upoštevali in člen ustrezno preoblikovali. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 135. in 138. členom meni, da se skladnost z 
ustavo in zakoni po tem členu, ugotavlja prepozno in da 138. člen določa zakonodajno-pravni službi 
naloge, ki presegajo okvir zadolžitve za pravna vprašanja. Vloga zakonodajno-pravne službe je v 135 
členu določena z vidika vprašanja skladnosti zakona zaradi kasneje vloženih amandmajev, ne pa v 
dajanju mnenja na besedilo zakonskega predloga na začetku zakonodajnega postopka. 138. člen pa je 
treba presojati v kontekstu z 29. členom, ki določa pristojnosti zakonodajno pravne službe. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi z 139. členom opozarja, da ni določeno kdo pripravi 
izvirnik zakona, čeprav taka določba ni nujna, saj gre za administrativno nalogo, ki jo vodstvo DZ lahko 
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vsakokrat določi komurkoli od zaposlenih v službah DZ, smo predlagatelji pripombo upoštevali in to 
nalogo določili zakonodajno-pravni službi, kot je to veljalo do sedaj. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 140. in 142. členom opozarja, da ni jasno urejeno, 
ali se pri združitvi obravnav in pri nujnem postopku, opravi splošna razprava le na predlog poslancev. 
Predlagatelji smo proučili to pripombo in ugotovili, da tek postopka v teh dveh primerih res ni jasno 
določen. Zato smo se odločili, da se v nujnem postopku in pri združitvi obravnav, ne opravi prva 
obravnava, druga in tretja pa se izvedeta na isti seji. Menimo, da je sedaj jasno, da se postopek izvede 
tako kot v redni obravnavi (tudi zaradi nove določbe, ki jo predstavljamo spodaj) in se torej začne v drugi 
obravnavi, z obravnavo na matičnem delovnem telesu. Postopek združitve obravnav smo preimenovali 
v skrajšani postopek, saj s tem, ko odpravljamo prvo obravnavo, spreminjamo celoten koncept tega 
postopka in od tod drugačno poimenovanje. Sekretariat je tudi menja, da ni jasno, ali veljajo v nujnem 
postopku splošna pravila za vlaganje amandmajev. Predlagatelji smo zato z novim zadnjim odstavkom 
141. člena izrecno določili, da se uporabljajo splošne določbe, če ni drugače določeno. V 142. členu 
podobno kot v 140. členu bolj podrobno urejamo institut nujnega postopka. 

• V mnenju k 143. členu sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve meni, da določba oži primer, ko je 
potrebno pridobiti mnenje lokalnih skupnosti glede na 94. člen zakona o lokalni samoupravi. 
Predlagatelji menimo, da je predlagana poslovniška ureditev o sodelovanju lokalnih skupnosti pri 
sprejemanju zakonov, s katerimi se neposredno posega v položaj in pravice teh skupnosti, primerna in 
ustavno korektna. Poseganje lokalnih skupnosti v zakonodajni proces kot ga predvideva 94. člen 
Zakona o lokalni samoupravi je verjetmo preširoko in pravzaprav v nasprotju z ustavno določenim 
reprezentativnim mandatom poslancev. Ustavno je namreč zastopstvo lokalnih interesov predvideno 
posebej v Državnem svetu, ki potem prt;ko svoje vloge v zakonodajnem postopku vpliva na vsebino 
zakonodaje. Zahteve po uveljavljanju mnenja lokalnih skupnosti v zakonodajnem postopku spominjajo 
na imperativni mandat in delegatski sistem, zato je že sedanja praksa vprašljiva. Nove določbe 
poslovnika glede teh razmerij v 143. členu so maksimalno, kar je glede na načelo samostojnosti 
zakonodajne veje oblasti še mogoče dopustiti v resnem političnem in pravnem sistemu. Zato je seveda 
popolnoma zadosti, da mnenje lokalnih skupnosti pridobi Državni zbor ob sprejemanju zakonov, ne pa 
tudi drugih aktov. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 144. členom meni, da je rešitev, po kateri podajo 
lokalne skupnosti soglasje k predlogu zakona, ki je pripravljen za tretjo obravnavo, neustrezna. Pri 
prenesenih nalogah je v predlogu poslovnika ustrezno določeno, da je treba pridobiti soglasje lokalnih 
skupnosti v tretji obravnavi oziroma pred končnim sprejemanjem zakona, saj lahko svoje stališče lokalne 
skupnosti pred tem posredujejo v mnenju. Postopek ustanavljanja občin je urejen s specialnim zakonom, 
ki naj uredi posebnosti omenjenega postopka, v katerem se potem subsidiarno uporabijo splošne 
poslovniške določbe o zakonodajnem postopku. Takšnih posebnosti v zakonodajnem postopku naj bi 
bilo čim manj, saj je uvajanje novih in novih posebnosti ter izjem škodljivo za preglednost in 
demokratičnost sistema. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 145. členom opozarja na razliko med obrazložitvijo 
in besedilom člena. Možnost razprave o vetu državnega sveta je povsem jasno določena v 146. členu, 
zato razlike ni. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 147. členom opozarja na spornost rešitve, po 
kateri ne morejo predlagati avtentične razlage vsi ustavno predvideni predlagatelji zakona. Predlagatelji 
smo pripombo upoštevali in besedilo člena ustrezno spremenili. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 153. členom meni, da je treba vključiti tudi državni 
svet med predlagatelje tistih zakonov, ki ne "ugasnejo" z zaključkom mandata DZ. Predlagatelji smo to 
pripombo upoštevali in Državni svet uvrstili v tai člen. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve opozarja, da predlog poslovnika ni povsem usklajen z 
zadnjimi spremembami poslovnika, ki so bile sprejete po vložitvi tega predloga v zvezi s postopkom 
sprejemanja državnega proračuna in da določbe niso usklajene niti znotraj novega predloga poslovnika, 
saj se 159. člen še vedno nanaša na hitri postopek, čeprav naj tega ne bi bilo več. Predlagatelji smo 
namreč hkrati Državnemu zboru predložili tako predlog novega poslovnika državnega zbora in predlog 
sprememb veljavnega poslovnika glede postopka sprejemanja državnega proračuna. Novela veljavnega 
poslovnika je sicer vsebovala pripravljajoče se spremembe novega poslovnika, vendar je pri obravnavi 
na državnem zboru prišlo do precejšnjih sprememb besedila členov, zato obstajajo razlike med 
predlaganim in sprejetim besedilom pri skoraj vseh členih. Zato smo predlagatelji pri pripravi besedila 
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poslovnika za drugo obravnavo v celoti povzeli določbe Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije (UM. RS, št. 13/01). Predlagatelji smo upoštevali tudi pripombo sekretariata, 
da bi kazalo ob priliki sprejemanja novega poslovnika koriigirati tiste poslovniške določbe postopka 
sprejemanja državnega proračuna, ki so se v postopku uporaibe izkazale za neustrezne ali pomanjkljive. 
Pri obravnavi državnega proračuna 2001 seje za izvajanje določbe 216.a. člena veljavnega poslovnika 
v delu, ki določa da lahko delovno telo vlaga amandmaje samo k tistim delom predloga proračuna, ki 
zadevajo njegovo področje, in kije enaka določbi 156. člena tega poslovnika, uporabila obrazložitev, da 
delovno telo v amandmaju v skladu z določbami o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki 
lahko prerazporeja sredstva samo znotraj svojega področja. Predlagatelji smo se v izogib 
nerazumevanja in podobnega izvajanja te določbe odločili, da pri pripravi predloga poslovnika za drugo 
obravnavo te določbe ne spreminjamo, ampak da podamo ponovno obrazložitev, ki se glasi: delovno 
telo lahko vlaga amandmaje samo k delom, ki zadevajo njegovo področje, pri čemer lahko v skladu z 
določbami o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki prerazporedi sredstva tudi iz drugih delov 
državnega proračuna. V 159. členu smo zaradi dvoma o ustavnosti določbe, da zakon o izvrševanju 
proračuna lahko predlaga samo vlada, le to črtali. Tudi posilovniške določbe o vlaganju amandmajev k 
dopolnjenemu predlogu državnega proračuna so se izkazale za neustrezne. Tako četrtina poslancev kot 
matično delovno telo kot edina kvalificirana predlagatelja sta morala predložiti amandmaje najkasneje 
pet dni pred sejo, na kateri je Državni zbor obravnaval predlog dopolnjenega državnega proračuna. Zato 
je moralo matično delovno telo opraviti kar dve seji. Ma eni seji je oblikovalo in sprejelo lastne 
amandmaje in se opredelilo do vloženih amandmajev 05»talih predlagateljev, na drugi seji pa se je 
opredelilo do amandmajev, ki so jih pred koncem predpisanega roka že po končani seji matičnega 
delovnega telesa vložili kvalificirani predlagatelji. Matično delovno telo torej ni imelo možnosti, da bi 
lahko povzelo katerega od amandmajev predlagateljev, ki so bili vloženi po seji delovnega telesa, v 
svojem amandmaju. Zato smo v 160. členu določili nov rok, v katerem lahko matično delovno telo 
predlaga amandmaje k dopolnjenemu predlogu državnega proračuna; tri dni pred sejo Državnega zbora, 
na kateri se bo obravnaval predlog državnega proračuna. Izkazalo se je tudi, da je poslovniška določba 
o ugotavljanju usklajenosti predloga državnega proračuna pomanjkljiva in da vladi kot tudi matičnemu 
delovnemu telesu ne omogoča priprave predloga uskladitvenega amandmaja, ki bi glede na sprejete 
amandmaje omogočil prerazporeditev sredstev tudi po dedih predloga državnega proračuna in ne samo 
glede izdatkov in prejemkov. Sprejeti amandmaji lahko porušijo finančni načrt posameznega 
proračunskega uporabnika, kar zahteva smiselno prerazporeditev po delih, ki bi proračunskemu 
uporabniku omogočili izvajanje načrtovanih dejavnosti. Zlato smo določbo 163. člena dopolnili tako, da 
omogoča vladi ali delovnemu telesu naknadno prerazporeditev sredstev tudi po delih predloga 
državnega proračuna. 164. člen smo v izogib nejasnostim o poteku predstavitve, razprave, vlaganja 
amandmajev in uskladitvenega amandmaja, glasovanju o amandmajih in novem predlogu državnega 
proračuna v celoti dopolnili tako, da se za njegovo izvajanje smiselno uporabijo določbe 156., 161., 162. 
in 163. člena poslovnika, pri čemer smo za vlaganje amandmajev matičnega delovnega telesa smiselno 
povzeli zgoraj navedene spremembe 160. člena, opredelili pa smo tudi poročilo matičnega delovnega 
telesa. 

• Mnenje sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi z 168. členom se nanaša na neprimernost 
sprejemanja ratifikacij mednarodnih pogodb z odloki. Predlagatelji smo pri 110. členu pojasnili, kako smo 
upoštevali to pripombo. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi z 172. členom opozarja, da je prvi odstavek v 
neskladju z ustavo, saj je v prvem odstavku 168. člena ustave namreč določeno, da lahko poda predlog 
za začetek postopka za spremembo ustave 20 in ne 30 poslancev. Pripomba je upravičena (20 in ne 30 
poslancev); napaka je sicer redakcijske narave. Predlagatelji smo v 172. členu število 30 nadomestili s 
številom 20. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 175. členom opozarja, da v primeru, ko bo šlo za 
revizijo na podlagi predloga volivcev, ustavna komisija ne bo mogla opraviti razprave o osnutku 
ustavnega zakona takoj po sprejemu sklepa o začetku, ampak bo morala počakati na osnutek. 
Predlagatelji menimo, da gre za nesporazum, kajti tudi volivci so dolžni predložiti osnutek ustavnega 
zakona. Le da se ta rok zanje šteje od dne, ko je predlog volivcev v skladu s tretjim odstavkom 172. 
člena predložen DZ. Vsebina 173. in nadaljnjih členov se veže na ta akt, to je predložitve celovitega 
predloga, vključno z ustavnim zakonom. 
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• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 182. členom meni, da bi se morda kazalo izogniti 
naštevanju pravnih aktov, ki se spreminjajo z ustavnim zakonom in določiti ustrezno splošno pravilo, ki 
velja za spreminjanje ustave in za spreminjanje ustavnih zakonov za njeno izvedbo. Predlagatelji smo se 
po ponovni preučitvi člena odločili, da ta člen ostane nespremenjen. Člen je bil namreč uvrščen v 
besedilo poslovnika, ker so bili vsi ti akti sprejeti v času prejšnje skupščine in ker je tako v Temeljni 
ustavni listini (IV. razdelek) kot tudi v ustavi (174. člen) in v ustavnem zakonu za izvedbo ustave (10. 
člen) določena samo večina (dvotretjinska absolutna večina), ne pa tudi postopek za njihovo 
spremembo, in bi lahko prišlo do zapletov ob spreminjanju teh aktov. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve glede postopka v zvezi z referendumom (183. - 187. člen) 
opozarja, da so v predlogu poslovnika urejena postopkovna vprašanja v zvezi s predlogi, pobudami in 
zahtevami za razpis referenduma, ki doslej niso bila urejena niti v poslovniku državnega zbora niti v 
zakonu o referendumu in ljudski iniciativi. Sekretariat meni, da so nekatere predlagane novosti materija 
zakona, kar velja zlasti za tiste pristojnosti predsednika državnega zbora, ki predstavljajo odločanje o 
sami pravici do referenduma (184. člen predloga poslovnika) in da bi kazalo določbe tega poglavja 
ponovno preučiti in vanj vključiti le tista vprašanja, ki jih na podlagi zakona lahko ureja poslovnik 
državnega zbora. Prav tako naj bi kazalo določbe, ki se nanašajo na dikcijo "referendum, določen z 
zakonom" precizirati in navesti oblike referenduma, za katere se uporabljajo te poslovniške določbe. Ker 
vlada pripravlja celovito novelo zakona o referendumu in ljudski iniciativi, pripravljajo pa se tudi 
spremembe ustave RS, smo se predlagatelji odločili, da v izogib morebitni neusklajenosti aktov, do 
katerega bi lahko prišlo, pri pripravi predloga poslovnika za drugo branje v besedilo vnesemo določbe o 
postopku v zvezi z referendumom, ki jih vsebuje veljavni poslovnik državnega zbora, pri čemer 
ohranjamo dikcijo "referendum določen z zakonom"; ni mogoče napovedati do katerih sprememb oblik 
referenduma bo prišlo. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve glede obtožbe predsednika republike, predsednika vlade in 
ministrov (188. - 193. člen) meni, da bi kazalo namesto sklicevanja na 109. člen ustave v 
obravnavanem podpoglavju vsebinsko opredeliti razlog za uvedbo postopka (kršitev ustave ali hujša 
kršitev zakona, storjena pri opravljanju funkcije). Zlasti pa opozarja, da v predlogu novega poslovnika 
ostaja popolnoma neurejeno, kdo je lahko predlagatelj oziroma koliko poslancev lahko sploh predlaga 
uvedbo postopka o obtožbi. Zastavlja tudi vprašanje, ali je določba četrtega odstavka 191. člena sploh 
potrebna in daje v razmislek nadomestitev pojma "dokazi" s pojmom "predlogi dokazov". Predlagatelji 
menimo, da pripomba sekretariata glede nenavajanja razlogov za uvedbo postopka obtožbe ni 
utemeljena. Že ob zasnovi novega poslovnika je bilo dogovorjeno, da v poslovnik praviloma ne 
prepisujemo določb, ki so vsebovane v ustavi in zakonih. Ustava namreč v 109. členu navaja razlog 
obtožbe, predlagatelje pa določa 19. člen zakona o poslancih. Opozorilo sekretariata, ki se nanaša na 
večino za sprejem sklepa o obtožbi, je sicer utemeljeno, vendar pa smo se za vključitev večine v 
predlog poslovnika odločili zato, ker ta večina ni bila določena z veljavnim poslovnikom, zato je moral to 
vprašanje naknadno urediti zakon o ustavnem sodišču, kamor pa ta določba ne sodi. Predlagatelji smo 
upoštevali pripombo sekretariata in se odločili za črtanje te določbe, v četrtem odstavku pa ohranili 
določbo, po kateri o obtožbi predsednika republike odloči DZ s sklepom. Strinjali smo se tudi s 
predlogom sekretariata, da se pojem »dokazi« nadomesti s pojmom »predlog dokazov«, kar je skladno 
tudi z ureditvijo v zakonu o ustavnem sodišču. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve glede postopka volitev in imenovanj (194. - 204. člen) 
opozarja, da bi bilo treba v drugem odstavku 197. člena razmisliti o potrebnosti ureditve primera 
določitve kandidata za drugo glasovanje v primeru enakega najvišjega števila glasov in podal 
ugotovitev, da* določbe 201. člena ne urejajo, s kakšno večino naj bi se sprejemale odločitve o 
imenovanjih, kar je v zvezi s postopkom za razrešitev (203. člen) urejeno s sklicevanjem na večino, ki jo 
zahteva ustava, zakon ali ta poslovnik. Opozarja tudi, da je pri določbi, ki ureja volitve predsednika in 
podpredsednikov državnega zbora, izpadla določitev večine, ki je potrebna za izvolitev. Meni, da bi bilo 
treba dodatno pojasniti rešitev iz 203. člena, po kateri naj bi razrešitev funkcionarja predlagal drug 
predlagatelj, kar velja tudi za sam postopek razrešitve. Predlagatelji se sicer strinjamo s pripombo 
sekretariata, da bi veljalo razmisliti o določitvi drugega kroga glasovanja v primeru, ko dva kandidata 
dobita enako najvišje Število glasov, vendar pa se za spremembo določb 197. člena nismo odločili. To bi 
bilo gotovo koristno zaradi jasnosti , ni pa nujno, ker je tako pravilo postavljeno že v prvem odstavku 
196. člena in ga je treba po analogiji uporabiti tudi v položaju po 197. členu. Kar se tiče 201. člena, bi 
sicer lahko posebej določili večino za imenovanja obravnavanih subjektov, vendar pa je treba pri tem 
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upoštevati, da je večina, s katero se volijo različni funkcionarji, določena kot splošno pravilo že v tretjem 
odstavku 195. člena, ki za izvolitev predpisuje glasove večine poslancev, ki so oddali veljavne 
glasovnice. To je pravilo, ki velja v vseh primerih, razen če ni že v ustavi, zakonu ali poslovniku DZ 
določena drugačna večina. Zato velja ta večina tudi za položaj v 201. členu. Predlagatelji se strinjamo s 
pripombo sekretariata, da je izpadla določitev večine za izvolitev predsednika in podpredsednikov DZ. 
Pri tem je treba upoštevati, da je potrebna večina za izvolitev predsednika DZ, ki je ustavni organ, 
določena že v ustavi (84. člen), zato je ni treba posebej določati v poslovniku. Res pa je tudi, da taka 
večina za izvolitev ni posebej določena v ustavi tudi za podpredsednike, ker ustava o njih nič ne govori, 
zato smo povzeli določbe veljavnega poslovnika. Predlagatelji se tudi strinjamo s pripombo sekretariata, 
da bi bila določba drugega odstavka 203. člena res jasnejša, če bi pojasnila, zakaj v nekaterih primerih 
predlagatelj razrešitve funkcionarja ni isti, kot predlagatelj njegove izvolitve oziroma imenovanja. Vendar 
se za spremembe člena nismo odločili, saj je teh primerov več. Tako lahko predlaga razrešitev 
ustavnega sodnika sam ustavni sodnik, razrešen pa je lahko tudi zaradi drugih razlogov, podobno je 
tudi glede nekaterih drugih funkcionarjev, če tako določa zakon. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve glede postopka v zvezi z imuniteto (205. - 216. člen) meni, 
da bi veljalo določiti ustrezen postopek, po katerem bi se obravnavala vprašanja imunitete sodnika, 
zlasti pa bi bilo treba ugotoviti, katera dokumentacija je podlaga za odločanje o imuniteti. Za sekretariat 
podobna ugotovitev o nedorečenosti predlagane ureditve velja tudi za ureditev imunitete sodnikov 
ustavnega sodišča (213. člen). Opozarja pa tudi na dejstvo, da zakon o varuhu človekovih pravic (drugi 
odstavek 20. člena in 22. člen) izrecno zahteva pridobitev dovoljenja državnega zbora zgolj za primere 
pripora, ne pa tudi za začetek kazenskega postopka zoper varuha človekovih pravic oziroma njegovih 
namestnikov. Predlagatelji se načeloma strinjamo z mnenjem sekretariata glede nedorečenosti 
postopka v zvezi z imuniteto sodnikov, vendar pa to presega okvire tega poslovnika. Tudi sami se 
strinjamo, da bi moral imeti sodni svet pomembnejšo vlogo v tem postopku, vendar je to, kar ugotavlja 
tudi sekretariat, v domeni zakona in ne poslovnika. Glede očitka, da ni določen ustrezen postopek, pa 
menimo, da določba 216. člena to vprašanje rešuje oziroma napotuje na smiselno uporabo določb 
poslovnika o postopku v zvezi z imuniteto poslancev. Smiselna uporaba teh določb predpostavlja, da je 
treba v tem postopku upoštevati, da gre za predstavnike sodne veje oblasti, pri katerih je treba izhajati 
iz drugačnih izhodišč kot pri poslancih. V celoti pa bo verjetno treba ta vprašanja urediti po spremembi 
ustave, ki vključuje tudi način volitev sodnikov. Glede postopka z imuniteto sodnikov ustavnega sodišča 
smo izhajali iz tretjega odstavka 18. člena zakona o ustavnem sodišču (te določbe nismo prepisovali v 
poslovnik DZ). Ker pa uživajo ti sodniki po ustavi enako imuniteto kakor poslanci (167. člen ustave), 
menimo, da je v poslovniku navedena smiselna uporaba določb postopka z imuniteto poslancev 
zadostna. Pripomba sekretariata glede varuha človekovih pravic je utemeljena, zato smo v 215. členu 
za besedo »pripre« črtali besedilo »ali da se zoper njega začne kazenski postopek.« 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve glede razmerja državnega zbora do državnega sveta (217. 
- 221. člen) opozarja, da je drugi odstavek 220. člena v pogojih veljavnega zakona o referendumu in o 
ljudski iniciativi brezpredmeten oziroma neizvršljiv in da v to poglavje še niso vključene že uveljavljene 
spremembe veljavnega poslovnika zaradi uresničitve odločbe Ustavnega sodišča, po kateri mora 
državni zbor v primeru izrednih sej in hitrih postopkov državnemu svetu zagotoviti primeren rok za 
izvrševanje njegovih ustavnih pristojnosti. Predlagatelji se strinjamo s pripombo sekretariata o 
neizvršljivosti nekaterih določb 220. člena, zato smo drugi odstavek tega člena črtali in temu ustrezno 
prilagodili določbe 224. čiena. Ne strinjamo pa se s pripombo, da v besedilo poslovnika ni ustrezno 
integrirana odločba ustavnega sodišča o roku, v katerem lahko državni svet poda mnenje o zadevah z 
izredne seje državnega zbora in o predlogu zakona, ki se predlaga po nujnem postopku. Le-ta je 
vsebovana v določbah 25. člena poslovnika, ki določa, da kolegij določi rok, v katerem mora katerem 
mora državni svet podati mnenje o zadevah z izredne seje državnega zbora in o predlogu zakona, ki se 
predlaga po nujnem postopku. Ustavno sodišče namreč meni, da državni zbor lahko glede na 
okoliščine, zaradi katerih je bila sklicana izredna seja sam določi razumen rok, ki se mu zdi primeren in 
v katerem mora državni svet podati mnenje. V primeru zahteve najmanj četrtine poslancev ali 
predsednika republike za sklic izredne seje pa mora predsednik državnega zbora sejo sklicati 
najkasneje v 15 dneh po vložitvi zahteve, tako da ima državni svet dovolj časa za izvrševanje svojih 
ustavnih pristojnosti. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve glede razmerja državnega zbora do predsednika republike 
(222. - 226. člen) meni, da bi bilo treba preveriti medsebojno usklajenost določb 220. čiena in drugega 
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odstavka 224. člena. Predlagatelji med določbami 220. in drugim odstavkom 224. člena predloga 
poslovnika nismo našli protislovja. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve glede razmerja državnega zbora do vlade (227. - 237. člen) 
v 229. členu opozarja na neskladje s termini tretjega odstavka 111. člena ustave; tudi v drugem 
odstavku 230. člena predloga poslovnika. V 230. členu opozarja na določeno neskladnost med določbo 
drugega odstavka tega člena in določbo četrtega odstavka 111. ustave, ki določa, da se na ponovnih 
volitvah glasuje o posameznem kandidatu po vrstnem redu števila glasov, dobljenih pri prejšnjih 
glasovanjih, nato pa o novih vloženih kandidaturah, med katerimi ima prednost morebitni kandidat 
predsednika republike, kar v drugem odstavku ni določeno. V 235. členu določba tretjega odstavka ni 
dovolj jasna in razumljiva, poleg tega pa z vidika sistematike sodi pred določbo drugega odstavka, zato 
bi jo kazalo ponovno preučiti in jasneje zapisati. Predlagatelji smo v skladu s pripombami sekretariata v 
229. členu iz pravno redakcijskih razlogov besedilo »skupine najmanj desetih poslancev« nadomestili z 
besedilom »najmanj deset poslancev«. V 230. členu sicer ni določeno, da ima pri ponovnih volitvah 
predsednika vlade prednost kandidat predsednika republike, kar sicer ni nujno, ker to določa že ustava, 
vendar pa smo predlagatelji zaradi celovitosti in razumljivosti poslovniškega besedila to posebej navedli 
tudi v tem členu. Določba 235. člena je res nekoliko nejasna, zato smo jo zapisali bolj natančno - 
predsednik vlade v primeru nove liste kandidatov lahko predloži tudi nespremenjeno staro listo iz 231. 
člena poslovnika, ki sicer ni bila izglasovana, o njej pa se lahko glasuje tudi po določbi tretjega odstavka 
tega člena. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve glede sodelovanja vlade pri delu državnega zbora (237. - 
240. člen) ugotavlja, da naslov podpoglavja v celoti ne ustreza vsebini členov, saj je v drugem odstavku 
238. člena in 240. členu urejeno tudi poročanje vlade državnemu zboru, v 239. členu pa je določena 
pravica poslanca, da zahteva od organov državne uprave pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v 
volilni enoti, zato bi kazalo naslov ustrezno dopolniti in da vseBina drugega odstavka 238. člena ne sodi 
v ta člen, saj je v prvem odstavku določena povsem druga vsebina. Predlagatelji smo mnenja, da se 
naslov tega poglavja res ne ujema v celoti z njegovo vsebino, vendar se z vidika nomotehnične zahteve 
po racionalnosti in ekonomičnosti zastavlja vprašanje ali je smotrno tako majhno enoto še naprej členiti 
in s tem ustvarjati novo nepreglednost. Smo pa predlagatelji drugi odstavek 238. člena v skladu s 
pripombami sekretariata izločili v poseben člen. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve glede poslanskih vprašanj in pobud (241. - 249. člen) 
predlaga, da bi kazalo ponovno preučiti predlagano rešitev, v skladu s katero se poslanska vprašanja 
postavljajo lahko neposredno tudi predstojniku vladne službe, ki je, kot že omenjeno (z izjemo ministrov 
brez listnice), imenovan s strani vlade oziroma generajnega sekretarja in je predsedniku vlade oziroma 
generalnemu sekretarju tudi odgovoren. Sekretariat je predlagal tudi, da bi kazalo ponovno preučiti 
rešitev, da pisno vprašanje ali pobudo poslanec predloži predsedniku državnega zbora najkasneje dan 
pred začetkom seje, na kateri se obravnavajo vprašanja in pobude poslancev, saj le ta niso povezana s 
sejo, na kateri se obravnavajo poslanske pobude in vprašanja. Predlagatelji smo resno razmislili o 
opozorilu sekretariata k 241. členu predloga poslovnika, iz katerega je mogoče razbrati, da bi bilo 
morebiti ustrezneje, da se poslanska vprašanja in pobude nanašajo le na vlado ali posamezne ministre 
(tudi ministre brez listnice), ne pa tudi na predstojnike vladnih služb (z izjemo ministra brez listnice), 
katerih odgovornost se zagotavlja znotraj vlade. V zahodnih demokracijah se sicer dandanes pojavljajo 
zahteve po večji transparentnosti in celo neposredni politični odgovornosti pomembnejših upravnih 
funkcionarjev nasproti parlamentom (pri čemer se hkrati poudaija, da to nikakor ne sme pomeniti 
zmanjševanja ali omejevanja odgovornosti ministra za napake visokih državnih uslužbencev oziroma za 
napake ministrstev kot celote), vendar pa zaenkrat nimamo na razpolago podatkov, da bi bila takšne 
zahteve v pretežni meri že tudi preizkušene v praksi. Ob tem ne gre pozabiti, da lahko poslanska 
vprašanja privedejo tudi do ugotovitev o morebitnih napakah, pomanjkljivostih, nepravilnostih itd. v delu 
izvršilne oblasti in tako posredno tudi do ugotavljanja odgovornosti nosilcev te oblasti, pri čemer pa je 
(npr. tudi v primeru, če je odgovor na poslansko vprašanje podal predstojnik vladne službe) v skladu s 
112. členom ustave nasproti parlamentu neposredno odgovorna le vlada ali vsak posamezen minister. V 
skladu z opozorilom smo črtali predstojnike vladnih služb. Prav tako se strinjamo s pripombo 
sekretariata, da se po predlagani ureditvi pisno vprašanje res ne pojavi na seji DZ in da ga zato ni treba 
vezati na sejo, na kateri se obravnavajo vprašanja in pobude poslancev. To določbo smo črtali. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s 253. členom zastavlja vprašanje primernosti 
ureditve, ki omejuje predlagateljstvo sklepa o oceni dela vlade oziroma posameznega ministra zgolj na 
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predlagatelje interpelacije. Predlagatelji menimo, da obstaja raziika med položajem, v katerem se 
razprava o interpelaciji konča s sklepom, s katerim se oceni delo vlade oziroma ministra, in položajem, v 
katerem se vladi ali posameznemu ministru izreče nezaupnica. V prvem primeru namreč lahko sklep 
predlagajo le predlagatelji interpelacije, v drugem primeru pa katerikoli deset poslancev. Ta razlika je 
zares pomembna, vendar pa izhaja iz narave interpelacije, katere osnovni namen je razprava o delu 
vlade, zato je smotrno, da sklep o oceni dela vlade oziroma ministra predlagajo poslanci, ki so predlagali 
interpelacijo. Res pa je, da razprava o interpelaciji lahko pripelje do glasovanja o nezaupnici, s čimer pa 
stopi interpelacija v novo fazo oziroma prestopi v nezaupnico kot neposredno obliko uveljavljanja 
odgovornosti vlade oziroma ministra Državnemu zboru. Ker se po tolmačenju samega poslovnika tudi ta 
nezaupnica razume kot konstruktivna nezaupnica bi bilo težko najti razloge za to, da se krog njenih 
iniciatorjev zoži v primerjavi z nezaupnico, ki se že začne kot taka. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi z 259. členom ugotavlja, da obstaja pomembno 
neskladje med besedilom člena in obrazložitvijo glede ureditve predlaganja kandidata za novega 
predsednika vlade v primeru neizglasovanja zaupnice. Opozarja pa tudi pri volitvah novega predsednika 
vlade po neizglasovanju zaupnice izvolitev predsednika z manjšinsko podporo ne bo (več) mogoča. 
Predlagatelji se strinjamo s pripombo sekretariata - do napake je prišlo pri redakciji besedila poslovnika 
za vložitev. Prava obrazložitev sledi besedilu člena. Prav tako je pri končni redakciji besedila prišlo do 
napake v navajanju členov, saj predlagatelji nismo želeli izločiti izvolitve predsednika z manjšinsko 
podporo. Določba 259. člena bi se morala sklicevati na določbe 228. - 231. člena. Napako smo 
odpravili. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve glede razmerja državnega zbora do ustavnega sodišča 
(261.- 272. člen) zastavlja vprašanje obsega in vsebine obravnave odločbe ustavnega sodišča - 
predlagano ureditev bi bilo treba pretehtati tudi z vidika načela delitve oblasti, pri čemer se zastavlja 
vprašanje, ali lahko državni zbor vladi naloži (in ne priporoči ali jo zaprosi ali predlaga), da pripravi 
predlog zakona in ji za to predpiše tudi rok. Opozarja tudi na to, da je v navedenem kontekstu nejasna 
oziroma premalo opredeljena tudi vloga zakonodajno-pravne službe v zvezi z dajanjem mnenj k 
odločbam ustavnega sodišča, pri čemer ni jasne opredelitve, na kaj naj bi se ta mnenja sploh nanašala. 
V 271. členu pa opozarja na napačno dikcijo "mandatno-imunitetna komisija", ki jo je treba popraviti. 
Predlagatelji smo ponovno preučili določbe 268. - 271. člena in se strinjali s pripombo sekretariata. 
Prvotni namen predlagateljev je bil sicer v tem, da z zadolžitvijo vlade in določitvijo roka Državni zbor 
pripomore k odpravi zaostankov pri reševanju odločb ustavnega sodišča in s tem k polni uveljavitvi 
načela pravne države, vendar smo se po ponovnem premisleku odločili, da črtamo oba člena. Sporna 
sta predvsem z vidika načela delitve oblasti; Državni zbor nastopa v preveč aktivistični vlogi, saj vladi 
lahko naloži zadolžitev za odpravo pravne praznine, ki je nastala z odločbo ustavnega sodišča. Črtali 
smo 267. in 268. člen. Neprimerno dikcijo v 271. členu smo popravili. 

• Sekratariat za zakonodajo in pravne zadeve glede razmerja državnega zbora do ombudsmana (273. 
člen) opozarja, da bi bilo treba v naslovu besedo "ombudsman" nadomestiti s pojmom "varuh človekovih 
pravic", zaradi napak pri številčenju pa popraviti tudi sklicevanje v šestem odstavku . Predlagatelji smo 
napake odpravili. 

• Pripombe sekretariata k poglavju IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (284. - 289. člen), da 
določbe, ki urejajo tek in način štetja rokov, ne sodijo med prehodne določbe, smo predlagatelji 
upoštevali in te določbe umestili v novo poglavje. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi z 285. členom opozarja, da ni urejen način 
obravnave aktov, ki se ne obravnavajo po določbah poslovnika za obravnavo in sprejem zakonov in da 
je treba pretehtati ustreznost določbe, da se ne upoštevajo predlogi za obravnavo po hitrem postopku, ki 
jih je dala vlada. Akti, ki se ne obravnavajo po določbah poslovnika za obravnavo zakonov, se 
obravnavajo le v eni obravnavi, zato posebna določba za prehod v novo poslovniško ureditev ni 
potrebna. Pri pripombi glede hitrega postopka pa gre očitno za pomoto - predlog izrecno določa, da se 
upoštevajo le predlogi vlade, saj je le ta upravičena predlagati obravnavo zakonov po nujnem postopku. 

• Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi z 286. členom opozarja, da za imenovanje 
predsednika in podpredsednikov mandatno volilne komisije pred uveljavitvijo poslovnika, ni pravne 
podlage.Predlagatelji smo pripombo upoštevali in besedilo člena prilagodili. 

5. predlog 
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Predloga, ki določa, da predlagatelji preučimo možnost, da se v začetek vsakega predlaganega zakona 
vključi poseben člen v katerem naj bo obvezna razlaga v zakonskem besedilu obravnavanih pojmov z 
doslednim upoštevanjem obojespolnosti. Predlagatelji predloga nismo v celoti upoštevali, saj vendar 
takšnega člena ne gre zahtevati že s poslovnikom pri vsakem zakonu, ker v določenih primerih to res ni 
nujno. Stališču smo smiselno sledili tako, da smo v 117. členu določili, da mora predlog zakona smiselno 
uporabljati ženski in moški spol v tistih prvih členih oziroma poglavjih, ki uvajajo temeljne subjekte 
zakonske materije z navedbo, s katero se opozori, da je nadaljnji tekst v moškem spolu. 

6. predlog 
Predlog določa, da predlagatelji določijo tak način sprejemanja odločitev na kolegiju, da bodo vodje 
poslanskih skupin z manj člani imeli vpliv pri odločanju. Predlagatelji poudarjamo, da že predlog poslovnika, 
ki je bil obravnavan v prvi obravnavi omogoča vpliv vodij poslanskih skupin z manj člani. Njihov vpliv seveda 
ni enak vpiivu vodij z več člani, kar pa je tudi razumljivo. Ker po konceptu novega poslovnika postaja kolegij 
tudi organ, ki odloča, bi bilo povsem neustrezno, če bi bil vpliv vseh vodij poslanskih skupin, ne glede na 
njihovo velikost, povsem enak. Predlagatelji tudi opozarjamo, da se v kolegiju sprejemajo ali odločitve, ki so 
le proceduralne narave in so nujne, da lahko kolegij izvaja svojo nalogo programiranja dela državnega 
zbora, ali pa tiste, ki jih je kolegij v veliki meri sprejemal že do sedaj (odločanje o delovnih telesih, o njihovih 
predsednikih in številu članov). Res je, da se je dokončno glasovalo o članih delovnih teles na seji DZ - o 
predsednikih in podpredsednikih se tudi v predlogu nove ureditve - vendar so se tam le potrjevali dogovori 
vodij poslanskih skupin. 

7. predlog • 
Predlog določa, da predlagatelji preučijo možnost večje restrikcije uporabe instituta nujnega postopka. 
Predlagatelji se zavedamo, da se je institut hitrega (sedaj nujnega) postopka v pretekli praksi DZ zlorabljal 
in smo to dejstvo upoštevali že pri pripravi predloga za prvo obravnavo. Tako lahko poda predlog za ta 
postopek le vlada, spremenjena pa je bila tudi dikcija enega od razlogov, ki dovoljujejo izvedbo nujnega 
postopka. Namesto o izrednih potrebah se v predlogu poslovnika govori o potrebi, da "se preprečijo težko 
popravljive posledice za delovanje države«. Vlada bo torej te težko popravljive posledice morala izrecno 
navesti. Predlagatelji tudi poudarjamo, da bo treba zlorabo določb o nujnem postopku preprečevati tudi z 
doslednim spoštovanjem poslovniških določil. Nespoštovanja se s popravki poslovnika pač ne da izničiti. 

8. predlog 
Predlog zahteva od predlagateljev, da preučijo možnost razširitve kroga upravičencev do vlaganja 
amandmajev v tretji obravnavi. Tretja obravnava predloga zakona je namenjena razpravi o zakonu v celoti 
ter končnemu glasovanju o celotnem zakonu. Zato je treba čim bolj omejiti možnost amandmiranja v tej fazi 
zakonodajnega postopka. Po delovnem besedilu predloga poslovnika, ki ga je pripravila skupina 
strokovnjakov, je bilo mogoče v tretji obravnavi vlagati samo uskladitvene amandmaje. S tega vidika bi 
kazalo prej pretehtati, če je res mogoče dopustiti sedaj predvideno amandmiranje še v tretji obravnavi, kljub 
predpisanim omejitvam (predlagatelj, četrtina poslancev, amandmaji se lahko vlagajo samo k členom, ki so 
bili amandmirani že v drugi obravnavi), kot pa možnost razširitve kroga upravičenih predlagateljev 

V končni redakciji besedila smo predlagatelji opravili nekatere redakcijske popravke (odprava slovničnih 
napak,...) ustrezno preštevilčili člene in poglavja, podpoglavje Postopek za spremembo ustave pa označili z 
zaporedno številko in ne z točko, saj tako pomembnega postopka, kot je ustavnorevizijski postopek ni 
mogoče šteti za Postopek za sprejem drugih aktov državnega zbora, temveč kot samostojno podpoglavje. 

29. maj 2001 113 poročevalec, št. 44 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: 

Naslov:  

Telefon:  

Podjetje: 

Ar. 

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.I. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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