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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 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 



SKLEPI IN DODATNI SKLEP 

15. seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o državni upravi - EPA 280 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 15. seji, dne 18.4.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o državni upravi (ZDU-1) - druga 
obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena in drugega 
odstavka 194. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o državni upravi za tretjo obravnavo pripravi 
Vlada Republike Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih uslužbencih - EPA 185 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 15. seji, dne 19.4.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o javnih uslužbencih (ZJU) - druga 
obravnava, na podlagi drugega odstavka 188. člena in tretjega 
odstavka 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. O predlogu zakona o javnih uslužbencih, ki ga je Vlada 

Republike Slovenije vložila 5.4.2002 v drugo obravnavo, se 
ponovno opravi prva obravnava. 

2. Druga obravnava predloga zakona o javnih uslužbencih se 
opravi na isti seji v besedilu, obravnavanem v prvi obravnavi. 

Amandmaji k predlogu zakona se lahko vlagajo do vključno 
torka 23.4.2002 do 12. ure. 

sklepa 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih uslužbencih - EPA 185 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 15. seji, dne 25.4.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o javnih uslužbencih (ZJU) - druga 
obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena in drugega 
odstavka 194. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o javnih uslužbencih za tretjo obravnavo 
pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 
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SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih agencijah - EPA 1292 - II 

Državni zbor Republike Slovenije je na 15. seji, dne 19.4.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o javnih agencijah (ZJA) - druga 
obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena in drugega 
odstavka 194. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o javnih agencijah za tretjo obravnavo 
pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o inšpekcijskem nadzoru 

-EPA 242-III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 15. seji, dne 19.4.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) - 
druga obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena in 
drugega odstavka 194. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o inšpekcijskem nadzoru za tretjo obravnavo 
pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o evidenci volilne pravice 

- EPA 292 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 15. seji, dne 25.4.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP- 
1) - druga obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena 
in drugega odstavka 194. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o evidenci volilne pravice za tretjo obravnavo 
pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o pogojih 

koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save - EPA 469 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 15. seji, dne 25.4.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o pogojih 
koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje 
Save (ZPKEPS-A) - hitri postopek, na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da pred izdajo obratovalnega dovoljenja za HE Boštanj 
sprejme program in ukrepe,' da se reka Sava ekološko očisti v 
skladu z Nacionalnim programom varstva okolja in priporočili 
Donavskega programa ter v skladu z drugim dokumenti (Odlok o 
lokacijskem dovoljenju HE Vrhovo). 
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SKLEPA IN DODATNA SKLEPA 

16. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEPA IN DODATNA SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o sistemu plač v javnem sektorju 

-EPA 414-III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 16. izredni seji, dne 
18.4.2002 ob obravnavi predloga zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (ZSPJS) - druga obravnava, na podlagi drugega odstavka 
195. člena in 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednja 

SKLEPA: 

1. Predlog zakona o sistemu plač v javnem sektorju za tretjo 
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Državni zbor Republike Slovenije bo tretjo obravnavo predloga 
zakona opravil v skladu z drugim odstavkom 194. člena 
Poslovnika državnega zbora. 

DODATNA SKLEPA: 

1. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za tretjo 
obravnavo dopolni Prilogo 2 k predlogu zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju - EPA 414-111 s podatki v Davčni upravi 
Republike Slovenije. 

2. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da za tretjo 
obravnavo pripravi amandma k prehodnim določilom predloga 
zakona, ki bo zagotovil, da se v štirih letih po uveljavitvi zakona 
uveljavi znižanje razponov med najvišjim in najnižjimi plačami 
na razmerje 1 proti 10. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 LOKALNIH VOLITVAH 

(ZLV-D) 

- skrajšani postopek - EPA 441 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1525-0005 
Številka: 013-00/2002-1 
Ljubljana, 25.04.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 72. redni seji dne 25.4.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA LOKALNIH VOLITVAH - 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 lokalnih volitvah obravnava po 
skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe 
in dopolnitve ter uskladitev zakona s pravnim redom Evropske 
unije. 

Dodatni razlog za predlagani skrajšani postopek pa je dejstvo, 
da je zakon, ki vsebuje tudi druge manjše spremembe in 
dopolnitve ter določbe, s katerimi se medsebojno usklajujeta 
zakon o lokalni samoupravi in zakon o lokalnih volitvah, podlaga 
za izvedbo lokalnih volitev. Naslednje redne lokalne volitve 
bodo že v jeseni 2002. 

Vlada Republike Slovenije z navedenim gradivom nadomešča 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih 
volitvah - skrajšani postopek, ki ga je poslala z dopisom št. 
013-00/2002-1 z dne 7.2.2002. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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 
Republike Slovenije 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 

UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o lokalnih volitvah je treba uskladiti s pravnim redom 
Evropske Unije. V okviru pogajalskih izhodišč za področje 2- 
prosto gibanje oseb se je Republika Slovenija zavezala tudi za 
ureditev pogojev za uveljavljanje volilne pravice in pravice do 
kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov unije, ki prebivajo v 
državi članici, niso pa njeni državljani. Področje lokalnih volitev 
pokriva Direktiva Sveta Evrope št. 94/80/EC z dne 19. decembra 
1994. To pravico bi sicer državljani unije lahko pridobili šele, ko bo 
Republika Slovenija postala članica EU. Vendar je to treba urediti 

v zakonu že pred vključitvijo Republike Slovenije v EU. Ureditev 
je v skladu s 43. členom Ustave RS, ki pravi, da zakon lahko 
določi, v katerih primerih in pod katerimi pogoji imajo volilno pravico 
tujci. 

Zakon o lokalnih volitvah je bil sprejet konec leta 1993 skupaj z 
zakonom o lokalni samoupravi, ki je šele postavil temelje za 
oblikovanje novih občin in ko torej še niso bila znana vsa za volilni 
sistem relevantna dejstva, kot so zlasti število in velikost občin, 
njihova delitev na krajevne, vaške in četrtne skupnosti, status 
teh skupnosti ter položaj in oblikovanje njihovih organov. Med 
postopkom za ustanovitev občin in za določitev njihovih območij 
so se tudi spremenila merila za njihovo oblikovanje, pozneje pa 
tudi pravila za oblikovanje ožjih delov občine in njihovih organov. 
Zato je razumljivo, da se je že pred prvimi lokalnimi volitvami 
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pokazala potreba po spremembah in dopolnitvah zakona. Tako je 
bil zakon dvakrat noveliran že v letu 1994 pred prvimi volitvami v 
občinske svete in županov, nato v letu 1995 pred prvimi volitvami 
v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, in nazadnje v letu 
1998 pred drugimi lokalnimi volitvami. 

Zakon sicer v praksi zadovoljivo funkcionira in pri njegovem 
izvajanju ni bilo večjih problemov. Vendar se je pokazalo, da 
nekatere rešitve v zakonu niso ustrezne in jih je treba spremeniti. 
To velja zlasti za upoštevanje preferenčnih glasov pri 
proporcionalnih volitvah (18. člen), za možnost, da se predsednik 
občinske volilne komisije in njegov namestnik imenujeta tudi izmed 
oseb, ki niso sodniki oziroma diplomirani pravniki (35. člen),, za 
določanje kandidatov na zborih volivcev (53. člen ter 56. do 64. 
člen) in za določanje kandidatur za župana s strani skupine 
volivcev (106. člen). Poleg tega se je ugotovilo, da zakon ne 
rešuje ali ne rešuje popolno nekaterih vprašanj, ki so pomembna 
za izvedbo volitev, in ga je zato treba dopolniti. To velja zlasti za 
uporabo žreba, v primeru, če sta dve listi kandidatov, ki prideta v 
poštev za dodelitev mandatov, dosegli enak najvišji količnik po 
zaporedju najvišjih količnikov, za razpis predčasnih volitev v 
primeru, če hkrati odstopi večina članov občinskega sveta, za 
navedbo imen predlagateljev kandidatov na glasovnici za večinske 
volitve (82. člen), za določitev roka za izvedbo drugega kroga 
volitev župana (107. člen) in za izvedbo nadomestnih volitev v 
svete krajevnih in vaških skupnosti (110. člen v zvezi z 29. 
členom). Odpraviti je treba tudi nasprotja med zakonom o lokalnih 
volitvah (ZLV) in zakonom o lokalni samoupravi (ZLS), in sicer 
glede organa, ki razpiše predčasne volitve v primeru, če se 
občinski svet razpusti (26. člen ZLV in 90. b člen ZLS), glede 
nadomestitve člana občinskega sveta, izvoljenega na 
proporcionalnih volitvah, ki mu je prenehal mandat (31. člen ZLV 
in 37. a člen ZLS) ter glede števila članov svetov ožjih delov 
občine - svetov vaških, krajevnih ali četrtnih skupnosti (peti in 
šesti odstavek 109. člena ZLV in prvi odstavek 19.a člena ZLS). 

Za sprejem zakona je predlagan postopek, ki velja za sprejem 
»evropskih« zakonov zaradi določb, ki pomenijo uskladitev zakona 
o lokalnih volitvah s pravnim redom Evropske Unije. Dodatni razlog 
za predlagani skrajšani postopek pa je dejstvo, da zakon, ki 
vsebuje tudi druge manjše spremembe in dopolnitve ter določbe, 
s katerimi se medsebojno usklajujeta zakon o lokalni samoupravi 
in zakon o lokalnih volitvah, podlaga za izvedbo lokalnih volitev. 
Naslednje redne lokalne volitve bodo že v jeseni 2002. 

1. Cilji in načela zakona 

2. 

Kot je razvidno iz ocene stanja in razlogov za sprejem zakona, 
so cilji predlaganega zakona, da se uredi volilna pravica na lokalnih 
volitvah za državljane članic EU, da se spremenijo nekatere 
rešitve v zakonu, ki so se izkazale za neustrezne, da se uredijo 
nekatera vprašanja, ki v veljavnem zakonu niso ali niso popolno 
rešena in da se odpravijo nekatere kolizije z zakonom o lokalni 
samoupravi. 

Naknadno je bil upoštevan predlog Državnega zbora Republike 
Slovenije, ki ga je sprejel v okviru 31 .točke dnevnega reda svoje 
14.seje dne 2.4.2002 ob obravnavi predloga zakona o spremembi 
zakona o lokalnih volitvah - EPA 430-ll-hitri postopek). Državni 
zbor je vladi predlagal, da prouči vprašanja volilnega sistema in 
volilnih enot za volitve članov občinskih svetov in v okviru zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah, ki ga je 

že poslala državnemu zboru, predlaga konkretne rešitve, ki bodo 
zagotovile zastopanost lokalnih interesov vseh delov oziroma 
območij občine v občinskem svetu. Sklep je bil sprejet ob zavrnitvi 
predloga zakona o spremembah zakona o lokalnih volitvah, s 
katerim je bila predlagana sprememba 22. člena zakona, ki določa, 
da se pri proporcionalnih volitvah v vsaki volilni enoti voli najmanj 
pet članov občinskega sveta tako, da naj bi se volilno najmanj tri 
člane. 

Po proučitvi veljavne ureditve je bilo ugotovljeno, da tej zahtevi ni 
mogoče zadostiti z manjšimi spremembami in dopolnitvami 
zakona, temveč z večjimi posegi v volilni sistem. Ena od možnosti 
bi bila sprememba razmejitve med uporabo večinskega in 
proporcionalnega sistema. Posledica tega bi bila sprememba 
sistema volitev v eni četrtini občin. Druga možnost je v spremembi 
najmanjšega števila članov občinskega sveta, ki se volijo v volilni 
enoti, oblikovani za volitve po proporcionalnem sistemu. To 
spremembo je vseboval predlog zakona o spremembi zakona o 
lokalnih volitvah - EPA 430-ll-hitri postopek, ki da je državni zbor 
zavrnil. Najustreznejša rešitev, ki sicer nima neposrednega 
učinka, pomeni pa možnost za izražanje tudi lokalnih interesov 
delov lokalnih skupnosti, pa se kaže v ustrezni ureditvi 
upoštevanja preferenčnih glasov volivcev. 

Cilji sprememb in dopolnitev zakona naj bi se dosegli na podlagi 
naslednjih načel: 

2.1. Volilna pravica tujcev (dopolnitev 5., 8. in 103. 
člena) 

Direktiva SE zahteva za državljane članic EU, ki imajo stalno 
prebivališče v drugi članici, na lokalnih volitvah aktivno volilno 
pravico. Glede pasivne volilne pravice je z določbo tretjega 
odstavka 5. člena direktive dopuščeno odstopanje pri vodilnih 
izvršilnih funkcijah, katerih vsebina je lahko tudi izvrševanje funkcij 
državne uprave in varovanje splošnih interesov. V skladu s 43. 
členom Ustave RS lahko zakon določi, v katerih primerih in pod 
katerimi pogoji imajo volilno pravico tujci. Za pridobitev stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji so določeni pogoji v zakonu o 
tujcih, ki določa, da lahko tujec pridobi stalno prebivališče po 
osmih letih neprekinjenega bivanja v državi. Toda medtem, ko 
nas k zagotovitvi volilne pravice državljanom EU zavezuje 
direktiva, je vprašanje dodelitve volilne pravice tudi drugim tujcem 
stvar civilizacijskih, kulturnih in političnih standardov oziroma 
politične presoje. Večina držav članic Evropske Unije daje volilno 
pravico na lokalnih volitvah vsem tujcem, ki z zakonom določen 
čas prebivajo v tej državi. Tako široko uveljavljajo načelo enakosti 
in ne diskriminacije med svojimi državljani in tujci, na katerem 
temelji člen 8b Pogodbe o ustanovitvi Evropske Unije, katerega 
cilj je zagotavljanje pravice do prostega gibanja in svobodne 
prebivanja. V skladu s tem načelom se predlaga, da naj bi tujci s 
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na lokalnih volitvah 
imeli aktivno in pasivno volilno pravico, razen pri volitvah župana, 
kjer naj bi imeli samo aktivno volilno pravico. Razlog za odstopanje 
je v sistemski ureditvi lokalne samouprave v Republiki Sloveniji, 
ki državi omogoča, da z zakonom prenese opravljanje 
posameznih zadev iz državne pristojnosti v opravljanje lokalni 
skupnosti, vključno s sistemom nadzorovanja zakonitosti, 
primernosti in smotrnosti opravljanja teh nalog. V teh primerih je 
župan neposredno vključen v izvajanje državnih nalog. Župan 
ima v skladu z zakonom tudi naloge v zvezi z obrambnim 
načrtovanjem in obrambnimi pripravami. 
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2.2. Razmejitev med uporabo večinskega in 
proporcionalnega sistema pri volitvah v 
občinske svete (sprememba 9. člena) 

Veljavna določba 9. člena ne upošteva posebnosti volitev članov 
občinskega sveta predstavnikov italijanske in madžarske narodne 
skupnosti in romske skupnosti, za katere sicer zakon predpisuje 
večinske volitve in občino kot eno volilno enoto. Člani občinskega 
sveta predstavniki italijanske in madžarske narodne skupnosti in 
romske skupnosti so predstavniki interesov teh skupnosti v občini 
kot celoti. Zato ni v skladu z načelom sorazmernosti (enakosti), 
da se za razmejitev med uporabo večinskega in proporcionalnega 
sistema pri volitvah v občinske svete tudi v občinah, v katerih se 
voli predstavnike teh skupnosti, upošteva skupno število članov 
občinskega sveta. Vsebina reprezentativnega mandata članov 
občinskega sveta, ki niso predstavniki italijanske in madžarske 
narodne skupnosti ali romske skupnosti, je bistveno drugačna. 
Za enakost volilne pravice volivcev v vseh lokalnih skupnostih je 
torej odločilnega pomena, da se za razmejitev upošteva število 
članov občinskega sveta, ki se volijo na podlagi splošne in enake 
volilne pravice. 

2.3. Upoštevanje preferenčnih glasov pri 
proporcionalnih volitvah (sprememba 18. člena) 

Po sedanji ureditvi se preferenčni glasovi, oddani za posamezne 
kanidate na listi, upoštevajo le za izvolitev kandidata, ki je dobil 
preferenčne glasove večine volivcev, ki so glasovali za listo. Glede 
na to, da volivec lahko odda preferenčni glas samo za enega 
kandidata na listi, lahko preferenčne glasove večine volivcev, ki 
so glasovali za listo, dobi le en kandidat, pa še ta možnost je zgolj 
teoretična, ker se preferenčni glasovi praviloma razpršijo na več 
kandidatov. Veljavna določba 18. člena zakona ni učinkovita, saj 
doslej na lokalnih volitvah ni bilo primera izvolitve kandidata na 
podlagi preferenčnih glasov. Ustreznejša in učinkovita je rešitev, 
da se upoštevajo vsi preferenčni glasovi, pri tem pa lahko da 
volivec preferenčni glas samo enemu kandidatu z liste. V tem 
primeru bi bili prednostno izvoljeni kandidati, ki bi dobili preferenčne 
glasove, in sicer po zaporedju največjega števila preferenčnih 
glasov. Z večanjem števila preferenčnih glasov posameznega 
volivca bi bilo razvrščanje znotraj posamezne liste bolj zapleteno, 
vsebinsko pa ne bi pomenilo bistveno večjega vpliva volilcev na 
vrstni red kandidatov znotraj liste. 

2.4. Žreb kot način dodelitve mandatov in izvolitve 
(dopolnitev 18. člena) 

Zakon določa žreb kot način izvolitve pri večinskih volitvah v 
občinske svete (12. člen), in sicer za dva primera: 
1) če sta v volilni enoti, kjer se voli en član občinskega sveta, dva 
kandidata dobila enako največje število glasov, in 
2) če sta v volilni enoti, v kateri se voli več članov občinskega 
sveta, zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev, 
dobila enako število glasov. 

Pri proporcionalnih volitvah v občinske svete lahko dve listi 
kandidatov, ki prideta v poštev za dodelitev mandatov, dosežeta 
enak najvišji količnih po zaporedju najvišjih količnikov, zato je 
treba v zakonu predvideti žreb tudi za ta primer. 

2.5. Predčasne volitve v primeru, če hkrati odstopi 
večina članov občinskega sveta (dopolnitev 24. 
člena) 

Če hkrati odstopi večina članov občinskega sveta, nastane 
posebna situacija, saj postane občinski svet absolutno nesklepčen 
in nesposoben za odločanje. Po sedanji ureditvi so tudi v takem 
primeru za popolnitev občinskega sveta, katerega člani se volijo 
po večinskem načelu potrebne nadomestne volitve, za popolnitev 
občinskega sveta, katerega člani se volijo po proporcionalnem 
načelu, pa nadomestitev članov, ki so odstopili, z naslednjimi 
kandidati z list kandidatov, oziroma v skrajnem primeru 
nadomestne volitve. Vendar se ta rešitev za ta primer ne zdi 
ustrezna. Gre dejansko za samorazpustitev občinskega sveta, 
za njegovo popolno onesposobljenost, zato so v tem primeru 
ustrezna rešitev predčasne volitve. 

2.6. Odprava kolizij med ZLV in ZLS (sprememba 26., 
30. in 31. člena) 

Kot je omenjeno že v oceni stanja in razlogih za sprejem zakona, 
so bila med ZLV in ZLS ugotovljena nasprotja, ki jih je treba 
odpraviti. 

Pri prvem gre za različno določitev organa, ki razpiše predčasne 
volitve, kadar Državni zbor razpusti občinski svet. Po 90.b členu 
ZLS Državni zbor, ko razpusti občinski svet, tudi razpiše 
predčasne volitve. Po 24. členu ZLV pa razpiše predčasne volitve 
župan. Za odpravo kolizije je treba črtati določbo 24. člena ZLV, 
po kateri razpiše predčasne volitve župan. Dodati pa je treba 
določbo, da v primeru, če hkrati odstopi večina članov občinskega 
sveta, razpiše predčasne volitve občinska volilna komisija. 

Zakona vsebujeta tudi različno ureditev vprašanja nadomestitve 
na proporcionalnih volitvah izvoljenega člana občinskega sveta, 
ki mu je prenehal mandat, v primeru če noben kandidat z iste liste 
kandidatov ni pripravljen sprejeti funkcije. Po 31. členu ZLV se v 
takem primeru izvedejo nadomestne volitve. Po 37. a členu ZLS 
pa v takem primeru člana občinskega sveta, ki mu je prenehal 
mandat, razen če je odstopil, nadomesti kandidat z istoimenske 
liste v volilni enoti, v kateri je imela lista največji ostanek glasov v 
razmerju do količnika v volilni enoti, in se šele v primeru, če tudi 
noben kandidat s te liste kandidatov ni pripravljen sprejeti funkcije, 
opravijo nadomestne volitve po 31. členu ZLV. Ureditev tega 
vprašanja sodi v ZLV, zato je kolizijo potrebno odpraviti tako, da 
se to vprašanje ustrezno uredi v ZLV, predmetna določba ZLS pa 
črta. 

S spremembami in dopolnitvami zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-H) (Uradni list RS, št. 70/97) je bila dopolnjena tudi ureditev 
ustanavljanja, organizacije dela in določanja pravnega statusa 
ožjih delov občine, Zakon o lokalni samoupravi tako določa, da se 
s statutom občine lahko določi, da Ima ožji del občine svet, ki ga 
izvolijo volivci s stalnim prebivališčem na območju ožjega dela 
občine(19. člen). Način izvolitve pa določa zakon (ZLV). Število 
članov sveta v skladu s prvim odstavkom 19.a člena določi 
občinski svet. Veljavnosti zakona o lokalni samoupravi v tem delu 
pritrjuje časovni argument koherence (lex posterior derogat legi 
priori), kljub temu pa je smiselno opraviti uskladitev zakona o 
lokalnih volitvah, ki je pred tem določil drugače. 
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2.7. Volilni organi (sprememba 35. in 39. člena ter 
dopolnitev 45. člena) 

Zakon v 35. členu določa, da se predsednik občinske volilne 
komisije in njegov namestnik imenujeta po možnosti izmed 
sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. To pomeni, da 
se lahko imenujeta tudi izmed oseb, ki niso sodniki ali diplomirani 
pravniki. To možnost je treba odpraviti, saj glede na pristojnosti 
občinske volilne komisije, da skrbi za zakonitost volitev in preverja 
zakonitost kandidatur in list kandidatov, ni mogoče dopuščati, da 
njen predsednik in njegov namestnik ne bi bila imenovana izmed 
sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov. S prehodno določbo je 
določeno, da se sprememba uveljavi po prenehanju mandata 
volilnih komisij, ki so bile imenovane do uveljavitve zakona. 

V 39. členu je določeno, da se tajnik občinske volilne komisije in 
tajnik volilne komisije volilne enote imenujeta izmed delavcev 
občinske uprave. Ta določba je preozka in neživljenjska zlasti za 
majhne občine, ki imajo majhne občinske uprave. Zato je treba 
omogočiti, da se tajniki volilnih komisij imenujejo tudi izmed oseb, 
ki niso delavci občinske uprave, vendar na predlog občinske 
uprave. 

V zakonu je treba opredeliti položaj volilnih organov v lokalnih 
skupnostih kot samostojnih in neodvisnih organov lokalnih 
skupnosti. To je potrebno zato, ker v praksi prihaja do nejasnosti 
glede položaja teh organov v odnosu do župana, do policije in do 
drugih organov kot tudi glede financiranja volitev, ki ga je potrebno 
izvajati preko volilnih organov. 

V zakonu je treba tudi opredeliti naravo in višino nadomestil članom 
volilnih organov, tako članom volilnih komisij kot tudi članom volilnih 
odborov zaradi dela v teh organih ob izvedbi volitev. Ob načelni 
določbi, da so funkcije v volilnih organih častne je treba upoštevati, 
da je delo v volilnih organih, predvsem v volilnih odborih samo 
relativno prostovoljno. Dejansko gre za opravljanje z odločbo 
naložene dolžnosti v javnem interesu. Predlagano je, da so 
nadomestila predsedniku in članom volilnih komisij normirana ter 
vezana na plačila za poklicno opravljanje občinskih funkcij, 
nadomestila predsedniku in članom volilnih odborov pa na znesek 
dnevnice za službeno potovanje v državi daljše od 12 ur. Za 
določitev nadomestila predsedniku in članom posebne občinske 
volilne komisije za volitve članov občinskega sveta predstavnikov 
italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti 
je predlagano merilo ustreznosti. Plačilo je namreč odvisno od 
razmerja med številom članov občinskega sveta in številom članov, 
ki so predstavniki te skupnosti, od volilnega sistema, števila volilnih 
enot itd., torej od ugotovitve ustreznosti v vsaki občini posebej. S 
prehodno določbo se tudi predlaga, da se nadomestila predsedniku 
in članom volilnih odborov izvzamejo od obdavčitve osebnih 
prejemkov. 

2.8. Kandidiranje (spremembi 49. in 53. člena, črtanje 
56. do 64. člena in sprememba 106. člena) 

Določanje kandidatov na zborih volivcev se je izkazalo za 
preživeto in nepotrebno, saj se v praksi ne izvaja ali pa se uporablja 
za volilno kampanjo, kar ni v skladu z zakonom o volilni kampanji. 
Zato je treba ta način določanja kandidatov opustiti in črtati vse 
določbe, ki ga urejajo (53. člen ter 56. do 64. člen). 

V zvezi s tem je treba spremeniti 49. člen, kolikor se nanaša na 
določanje kandidatov za člane občinskega sveta - predstavnike 
romske skupnosti. Te so doslej lahko določali volivci ■ pripadniki 
romske skupnosti s podpisi najmanj 15 volivcev ali na zborih 
volivcev. Za naprej je treba omogočiti, da te kandidate poleg skupin 
volivcev določi tudi društvena organizacija Romov v občini. 

Neustrezna je tudi sedanja ureditev določanja kandidatov za 
župana s strani volivcev. Po 106. členu se zahteva, da kandidata 
za župana določi najmanj 50 volivcev, ne glede na velikost občine. 
Tako mora, na primer, v najmanjši občini Osilnica, predlagati 
kandidata za župana najmanj 16 % volivcev, v največji občini 
Ljubljana pa komaj 2,5 desettisočink volivcev. Predlaga se, da se 
kriterij števila volivcev, ki lahko predlagajo kandidata za župana, 
določi v odvisnosti od števila prebivalcev občine v razponu od 50 
do 250 volivcev. 

2.7. Druge predlagane spremembe in dopolnitve 
(68.a, 71., 82., 90., 105., 107., 109. in 110. člen) 

Druge predlagane spremembe in dopolnitve zakona so samo 
tehnične ali redakcijske narave in so pojasnjene v obrazložitvi 
predloga. 

3. Finančne in druge posledice 

Finančne posledice bodo imele določbe zakona, ki povzročajo 
zvišanje stroškov izvedbe lokalnih volitev. Zvišanje stroškov bo 
sicer relativno majhno, ker ga bo povzročilo le nekaj večje število 
volivcev (po zadnjih podatkih skupaj 13 000). Stroške lokalnih 
volitev nosijo občinski proračuni, v kolikor pa se določbe zakona 
uporabljajo tudi za druga glasovanja, ki jih na lokalnem nivoju 
razpisuje država (ustanavljanje občin), bodo višji stroški bremenili 
tudi državni proračun. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 
61/95, 70/95, 20/98) se za prvim odstavkom 5. člena doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi: 

»Pravico voliti člana občinskega sveta imajo pod pogoji iz prvega 
odstavka tega člena tudi tujci, ki imajo stalno prebivališče v 
Republiki Sloveniji.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se spremeni 
tako, da se glasi: 

» Volilno pravico iz prvega in drugega odstavka ima volivec v 
občini, v kateri ima stalno prebivališče.« 

2. člen 

V 8. členu se v prvem odstavku črta beseda »državljanov«. 

3. člen 

V 9. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Za ugotovitev števila članov občinskega sveta iz drugega in 
tretjega odstavka tega člena ter za določanje volilnih enot in števila 
članov občinskega sveta, ki se volijo v posamezni volilni enoti, se 
ne upošteva števila članov občinskega sveta - predstavnikov 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter 
predstavnikov romske skupnosti.« 
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4. člen 11. člen 

18. člen se spremeni tako, da se glasi: 

» Če sta dve listi kandidatov, ki prideta v poštev za razdelitev 
mandatov, dosegli enak najvišji količnik po zaporedju najvišjih 
količnikov, odloči o dodelitvi mandatov med dvema listama žreb. 

V primerih iz 14. do 17. člena so izvoljeni kandidati, ki so dobili 
preferenčne glasove volivcev, ki so glasovali za listo, in sicer po 
zaporedju največjega števila preferenčnih glasov. Kolikor takih 
kandidatov ni, so izvoljeni kandidati po vrstnem redu na listi. 

Če sta zadnja dva kandidata z liste kandidatov, ki prideta v poštev 
za izvolitev, dobila enako število preferenčnih glasov, odloči o 
izvolitvi med njima žreb.« 

5. člen 

V 24. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Predčasne volitve se opravijo tudi, če hkrati odstopi večina članov 
občinskega sveta.« 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

6. člen 

Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Predčasne volitve v občinski svet, v primeru iz četrtega odstavka 
24. člena tega zakona, razpiše občinska volilna komisija.« 

7. člen 

V 30. členu se dodata dva nova odstavka, ki se glasita: 

»Če kandidatski bi po tem zakonu postal član občinskega sveta 
za preostanek mandatne dobe, v osmih dneh ne sporoči, da 
sprejema funkcijo člana občinskega sveta, se ta pravica prenese 
na naslednjega kandidata z iste liste kandidatov. Če takega 
kandidata ni, ga nadomesti kandidat z istoimenske liste v volilni 
enoti, v kateri je imela lista največji ostanek glasov v razmerju do 
količnika v volilni enoti. Če tudi noben kandidat s te liste kandidatov 
v osmih dneh ne sporoči, da sprejema funkcijo člana občinskega 
sveta, se opravijo nadomestne volitve. 

Nadomestne volitve se opravijo tudi, če članu občinskega sveta, 
v primeru iz prvega odstavka tega člena, preneha mandat, ker je 
odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata.« 

8. člen 

V 31. členu se črtata prvi in drugi odstavek. 

9. člen 

V drugem odstavku 35. člena se črtata besedi »po možnosti«. 

10. člen 

V 39. členu se besede »izmed delavcev občinske uprave« 
nadomestijo z besedami »na predlog občinske uprave«. 

Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi: 

»Volilni organi za lokalne volitve so samostojni in neodvisni organi 
lokalnih skupnosti. 

Funkcija članov volilnih organov je častna. 

Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih 
volitvah pravico do enkratnega nadomestila. Nadomestilo se 
izplača na podlagi odločbe o imenovanju. 

Predsednik občinske volilne komisije in njegov namestnik imata 
ob vsakih splošnih volitvah pravico do nadomestila v višini 
povprečnega mesečnega izplačila plačila za poklicno opravljanje 
funkcije župana oziroma funkcije podžupana v občini. Člani 
občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo pravico do 
nadomestila v višini dvajset odstotkov povprečnega mesečnega 
izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije župana. Pravico 
do ustreznega nadomestila imajo tudi predsednik in člani posebne 
občinske volilne komisije iz tretjega odstavka 33. člena tega 
zakona. 

Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo 
ob vsakem glasovanju pravico do nadomestila v znesku dveh 
dnevnic za službeno pot v državi, ki traja nad 12 ur, do katere so 
upravičeni zaposleni v občinski upravi.« 

12. člen 

Drugi odstavek 49. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»Kandidate za člane občinskega sveta - predstavnike romske 
skupnosti določijo volivci - pripadniki romske skupnosti v občini, 
s podpisi najmanj 15 volivcev ali organ društvene organizacije 
Romov v občini.« 

13. člen 

V 53. členu se črtajo besede »ali na zborih volivcev«. 

14. člen 

55. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Vsaka skupina volivcev iz prejšnjega člena lahko v posamezni 
volilni enoti določi največ toliko kandidatov, kolikor članov 
občinskega sveta se voli v volilni enoti.« 

15. člen 

Črtajo se členi 56 do vključno 64. 

16. člen 

Podnaslov »c) Skupne določbe o kandidiranju« se prenese pred 
68. a člen. 
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17. člen 23. člen 

71. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Vsak volivec lahko da podporo s podpisom samo enemu predlogu 
kandidatov, ki se volijo po večinskem načelu, ali samo eni listi 
kandidatov.« 

18. člen 

V drugi alinei prvega odstavka 82. člena se na koncu dodajo 
besede »ter ime predlagatelja«. 

19. člen 

V prvem odstavku 90. člena se doda nov stavek, ki se glasi: 

»Občinska volilna komisija pošlje poročilo o izidu volitev v občini 
tudi Republiški volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur 
oziroma list kandidatov.« 

20. člen 

103. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Pravico voliti župana ima vsak občan, ki ima volilno pravico pri 
volitvah v občinski svet. 

Pravico biti voljen za župana ima oseba iz prvega odstavka 5. 
člena tega zakona.« 

V prvem odstavku 107. člena se beseda »oddanih« nadomesti z 
besedo »veljavnih«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Drugi krog rednih volitev razpiše Republiška volilna komisija, 
drugi krog vseh ostalih volitev pa občinska volilna komisija. Drugi 
krog volitev se opravi najkasneje 21 dni po prvem krogu volitev.« 

24. člen 

Črtajo se četrti, peti in šesti odstavek 109. člena. 

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Politična stranka določi kandidate za člane sveta krajevne, vaške 
oziroma četrtne skupnosti po postopku, določenem v 51. členu 
tega zakona. Pri določanju kandidatov morajo sodelovati najmanj 
trije člani stranke, ki imajo volilno pravico iz zadnjega odstavka 
tega člena.« 

Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta peti in šesti odstavek. 

25. člen 

V 110. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Nadomestne volitve v svete krajevnih in vaških skupnosti se 
opravijo, ko preneha mandat najmanj tretjini članov sveta.« 

21. člen 

V prvem in drugem odstavku 105. člena se beseda »naknadne« 
nadomesti z besedo »nadomestne«. 

22. člen 

26. člen 

Do sistemske ureditve vprašanja obdavčevanja osebnih 
prejemkov predsednika in članov volilnih odborov se od nadomestil 
iz petega odstavka 10. člena tega zakona ne plačuje davka od 
osebnih prejemkov in dohodnine. 

Drugi odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, lahko 
kandidata za župana določi: 
- v občini do 5000 prebivalcev 
- v občini od 5000 

do 15 000 prebivalcev 
- v občini od 15 000 

do 30 000 prebivalcev 
- v občini z več 

kot 30 000 prebivalci 
- v občini z več 

kot 100 000 prebivalci 

najmanj 50 volivcev, 

najmanj 100 volivcev, 

najmanj 150 volivcev, 

najmanj 200 volivcev in 

najmanj 250 volivcev, ki imajo 
stalno prebivališče v občini. 

27. člen 

Določba 9. člena se uveljavi po preteku mandata občinskih volilnih 
komisij, imenovanih pred uveljavitvijo tega zakona. 

28. člen 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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III. OBRAZLOŽITEV 

Temeljne rešitve v predlaganem zakonu so obrazložene že v 
uvodu predloga zakona, v poglavju o Ciljih in načelih zakona, in 
sicer: 

K 1,2. in 20. členu 

v oddelku 2.1. Volilna pravica tujcev. Volilna pravica tujcev je v 
zakonu urejena z dopolnitvijo 5., 8. in 103. člena. 5. člen določa, da 
ima državljan RS, ki je na dan glasovanja star 18 let in mu ni 
odvzeta poslovna sposobnost pravico voliti in biti voljen v občinski 
svet. Z dopolnitvijo pa ima enako pravico tudi tujec, ki ima stalno 
prebivališče v RS ob izpolnjevanju enakih pogojev. Volilno pravico 
ima volivec v občini, v kateri ima stalno prebivališče. V skladu s to 
dopolnitvijo je črtanje besede »državljan« v 8. členu. Sprememba 
103. člena se navezuje na prvi odstavek veljavnega 5. člena, ki 
urejuje aktivno in pasivno volilno pravico državljanov RS za volitve 
v občinski svet, kolikor ureja pravico biti voljen za župana (pasivno). 
Kolikor pa ureja pravico voliti župana (aktivno, pa se vsebinsko 
navezuje na določbo 5. člena v celoti. 

K 3. členu 

V oddelku 2.2. Razmejitev med uporabo večinskega in 
proporcionalnega sistema pri volitvah v občinske svete. Z 
dopolnitvijo 9. člena je za ugotovitev števila članov občinskega 
sveta, ki se upošteva za razmejitev večinskega in 
proporcionalnega sistema, relevantno število članov, ki jih volijo 
vsi volivci v občini na podlagi splošne in enake volilne pravice. 
Določba se navezuje na veljavne določbe 19., 20., 21 in 22. člena, 
s katerimi je določeno oblikovanje volilnih enot. Tako je oblikovanje 
volilnih enot nujno v občinah, v katerih šteje občinski svet brez 
upoštevanja članov občinskega sveta-predstavnikov italijanske 
oziroma madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti 
manj kot dvanajst članov. 

K 4. členu 

V oddelku 2.3. Upoštevanje preterenčnih glasov pri proporcionalnih 
volitvah in 2.4. Žreb kot način dodelitve mandatov in izvolitve. S 
spremembo in dopolnitvijo 18. člena sta urejena primera žreba za 
ugotavljanja vrstnega reda list kandidatov in vrstnega reda 
kandidatov na isti listi kandidatov. Uveljavljeno je načelo 
upoštevanja vsakega oddanega preferenčnega glasu. Dodelitev 
mandatov kandidatom z iste liste, ki je sicer urejena v 14. in 17. 
členu, se opravi po zaporedju največjega števila dobljenih 
preterenčnih glasov. 

K 5.in 6 členu 

V oddelku 2.5. Predčasne volitve v primeru, če hkrati odstopi 
večina članov občinskega sveta je obrazložena potreba po 
dopolnitvi 24. člena še z novim razlogom za izvedbo predčasnih 
volitev v občinski svet. Gre dejansko za samo razpustitev 
občinskega sveta, za njegovo popolno onesposobljenost, zato 
so v tem primeru ustrezna rešitev predčasne volitve. Določba se 
navezuje na 26. člen, ki določa organe, pristojne za razpis volitev 

K 6., 7. in 8. členu 

Odprava neskladij med ZLV in ZLS je terjala spremembo 26., 30. 
in 31. člena. Neskladja so podrobno obrazložena v oddelku 2.6. 
uvoda k predlogu zakona. 

K 9., 10 in 11. členu 

Spremembe se nanašajo na 35. in 39. člen, 45. člen pa je dopolnjen 
iz razlogov, ki so obrazloženi v oddelku 2.7. uvoda k predlogu 
zakona. 

K 12.,13. 14, 15 in 16. členu 

Spremembe določb o kandidiranju se nanašajo na 49. in 53. člena. 
Vsebina 12. člena (49. člen) se nanaša na kandidiranje za člane 
občinskega sveta- predstavnike romske skupnosti in je povezana 
z procesom usklajevanja volilne zakonodaje (zakona o evidenci 
volilne pravice in zakona o lokalnih volitvah), ki mora zagotoviti 
uresničljivost predlaganih določb zakona o lokalni samoupravi še 
pred rednimi lokalnimi volitvami v letu 2002. Pri tem so upoštevana 
napotila, ki jih je izrazilo Ustavno sodišče v odločbi št. U-l-416/98- 
38 (Uradni list RS, št.28/01), ko je obravnavalo uresničevanje 
pravice romske skupnosti do svojega predstavnika v občinskem 
svetu ter uresničitev njihove posebne volilne pravice. Posebnega 
sistemskega zakona za to področje še ni. Zato Romi nimajo 
organizacije, ki bi ustrezala npr. narodni skupnosti (manjšine). 
Organizirani pa so v društva in zvezo romskih društev, katerih 
vsebina je predvsem povezovanje pripadnikov romske skupnosti 
(ob različnih drugih dejavnostih-prevladuje kulturna). Na podlagi 
strokovnih mnenj Inštituta za narodnosti je v obeh zakonih 
upoštevano edino obstoječe organiziranje Romov kot dejanska 
podlaga za izvedbo volitev. Na izločitev določanja kandidatov na 
zborih volivcev iz 13. člena (53. člen) so vezane spremembe 
oziroma črtanje določb, kijih vsebujeta 15. in 16. člen (črtanje 56. 
do vključno 64. člena). V 16. členu predloga zakona se predlaga, 
da se podnaslov »c) Skupne določbe o kandidiranju« prenese 
pred 68. a člen. To je potrebno zato, ker se vsebina 68.a člena ne 
nanaša samo na kandidiranje za proporcionalne volitve, ampak 
tudi na kandidiranje za večinske volitve in zato ne sodi v poglavje 
o kandidiranju za proporcionalne volitve, ampak med skupne 
določbe o kandidiranju. Besedilo 14. člena je jezikovno jasnejša 
opredelitev dosedanjega pravila, da je v posamezni volilni enoti 
mogoče določiti največ toliko kandidatov, kolikor članov 
občinskega sveta se v tej enoti voli. 

K 17. členu 

V 17. členu predloga zakona se predlaga samo preciznejša 
formulacija glede tega, da vsak volivec lahko da podporo s 
podpisom samo enemu predlogu kandidatov, ki se volijo po 
večinskem načelu, kar pomeni, da lahko s svojo podporo nastopi 
samo v eni skupini volivcev, ki predlagajo kandidata za volitve po 
večinskem načelu. 
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K 18. členu 

V 18. členu predloga zakona se predlaga dopolnitev 82. člena 
zakona o vsebini glasovnice za večinske volitve, da se poleg 
zaporednih številk ter priimkov in imen kandidatov po seznamu, 
navede pri vsakem kandidatu tudi ime predlagatelja kandidature. 

K 19. členu 

V 19. členu predloga zakona se predlaga dopolnitev 90. člena, ki 
določa, da občinska volilna komisija pošlje poročilo o izidu volitev 
županu. Predlaga se, da občinska volilna komisija pošlje poročilo 
o izidu volitev tudi Republiški volilni komisiji in predstavnikom 
kandidatur oziroma list kandidatov iz razloga, ker objava poročila 
o izidu volitev v občinskem uradnem glasilu običajno kasni, kar je 
problematično iz vidika varstva volilne pravice. 

K 21. členu 

V 21. členu predloga zakona se predlaga redakcijski popravek 
besedila 105. člena, ki napačno govori o naknadnih volitvah 
župana, namesto o nadomestnih volitvah župana, če županu 
preneha mandat pred potekom mandatne dobe. 

K 23. členu 

V 23. členu predloga zakona se predlaga dopolnitev 107. člena. 
Temelj spremembe je ugotovitev, da v postopku izvedbe rednih 
volitev poleg organov lokalnih skupnosti sodelujejo tudi državni 
organi, politične stranke in drugi zato je iz organizacijskih razlogov 
smiselno zagotoviti hkratnost izvedbe drugega kroga glasovanja, 
česar pa določba, v skladu s katero razpisuje drugi krog volitev 
župana občinska komisija, ni mogoče zagotoviti. Z določitvijo roka, 
v katerem mora biti razpisan drugi krog volitev za župana je 
rešeno vprašanje konstituiranja občinskega sveta po volitvah, ki 
je posebej rešeno samo za prve občinske svete po ustanovitvi 
novih občin. Tako določata 118. člen zakona o lokalnih volitvah in 
prvi odstavek 31. člena zakona o postopku za ustanovitev občin 
ter za določitev njihovih območij (Uradni list RS, št.44/96), da 
prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega občinskega sveta skliče 
predsednik občinske volilne komisije najkasneje v 20 dneh po 
izvolitvi. Prve seje novoizvoljenih občinskih svetov pa sklicuje 
prejšnji župan, ki mu občinska volilna komisija na podlagi 90. 
člena zakona o lokalnih volitvah pošlje poročilo o izidu volitev v 
občini najpozneje šesti dan po dnevu glasovanja. Poročilo se na 
podlagi predloga sprememb in dopolnitev 90. člena pošlje tudi 
Republiški volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur oziroma 

list kandidatov. Izid volitev se objavi tudi v občinskem uradnem 
glasilu. Skrajni dvajset dnevi rok za sklic prve seje novoizvoljenega 
občinskega sveta se torej šteje od dne izvolitve. Za dan izvolitve 
pa je treba šteti dan, ko župan prejme poročilo občinske volilne 
komisije in lahko izvede i/se potrebno za sklic prve seje. Če je 
treba opraviti še drugi krog volitev župana, je torej mogoče uskladiti 
roke tako, da se na prvi seji občinskega sveta sprejmejo vse 
odločitve, ki jih je treba sprejeti za konstituiranje občinskih organov 
po volitvah. 

K 24. in 25. členu 

V 24. členu predloga zakona se predlaga črtanje določb četrtega, 
petega in šestega odstavka 109. člena, ki so bile uporabne samo 
za prve volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti in 
so bile nadomeščene z določbo prvega odstavka 19.a člena 
zakona o lokalni samoupravi. Predlaga pa se tudi dopolnitev glede 
določanja kandidatov za člane svetov krajevnih, vaških oziroma 
četrtnih skupnosti s strani političnih strank ob upoštevanju odločbe 
upravnega sodišča. V 25. členu predloga zakona se predlaga 
dopolnitev 110. člena, da se iz razlogov racionalnosti nadomestne 
volitve v svete krajevnih in vaških skupnosti ne opravijo vselej, 
kadar posameznemu članu sveta preneha mandat, ampak šele 
v primeru, ko preneha mandat najmanj tretjini članov sveta. 
Načeloma je v primeru, da ožji del občine ima svet, ta organ res 
predstavniško telo ožjega dela občine, vendar z nalogami, ki 
pomenijo predvsem izvajanje dela občinskih nalog in posvetovalno 
funkcijo. Člani sveta ožjega dela imajo predstavniški mandat, torej 
predstavljajo vse prebivalstvo ožjega dela. V nekaterih občinah z 
velikim številom ožjih delov pomeni izvajanje volitev ob vsakem 
prenehanju članstva v svetih ožjih delov občine veliko 
organizacijsko in finančno obremenitev. 

K 26.in 27. členu 

V prehodni določbi 26. člena je predlagano, da se od nadomestil 
predsedniku in članom volilnih organov ne plačuje davkov. 
Takojšnja uveljavitev določbe 9. člena, s katero je določeno, da 
so za predsednika in namestnika predsednika volilne komisije 
lahko imenovani samo sodniki ali drugi diplomirani pravniki, bi 
imela za posledico preoblikovanje pred uveljavitvijo zakona, 
imenovanih občinskih komisij pred potekom njihovega mandata. 
Glede na to, da so v letu 2002 redne lokalne volitve, bi to lahko 
povzročilo vrsto težav v občinah, zato je s 27. členom predlagana 
uveljavitev te določbe po preteku rednega mandata sedanjim 
občinskim komisijam 
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III. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

5. člen 

Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima vsak 
državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18 
let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost. 

Volilno pravico ima državljan v občini, v kateri ima stalno 
prebivališče. 

8. člen 

Volilna pravica državljanov se evidentira s splošnim občinskim 
volilnim imenikom. 

Volilna pravica državljanov za volitve predstavnikov italijanske in 
madžarske narodne skupnosti se evidentira s posebnim 
občinskim volilnim imenikom občanov - pripadnikov teh narodnih 
skupnosti. 

Volilna pravica državljanov za volitve predstavnika romske 
skupnosti se evidentira s posebnim občinskim volilnim imenikom 
občanov -pripadnikov te skupnosti. 

Glede vodenja evidence volilne pravice, sestavljanja občinskih 
volilnih imenikov in drugih vprašanj v zvezi z evidenco volilne 
pravice, ki s tem zakonom niso posebej urejena, se smiselno 
uporabljajo določbe zakona o evidenci volilne pravice. 

9. člen 

Člani občinskih svetov se volijo po večinskem načelu (večinske 
volitve) ali proporcionalnem načelu (proporcionalne volitve). 

Če šteje občinski svet manj kot 12 članov, se člani občinskega 
sveta volijo po večinskem načelu. 

Če šteje občinski svet 12 ali več članov, se člani občinskega 
sveta volijo po proporcionalnem načelu. 

18. člen 

V primerih iz 14. do 17. člena so izvoljeni kandidati, ki so dobili 
preferenčne glasove večine volivcev, ki so glasovali za listo, in 
sicer po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov. Kolikor 
takih kandidatov ni, so izvoljeni kandidati po vrstnem redu na listi. 

24. člen 

Splošne volitve v občinske svete so redne in predčasne. 

Redne volitve v občinske svete se opravijo vsako četrto leto. 

Predčasne volitve v občinske svete se opravijo, če se občinski 
svet razpusti pred potekom štiriletne mandatne dobe. 

Če se občina ustanovi po opravljenih rednih volitvah v občinske 
svete, se prve volitve v občinski svet opravijo po določbah tega 
zakona o predčasnih volitvah. 

26. člen 

Redne volitve v občinske svete razpiše predsednik Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Predčasne volitve v občinski svet razpiše župan. 

Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

30. člen 

Če preneha mandat članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na 
proporcionalnih volitvah, postane član občinskega sveta za 
preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi 
bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, 
razen če je odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve man- 
data. 

31. člen 

Če kandidat, ki bi po tem zakonu postal član občinskega sveta za 
preostanek mandatne dobe, v osmih dneh ne sporoči, da sprejema 
funkcijo člana občinskega sveta, se ta pravica prenese na 
naslednjega kandidata. Če takega kandidata ni, se opravijo 
nadomestne volitve. 

Nadomestne volitve se opravijo tudi, če članu občinskega sveta 
v primeru iz prejšnjega člena preneha mandat, ker je odstopil prej 
kot v šestih mesecih od potrditve mandata. 

Nadomestne volitve se ne opravijo, če članu občinskega sveta 
preneha mandat manj kot šest mesecev pred potekom mandatne 
dobe občinskega sveta, razen če občinski svet odloči drugače. 

Na nadomestnih volitvah se član občinskega sveta izvoli za čas 
do izteka mandatne dobe občinskega sveta. 

35. člen 

Občinsko volilno komisijo in volilno komisijo volilne enote 
sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. 

Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta po 
možnosti izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. 

Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po 
predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter 
občanov. 

39. člen 

Občinska volilna komisija in volilna komisija volilne enote imata 
tajnika, ki ga imenujeta izmed delavcev občinske uprave. 
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45. člen 

Glede oblikovanja in načina dela volilnih organov, ki s tem zakonom 
niso urejena, veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor. 

49. člen 

Kandidate za člane občinskega sveta, predstavnike italijanske 
oziroma madžarske narodne skupnosti, določijo volivci - pripadniki 
narodne skupnosti v občini s podpisi najmanj 15 volivcev. 

Kandidate za člane občinskega sveta, predstavnike romske 
skupnosti, določijo volivci - pripadniki te skupnosti v občini. 

53. člen 

Volivci določajo kandidate s podpisovanjem ali na zborih volivcev. 

Če je občina razdeljena na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, 
skliče zbore volivcev na območju take skupnosti predsednik sveta 
skupnosti. 

Zbori volivcev se skličejo najpozneje v treh dneh po prejemu 
predlogov kandidatur in se morajo opraviti najpozneje v 11 dneh 
po sklicu. 

61. člen 

Zbor volivcev sestavljajo volivci s stalnim prebivališčem na 
območju, za katero je sklican zbor volivcev. Zbor volivcev je 
sklepčen, če je navzočih najmanj 20 volivcev. Če je na območju, 
za katero je sklican zbor volivcev, manj kot 100 volivcev, je zbor 
volivcev sklepčen, če je navzočih najmanj 10 volivcev. 

62. člen 

55. člen 

Vsaka skupina volivcev lahko določi največ toliko kandidatov, 
kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. 

56. člen 

Volivci lahko določajo kandidate na zborih volivcev, če to zahteva 
najmanj 30 volivcev v volilni enoti oziroma najmanj 15 volivcev v 
volilni enoti, ki ima manj kot 500 prebivalcev. 

Zahtevo je treba vložiti pisno pri volilni komisiji volilne enote 
najpozneje v desetih dneh od dneva razpisa volitev. 

57. člen 

Na zborih volivcev se določajo kandidati po predlogih volivcev. 

Vsak volivec lahko predlaga največ toliko kandidatov, kolikor 
članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Za kandidate so 
določeni tisti predlagani kandidati, za katere je na vseh zborih 
volivcev v volilni enoti glasovalo najmanj 30 volivcev oziroma 
najmanj 15 volivcev, če ima volilna enota manj kot 500 prebivalcev. 

58. člen 

Predlogi kandidatur se vložijo pisno pri volilni komisiji volilne enote 
najpozneje v 45 dneh pred dnem glasovanja. 

Predlog kandidature mora vsebovati oznako volilne enote, osebne 
podatke kandidatov: ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo, 
ki ga opravlja, ter naslov stalnega prebivališča, ime in priimek ter 
naslov stalnega prebivališča predlagatelja in njegov podpis. 
Predlogu morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov. 

Zbor volivcev vodi predsedstvo zbora, ki ga izvoli zbor. V 
predsedstvo zbora se izvolijo najmanj trije volivci. 

Zbor izvoli tudi zapisnikarja in dva overitelja zapisnika. 

63. člen 

Zbor volivcev odloča o predlogih kandidatur, ki jih je prejel po 58. 
členu tega zakona, in o dodatnih predlogih, ki jih vložijo volivci na 
samem zboru. Dodatne predloge lahko volivci vložijo do začetka 
glasovanja o predlogih. Dodatni predlogi se vložijo pisno in morajo 
imeti vse sestavine iz 58. člena tega zakona. 

O predlogih kandidatur odločajo volivci na zborih volivcev s tajnim 
glasovanjem, razen če zbor volivcev soglasno sklene drugače. 

64. člen 

O delu zbora volivcev se vodi zapisnik, ki obsega: označbo volilne 
enote in območja zbora volivcev, imena in priimke članov 
predsedstva, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika, število 
navzočih volivcev, imena in priimke predlaganih kandidatov, število 
glasov, ki so jih dobili posamezni predlagani kandidati, ter druge 
okoliščine, ki so pomembne za delo zbora. Zapisnik podpišejo 
predsedujoči, zapisnikar in overitelja zapisnika. 

Zapisnik pošlje predsedstvo zbora sklicatelju zbora volivcev 
najpozneje naslednji dan po opravljenem zboru volivcev. 

Sklicatelj zborov volivcev pošlje zapisnike zborov volivcev 
najpozneje naslednji dan po prejemu zadnjega zapisnika volilne 
komisije volilne enote. 

Volilna komisija volilne enote ugotovi, kateri predlagani kandidati 
so dobili potrebno podporo na zborih volivcev in so določeni za 
kandidate. 

59. člen 

Volilna komisija volilne enote pošlje predloge kandidatur najpozneje 
40. dan pred dnem glasovanja sklicatelju zborov volivcev. 

60. člen 

Če občina ni razdeljena na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, 
skliče zbore volivcev župan. 

71. člen 

Vsak volivec lahko da podporo s podpisom največ toliko 
kandidatom, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti 
po večinskem načelu, in samo eni listi kandidatov. 
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82. člen 

Glasovnica za večinske volitve vsebuje: 
- oznako občine in oznako volilne enote, 
- zaporedne številke ter priimke in imena kandidatov po seznamu, 
- navodilo o načinu glasovanja. 

t 
Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko 
pred imeni kandidatov, za katere glasuje. Volivec lahko glasuje za 
največ toliko kandidatov, kolikor se voli članov občinskega sveta 
v občini oziroma v volilni enoti. 

90. člen 

Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu volitev v občini 
in ga pošlje županu najpozneje šesti dan po dnevu glasovanja. 

Izid volitev v občini objavi občinska volilna komisija v občinskem 
uradnem glasilu. 

103. člen 

Pravico voliti in biti voljen za župana ima vsak občan, ki ima 
volilno pravico pri volitvah v občinski svet. 

105. člen 

Naknadne volitve župana se opravijo, če županu preneha mandat 
pred potekom mandatne dobe. 

Naknadne volitve župana razpiše občinska volilna komisija. 

106. člen 

Glede določanja kandidatov za župana veljajo smiselno določbe 
tega zakona o kandidiranju za večinske volitve v občinski svet, 
razen določbe 54. člena tega zakona, ki se nanaša na število 
podpisov volivcev za določitev kandidatov za člane občinskega 
sveta. 

Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, mora 
kandidat za župana določiti najmanj 50 volivcev, ki imajo stalno 
prebivališče v občini. 

107. člen 

Za župana je izvoljen kandidat, ki je dobil večino oddanih glasov. 

Če noben kandidat ni dobil večine glasov, se opravi drugi krog 
volitev med kandidatom, ki sta dobila največ glasov. Če je več 
kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali 
več kandidatov dobilo enako drugo najvišje število glasov, se 
izbira kandidatov za drugi krog volitev določi z žrebom. Na 
glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na 
število dobljenih glasov v prvem krogu volitev. Če je število dobljenih 
glasov enako, se vrstni red določi z žrebom. 

Drugi krog volitev razpiše občinska volilna komisija. 

109. člen 

Za volitve članov svetov četrtnih skupnosti se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona, ki veljajo za volitve v občinski svet. 

Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov 
vaških skupnosti kot delov občine se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona, ki veljajo za večinske volitve v občinski svet. 

Ne glede na 54. člen tega zakona kandidate za člane sveta 
krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti lahko določi s 
podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Podpisi se dajejo 
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in 
priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča. Podatke v 
seznamu podpisnikov overi organ, ki vodi evidenco volilne pravice. 

Ne glede na 56. člen tega zakona se lahko za določanje kandidatov 
za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov 
vaških skupnosti kot delov občine na zahtevo najmanj deset 
volivcev skličejo zbori volivcev v volilni enoti. Zahtevo je treba 
vložiti pisno pri volilni komisiji volilne enote najpozneje v desetih 
dneh od dneva razpisa volitev. 

Število članov sveta krajevne skupnosti ter volilne enote za prve 
volitve v svete teh skupnosti v primeru, da se območje teh 
skupnosti po uveljavitvi zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi 
njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94) ni spremenilo, 
določi dosedanji svet krajevne skupnosti, za vse naslednje volitve 
pa svet te skupnosti s svojim aktom. 

Če svet krajevne skupnosti iz prejšnjega odstavka ne deluje aii 
če se je območje krajevne skupnosti po uveljavitvi zakona iz 
prejšnjega odstavka spremenilo, ali je bila krajevna, vaška oziroma 
četrtna skupnost na novo ustanovljena, določi število članov sveta 
krajevne, vaške in četrtne skupnosti ter volilne enote za prve 
volitve v svete teh skupnosti občinski svet, za vse naslednje 
volitve pa svet te skupnosti s svojim aktom. 

Volilne enote se določijo tako, da je zagotovljena zastopanost 
prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne, vaške 
ali četrtne skupnosti v svetu te skupnosti. 

Volilno pravico imajo volivci s stalnim prebivališčem v krajevni, 
vaški oziroma četrtni skupnosti. 

110. člen 

Redne volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se 
opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete. 

Če traja mandatna doba sveta krajevne, vaške ali četrtne 
skupnosti dve leti, se vsake druge redne volitve v svete teh 
skupnosti opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete. 

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

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih 
volitvah skrajšani postopek EVA 2001-1525-0005 

2) 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 zakon. 

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

III 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

III 

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): 

Direktiva SE št. 94/80/EC z dne 19. december 1994. 

Direktiva zahteva uveljavitev volilne pravice državljanov EU na 
lokalnih volitvah v državi članici, v kateri stalno prebivajo. Izjema 
je dopuščena za pasivno volilno pravico- pravico biti izvoljen za 
župana oziroma člana izvršilnega organa lokalne skupnosti, ki 
lahko sodeluje pri opravljanju nalog iz državne pristojnosti, ali 
opravlja druge z zakonom določene zadeve širšega pomena. 

S predlogom zakona so uveljavljene: 
Pasivna in aktivna volilna pravica tujcev s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji za volitve članov svetov 
lokalnih samoupravnih skupnosti, 

- Aktivna volilna pravica tujcev s stalnim prebivališčem v 
republiki Sloveniji za volitve županov. 

S sprejemom zakona bodo napotila direktive v celoti uveljavljena. 

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

III 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

III 

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

III 

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

DA 

6) Ali le predlog akta preveden in v kateri Iezlk? 

NE 

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...! 

Univerza v Ljubljani, Pravna Fakulteta 

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

Spremembe in dopolnitve Državnega programa za prevzem 
pravnega reda ES do konca leta 2002. 
4.1.2 Prost pretok oseb/ C. Državljanske pravice 
PRILOGA- ZAKONI IN PODZAKONSKI AKTI/ 2. prost pretok 
oseb/ št.21 (zakon o volitvah v lokalne skupnosti) 
ROK: sprejem 2001 - IV; uveljavitev 2002 - IV 

Ime In priimek ter podpis Podpis ministra oziroma 
vodje pravne službe: predstojnika organa: 

dr. Rado BOHINC, 
minister 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZAPOSLOVANJU IN 

ZAVAROVANJU ZA PRIMER 

BREZPOSELNOSTI (ZZZPB-?) 

- skrajšani postopek - EPA 516 - III 

Vlada Republike Slovenije je dne 18.4.2002 predložila 
Državnemu zboru v zakonodajni postopek predlog 
zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
(ZZZPB?) - skrajšani postopek (EPA 516 - III). 

Poslanec Zmago Jelinčič Plemeniti je z dopisom 9. 
oktobra 1998 predložil Državnemu zboru v obravnavo 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zaposlovanju In zavarovanju za primer brezposel- 
nosti (ZZZPB-E) - prva obravnava (EPA 590 - II), ki ureja 
enako oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon 
(EPA 516 - III). 
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je 
predložil poslanec Zmago Jelinčič Plemeniti še ni 
končan, je predsednik Državnega zbora, na podlagi 
četrtega odstavka 174. člena poslovnika Državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 
46/2000, 3/2001, 9/2001 in 13/2001) zadržal dodelitev 
predloga zakona, ki ga Je v obravnavo predložila Vlada 
Republike Slovenije. 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2611-0012 
Številka: 100-08/2002-1 
Ljubljana, 18.04.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 71. redni seji dne 18.4.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER 
BREZPOSELNOSTI - 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 zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti obravnava po skrajšanem postopku, ker gre 
za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, ki so se 
pokazale kot potrebne zaradi: 

uskladitve s pravom Evropske skupnosti v delu, ki 
izenačuje položaj delavcev držav članic Evropske unije s 
položajem delavcev Rebublike Slovenije, 
uskladitve z odločbo Ustavnega sodišča v delu, ki se 
nanaša na vrnitev sredstev iz naslova štipendiranja, 
izvajanja samega zakona, kot ga zahteva trg dela. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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 Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- Staša Baloh Plahutnik, državna sekretarka v Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve, 

- Sašo Sedmak, državni podsekretar v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I.UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA: 

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
(Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94, RS 80-3768/97- 
odločba Ustavnega sodišča in 69/98, v nadaljevanju: zakon) je bil 
sprejet 30. januarja 1991. Kasneje je bil večkrat noveliran, saj so 
se razmere v zvezi z zaposlovanjem na slovenskem trgu dela od 
leta 1991 do leta 1998, ko so bile sprejete zadnje in najobsežnejše 
spremembe in dopolnitve zakona, bistveno spremenile. 

V času po tem datum je začel veljati (1999) Evropski sporazum 
med Evropsko skupnostjo(ES) in njenimi državami članicami ter 
Slovenijo, ki predvideva postopno prilagajanje pravu EU in 
njegovemu prenosu v slovenski nacionalni pravni red. Državni 
program za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca 
leta 2002 predvideva spremembo ZZZPB v skupini sprememb 
zakonodaje, ki določa pogoje izvajanja prostega gibanja oseb do 
konca 2001-IV. Skladno z 39. členom Amsterdamske pogodbe o 
ES je prepovedana vsakršna diskriminacija na podlagi kriterija 
državljanstva med delavci držav članic glede dostopa do 
zaposlitve, združevanja družin in drugih pogojev dela in zaposlitve. 
Znotraj vseh držav članic je potrebno omogočiti prosto gibanje 
delavcev za vse državljane članice, kar je v sedanjih državah 
članicah že omogočeno. 

Izraz dejavnost posebnega družbenega pomena je kot izraz ostal 
v zakonu iz osnovnega zakona iz leta 1991 in ga kasnejše novele 
niso uspele posodobiti. Pri tem gre to dejavnost razumeti, kot 
dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu. Kot taka je že sicer 
vključena v opredelitev javne službe po zakonu o zavodih (Uradni 
list RS, št.12/91). 

Novost je tudi možnost zahtevka za vračilo sredstev izplačanih 
kot štipendija v primeru, ko je bila pravica do štipendije pridobljena 
na podlagi neresničnih podatkov, če štipendist ni sporočil 
sprememb, ki vplivajo na pridobitev ali ukinitev pravice do štipendije 
oziroma če so bila ta sredstva nenamensko porabljena. Obveznost 
vračila štipendije iz naslova štipendiranja je bila prej določena s 
pravilnikom o štipendiranju iz leta 1993, pri čemer je bila predmetna 
določba z odločbo Ustavnega sodišča U-l-10/99-15 razveljavljena, 
ker ni imela vsebinske pravne podlage v zakonu in je presegala 
zakonsko pooblastilo. 

Dodatno k evidencam, ki jih Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje vodi na podlagi zakona, se uvede evidenca oseb, 
prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov, to je Zakona o 
invalidskem in pokojninskem zavarovanju in drugih zakonov, ki 
določajo, da zavarovanci lahko uveljavijo pravice le ob izpolnjenem 
pogoju prijave pri zavodu za zaposlovanje. 

Zakon se dopolnjuje s členi, ki so nujno potrebni zaradi uskladitve 
z 38. členom Ustave Republike Slovenije o varstvu osebnih 
podatkov in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list 
RS, št.59/99, 57/01). Brez njih zavod nima ne ustavne niti 
zakonske podlage za vodenje evidenc, ki vsebujejo osebne 
podatke. Citirani člen Ustave prepoveduje uporabo osebnih 
podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja ter določa, 
da zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo 

tajnosti osebnih podatkov določa zakon. Temeljni namen 
predlaganih določb je torej urediti varstvo osebnih podatkov in v 
tem okviru določiti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo 
nezakoniti in prekomerni posegi v integriteto človekove osebnosti. 
Brez njih tudi ne bo mogoče izpeljati vladnega projekta odprave 
administrativnih ovir. 

Uskladitev z zakonom o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list 
RS, št.61/99) pa predstavlja določilo, ki tujce z osebnim delovnim 
dovoljenjem pri iskanju zaposlitve izenačuje z državljani Republike 
Slovenije in jih je po tem zakonu potrebno uvrstiti v evidenco 
brezposelnih oseb pri zavodu, za zaposlovanje. 

Namen spremembe zakona je torej: 

1. uskladitev zakona s pravom Evropske skupnosti, 
2. uskladitev zakona z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 
3. manj zahtevne in redakcijske spremembe in dopolnitve 

zakona 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S spremembami in dopolnitvami zakona se ne posega v temeljna 
načela zakona, pač pa se po oceni predlagatelja le izboljšuje 
ureditev na način in v tistih delih, ki naj bi v najkrajšem času čim 
bolj prispevali k racionalizaciji in učinkovitosti na področju 
zaposlovanja in trga dela. 

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Predlagane spremembe in dopolnitve ne bodo povzročile dodatnih 
finančnih obremenitev proračuna Republike Slovenije. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
(Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94, RS 80/97- 
odločba US in 69/98) se v petem odstavku 1. člena besede 
»posebnega družbenega pomena« nadomestijo z besedami »v 
javnem interesu«. 

2. člen 

Za prvim odstavkom 4.a člena se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi: 

»Zavod in centri za socialno delo sodelujejo pri pridobivanju 
podatkov, potrebnih za odločanje o štipendijah.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 
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3. člen 68. b člen 

Za 4.b členom se doda nov 4.c člen, ki se glasi: 

»4. c člen 

Državljani držav članic Evropske unije so v pravicah in dolžnostih, 
določenih s tem zakonom, izenačeni s slovenskimi državljani.« 

4. člen 

V prvem odstavku 33. člena se peta alinea spremeni tako, da se 
glasi: 

»- prejemanja starševskega nadomestila,« 

5. člen 

V 50. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

»S programom Vlade Republike Slovenije iz prvega odstavka se 
določijo predvsem ciljne skupine in letni obseg sredstev v skladu 
s sprejetim proračunom, namenjenih za izvajanje programov.« 

Podlaga za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja je 
program aktivne politike zaposlovanja za koledarsko leto ali za 
plansko obdobje«. 

6. člen 

V prvem odstavku 54. člena se za besedami »in sredstev, 
namenjenih za ukrepe aktivne politike zaposlovanja« dodajo 
besede »ter sredstev, izplačanih iz naslova štipendiranja,«. 

7. člen 

V tretjem odstavku 59. člena se za besedami »za pridobitev in« 
dodajo besede »vrnitev ter za«. 

8. člen 

Naslov nad 68. členom se spremeni tako, da se glasi: 

»Prijave in uradne evidence«. 

9. člen 

V prvem odstavku 68. člena se za besedami »ki so vključene v 
programe aktivne politike zaposlovanja« črta pika in dodajo 
besede »ter evidenco oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi 
drugih zakonov (v nadaljnjem besedilu: evidence).« 

10. člen 

Za 68. členom se dodajo novi 68. a, 68. b, 68. c in 68. č členi, ki se 
glasijo: 

»68. a člen 

Podatki iz evidenc iz prejšnjega člena se smejo uporabljati samo 
za potrebe izvajanja nalog zavoda in pooblaščenih organizacij iz 
6. člena tega zakona, za uveljavljanje pravic s področja socialne 
varnosti pri pristojnih Institucijah ter za statistične ali znanstveno 
raziskovalne namene. 

Evidence iz 68. člena tega zakona vsebujejo naslednje podatke: 
ime in priimek 

- datum rojstva 
- spol 
- EMŠO 

davčna številka 
naslov prebivališča 

Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebujejo posamezne 
evidence še naslednje podatke: 

Evidenca brezposelnih oseb: 
številko hranilne knjižice oziroma tekočega računa oziroma 
transakcijskega računa 
o prijavi in pričetku vodenja v evidenci 
o prenehanju vodenja v evidenci 
o razlogu prenehanja vodenja v evidenci 
o izobrazbi, dodatnih znanjih in usposobljenosti 
o delovnih izkušnjah 
o zdravstvenem stanju 

- o omejitvah pri zaposlovanju 
- o javljanju na zavodu, napotitvah, izpolnjevanju drugih 

obveznosti osebe 
o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti 

- o aktivnostih, ki se izvajajo pri pooblaščenih organizacijah 
o terjatvah vračil in načinu vračanja neupravičeno izplačanih 
sredstev 
o vračanju neupravičeno izplačanih sredstev 
o pritožbah. 

Evidenca oseb, prijavljenih pri zavodu na podlagi drugih zakonov: 
o prijavi in pričetku vodenja v evidenci 
o razlogu vodenja v evidenci 
o prenehanju vodenja v evidenci 
o razlogu prenehanja vodenja v evidenci. 

Evidenca brezposelnih oseb, ki jim pravice po tem zakonu mirujejo: 
številko hranilne knjižice oziroma tekočega računa oziroma 
transakcijskega računa 
o prijavi in pričetku vodenja v evidenci 

- o razlogih za mirovanje in času trajanja mirovanja pravic 
o vrsti pravice, ki miruje 
o prenehanju vodenja v evidenci 
o razlogu prenehanja vodenja v evidenci. 

Evidenca štipendistov: 
številko hranilne knjižice oziroma tekočega računa oziroma 
transakcijskega računa 
o prijavi in pričetku vodenja v evidenci 

- o vrsti štipendije 
- o statusu štipendista (vajenec, dijak, študent) 

o socialno-ekonomskem položaju štipendista in njegove 
družine 

- o šolanju in uspehu šolanja štipendista 
- o izkazanem javno priznanem dosežku Zoisovega štipendista 

o izplačevanju štipendij in dodatkov 
o vzroku mirovanja izplačevanja štipendije zaradi 
neizpolnjevanja pogojev 
o vzroku in datumu prenehanja vodenja evidence 
o rezultatih preizkusov sposobnosti in nadarjenosti Zoisovega 
štipendista 
o terjatvah vračil in načinu vračanja neupravičeno izplačanih 
štipendij 
o vračanju neupravičeno izplačanih štipendij 
o pritožbah. 
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Evidenca brezposelnih oseb, vključenih v programe aktivne 
politike zaposlovanja: 
- številko hranilne knjižice oziroma tekočega računa oziroma 

transakcijskega računa 
- o statusu osebe ob vključitvi v program 

o pričetku in prenehanju vključitve v program 
o razlogu prenehanja vodenja v evidenci 
o razlogu za mirovanje in času mirovanja v evidenci 
o vrsti programa aktivne politike zaposlovanja, v katerega je 
oseba vključena skladno s pravilnikom, ki predpisuje izvajanje 
programov aktivne politike zaposlovanja 
o izvajalcu programa aktivne politike zaposlovanja 
o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti 
o finančnih sredstvih, porabljenih za izvajanje programa 
o zaključku in uspešnosti zaključka programa aktivne politike 
zaposlovanja 
o terjatvah vračil in načinu vračanja neupravičeno izplačanih 
sredstev 

- o vračanju neupravičeno izplačanih sredstev 
- o pritožbah. 

68. c člen 

Zavod in centri za socialno delo medsebojno sodelujejo pri 
vključevanju brezposelnih oseb v aktivnosti in ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja ter lahko oblikujejo enotno bazo podatkov 
za uresničevanje pravic po tem zakonu in po predpisih o socialnem 
varstvu. 

68. č člen 

Po prenehanju vodenja posameznika v evidenci se osebni podatki 
shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za 
dosego namena, zaradi katerega so se obdelovali. Za posamezno 
evidenco je čas hranjenja od pet do petdeset let, odvisno od 
namenov za katere se evidence shranjujejo in uporabljajo.« 

11. člen 

V drugem odstavku 69. člena se za besedami »osebno delovno 
dovoljenje« črtajo besede »za nedoločen čas«. 

12. člen 

V prvem odstavku 70. člena se črta sedma alinea. 

Za šesto alineo se doda nova, sedma alinea, ki se glasi: 

»- ni aktivni iskalec zaposlitve,« 

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 

13. člen 

Minister, pristojen za delo, uskladi podzakonske predpise, izdane 
na podlagi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, z določbami tega zakona v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

14. člen 

Zavod Republike Slovenije uskladi evidence, ki jih vodi na podlagi 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 
oziroma jih vzpostavi v skladu z določbami tega zakona v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

15. člen 

Določba 3. člena tega zakona se začne uporabljati z dnem 
polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji in 
po načelu vzajemnosti uveljavljenega prostega pretoka delavcev 
v državah članicah Evropske unije. 

16. člen 

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

. k 1. členu 

Dejavnost posebnega družbenega pomena je kot izraz ostala v 
zakonu iz osnovnega zakona iz leta 1991 in je kasnejše novele 
niso uspela posodobiti. Pri tem gre to dejavnost razumeti, kot 
dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu, kar je že sicer 
vključeno v opredelitev javne službe po zakonu o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91). Dejavnost zaposlovanja je javna služba. 

k 2. členu 

Veljavni zakon omogoča samo izmenjevanje podatkov, potrebnih 
za uresničevanje pravic in obveznosti brezposelnih oseb po tem 
zakonu. S predlaganim besedilom je v zakon vnesena zakonska 
podlaga za izmenjavo podatkov za odločanje o štipendijah. 

k 3. členu 

Za državljane EU se glede pravic in dolžnosti uporabljajo enake 
določbe kot za slovenske državljane. Pričnejo se uporabljati z 
dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski 
uniji oziroma v Evropskih skupnostih, ki delujejo v okviru Evropske 
unije in uveljavitvijo prostega pretoka delavcev. 

k. 4. členu 

Predlagana sprememba je potrebna zaradi uskladitve z zakonom 
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur.l.R, 97/2001) 
in njegovim 39. členom, ki pravi, da pravica do starševskega 
nadomestila izključuje prejemanje drugih nadomestil po predpisih, 
ki urejajo zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer 
brezposelnosti. V tem primeru pravica do prejemanja drugih 
nadomestil miruje. 

k 5. členu 

Vlada Republike Slovenije sprejema program aktivne politike 
zaposlovanja s katerim določa ciljne skupine in letni obseg 
sredstev za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja v 
skladu s sprejetim proračunom. Podlaga za izvajanje ukrepov je 
program aktivne politike zaposlovanja za koledarsko leto ali za 
plansko obdobje. 

k 6. in 7. členu 

Zakonodajalec v obstoječem zakonu ni predvidel možnosti 
zahtevka za vračilo sredstev izplačanih kot štipendije, v primerih, 
ko je bila pravica pridobljena na podlagi neresničnih podatkov, če 
štipendist ni sporočil sprememb, ki vplivajo na pridobitev ali ukinitev 
štipendije oziroma če so bila sredstva nenamensko porabljena. S 
predlaganim besedilom se odpravlja neskladje med veljavnim 
zakonom in pravilnikom o štipendiranju 

k 8. členu 

Dodatno se vzpostavlja evidenca oseb, prijavljenih na Zavodu 
RS za zaposlovanje, kot na primer Zakona o invalidskem in 
pokojninskem zavarovanju ter Zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju. 

k 9. in 10. členu 

Členi od 68. a do 68. d 
Dopolnitve s členi prestavljajo zakonsko uskladitev s 38. členom 
Ustave RS in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UR.I.RS., 
št. 59/99,57/01, 59/01). Brez njih zavod nima niti ustrezne ustavne 
ne zakonske podlage za vodenje uradnih evidenc, ki vsebujejo 
osebne podatke. Brez njih ne bo mogoče izpeljati vladnega projekta 
odprave administrativnih ovir. Čas hranjenja evidenc je od pet do 
petdeset let, odvisno od namena in uporabe evidence. 

k 11. členu 

Predlagana sprememba pomeni uskladitev z Zakonom o 
zaposlovanju in delu tujcev, po katerem so tujci z osebnim delovnim 
'dovoljenjem pri iskanju zaposlitve izenačeni z državljani Republike 
Slovenije, zato jih je potrebno uvrstiti v evidenco brezposelnih 
oseb. 

k 12. členu 

Predlagana sprememba pomeni uskladitev z Zakonom o 
zaposlovanju in delu tujcev. Črtanje iz evidence brezposelne osebe 
ki ni aktivni iskalec zaposlitve izhaja iz 16. člena veljavnega 
zakona, ki šteje da osebi ki ni aktivni iskalec zaposlitve preneha 
status brezposelne osebe. 

k PREHODNIMA IN KONČNIMA DOLOČBAMA 

13. člen 

Minister, pristojen za delo, uskladi podzakonske predpise, izdane 
na podlagi zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, z določbami tega zakona v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

14. člen 

Zavod Republike Slovenije uskladi evidence, ki jih vodi na podlagi 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 
oziroma jih vzpostavi v skladu z določbami tega zakona v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

15. člen 

Določba 3. člena tega zakona se začne uporabljati z dnem 
polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji in 
po načelu vzajemnosti uveljavljenega prostega pretoka delavcev 
v državah članicah Evropske unije. 

16. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJAJO 

1. člen 

S tem zakonom se urejajo zaposlovanje, zavarovanje za primer 
brezposelnosti, upravljanje sistema ter način izvajanja strokovnih 
nalog na tem področju. 

Zaposlovanje po tem zakonu obsega posredovanje zaposlitev, 
posredovanje dela, ukrepe za pospeševanje zaposlovanja in 
odpiranje novih ter ohranjevanje produktivnih delovnih mest ter 
vse tiste dejavnosti, ki zagotavljajo pogoje za produktivno in 
svobodno izbrano zaposlitev, poklicni in strokovni razvoj ter 
uporabo delovnih sposobnosti posameznikov. 

Z zavarovanjem za primer brezposelnosti se zavarovancem 
zagotavljajo pravico za čas, ko so brez svoje krivde ali proti ovoji 
volji brez zaposlitvo, in pravice v primeru, ko postane njihovo 
delo nepotrebno. 

Kot dejavnost zaposlovanja se šteje tudi štipendiranje po tem 
zakonu. 

Dejavnosti iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena 
so dejavnosti posebnega družbenega pomena in se opravljajo 
kot javna služba. 

4.a člen 

Zavod in centri za socialno delo morajo medsebojno sodelovati 
pri vključevanju brezposelnih oseb v aktivnosti in ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja in sodelovati s pristojnim davčnim organom 
in drugimi državnimi organi ter izmenjavati osebne in druge 
podatke, ki jih vodijo v svojih zbirkah podatkov in so potrebni za 
uresničevanje pravic in obveznosti brezposelnih oseb po tem 
zakonu. Zavod in centri za socialno delo lahko oblikujejo enotno 
bazo podatkov za uresničevanje pravic po tem zakonu in po 
predpisih o socialnem varstvu. 

Vrsto in način izmenjave podatkov iz prejšnjega odstavka določi 
minister, pristojen za delo. Vrsto in način izmenjave podatkov, ki 
jih vodijo in zbirajo davčni organi, določi minister, pristojen za 
delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance. 

33. člen 

Pravica do denarnega nadomestila miruje v času: 
služenja vojaškega roka ali opravljanja nadomestne civilne 
službe, 

- pripora in prestajanja zaporne kazni ali vzgojnega ali 
varstvenega ukrepa do 6 mesecev, 
sklenitve delovnega razmerja za polni delovni čas in določen 
čas, krajši od 12 mesecev, 
vključitve v izobraževalni program v skladu z 53. b členom 
tega zakona, 

- prejemanja denarnega nadomestila zaradi starševstva, 
- nezmožnosti za delo iz zdravstvenih razlogov v času, ko na 

podlagi tretjega odstavka 17. b člena tega zakona prejema 
nadomestilo iz sredstev obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, 

- vključitve v program javnih del 
ko ne prebiva v Republiki Sloveniji, razen, če mednarodni akt 
ne določa drugače. 

Zavarovanec, ki se v primerih iz prejšnjega odstavka v 8 dneh po 
prenehanju razloga za mirovanje prijavi na zavodu, ima pravico 
do denarnega nadomestila za preostali čas upravičenosti do 
denarnega nadomestila, sicer ga zavod preneha voditi v evidenci 
brezposelnih oseb. 

50. člen 

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja sprejme Vlada 
Republike Slovenije za koledarsko leto ali za plansko obdobje. 

V. VRNITEV SREDSTEV 

54. člen 

Zavod ima pravico zahtevati vrnitev sredstev, izplačanih iz 
naslova zavarovanja za primer brezposelnosti in sredstev 
namenjenih za ukrepe aktivne politike zaposlovanja v primerih, 
ko je bila pravica pridobljena na podlagi neresničnih podatkov, če 
upravičenec ni sporočil sprememb, ki vplivajo na pridobitev ali 
ukinitev pravice, oziroma če so bila sredstva nenamensko 
porabljena. 

Zavod zahteva od delodajalca vrnitev škode v primeru: 
če je delodajalec ravnal v nasprotju s štirinajsto alineo 19. 
člena tega zakona, 

- prekinitve ali razveze delovnega razmerja iz 19.a člena tega 
zakona, 
če sodišče s pravnomočno sodbo ugotovi, da je bilo prenehanje 
delovnega razmerja nezakonito. 

Škoda, ki jo ima zavod pravico zahtevati v primeru iz prejšnjega 
odstavka, obsega stroške in zneske denarnih prejemkov, ki jih je 
zavod izplačal brezposelni osebi in druge stroške, ki so nastali 
zaradi vključitve te osebe v program aktivne politike zaposlovanja 

V postopku ugotavljanja pravice do vrnitve škode in drugih 
sredstev iz tega člena se uporabljajo predpisi o obligacijskih 
razmerjih. 

59. člen 

Višina republiške štipendije in posojila za študij je odvisna od 
stroškov izobraževanja, od višine dohodka na družinskega člana 
v preteklem letu, stopnje in letnika izobraževanja in posebnih 
potreb štipendista zaradi težje funkcionalne prizadetosti. 

Koncesijo za posojila za študij pridobijo kreditodajalci ob 
upoštevanju višine obrestne mere, dobe odplačila posojila, odloga 
začetka odplačevanja posojila in pogojev zavarovanja posojila. 

Minister, pristojen za delo, določi podrobnejša merila in pogoje za 
pridobitev in višino republiških štipendij, Zoisovih štipendij, posojil 
za študij in dodatkov k štipendiji ter način spodbujanja delodajalcev 
za razpisovanje kadrovskih štipendij. 

Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
finance, določi podrobnejše pogoje za podeljevanje koncesij in 
izdajanje jamstev ter subvencioniranje obresti za posojila za študij. 

O pravici do republiške in Zoisove štipendije odloča organ zavoda, 
določen s statutom zavoda. 
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- predlaga elemente za sprejem razvojne politike z vidika 
zaposlovanja; 
predlaga politiko in programe zaposlovanja z ukrepi za 
izvajanje ter politiko štipendiranja; 
načrtuje in predlaga obseg potrebnih sredstev; 
sprejema statut zavoda; 
odloča o izvajanju programov; 

- sprejema program dela zavoda; 
odloča o dodelitvi sredstev v primerih sofinanciranja 
programov in uresničevanja pravic brezposelnih oseb. 

68. člen 

Zavod vodi evidenco brezposelnih oseb, evidenco brezposelnih 
oseb, ki jim pravice po tem zakonu mirujejo, evidenco štipendistov 
po tem zakonu in evidenco brezposelnih oseb, ki so vključene v 
programe aktivne politike zaposlovanja. 

Zavod mora posredovati podatke iz evidence o brezposelnih 
osebah pooblaščenim organizacijam iz 6. člena tega zakona, ki 
so nujni zaradi posredovanja zaposlitve in dela, izdelave 
zaposlitvenega načrta ali vključitve v ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja. 

69. člen 

Brezposelna oseba se prijavi na območni enoti, ki je pristojna po 
kraju njegovega stalnega bivališča. Brezposelna oseba, ki ji je 
prenehalo delovno razmerje, pa se lahko prijavi tudi po sedežu 

organizacije oziroma poslovne enote ali delodajalca, kjer mu je 
prenehalo delovno razmerje. 

Tujec se lahko prijavi kot brezposelna oseba, če ima osebno 
delovno dovoljenje za nedoločen čas. 

70. člen 

Zavod preneha voditi evidenco brezposelnih oseb, če 
brezposelna oseba: 

ni več brezposelna oseba, 
se sama odjavi iz evidence brezposelnih oseb, 
odkloni vključitev ali krši obveznosti, sprejete s pogodbo o 
vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja, 
odkloni ustrezno zaposlitev ali s svojim ravnanjem povzroči 
odklonitev zaposlitve s strani delodajalca ali odkloni ustrezno 
začasno ali občasno plačano delo, 
ni dala resničnih podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev 
statusa brezposelne osebe, 

- izpolni pogoje za pridobitev pokojnine za najnižjo zavarovalno 
dobo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 

- kot tujec ne prejema denarnega nadomestila, 
nastopi prestajanje zaporne kazni 6 ali več mesecev, 

- ni na razpolago za zaposlitev, 
- dela ali je zaposlena na črno. 

V primerih iz tretje, četrte, pete, devete in desete alinee prejšnjega 
odstavka, se brezposelna oseba 6 mesecev po prenehanju 
vodenja v evidenci brezposelnih oseb ne more ponovno prijaviti 
na zavodu. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni 
list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94 in 69/98); 

2. Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi«: 

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

Določbe 38. in 39. člena »Evropskoga sporazuma o pridružitvi«, 
se nanašajo na predloženo gradivo. 

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

Iz sporazuma izhajajoče obveznosti so v celoti izpolnjene. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Council Regulation (EEC) no 1612/68 of the Council of 15 Octo- 
ber 1968 on freedom of movement for workers vvithin the com- 
munity, OJ no. L257, p.475, 19/10/68; 

Council Regulation (EEC) no 2434/92 of 27 July 1992 amending 
Part II of Regulation (EEC) no 1612/68 on freedom of movement 
for vvorkers within the Community, OJ no.L245, p.0001-0002, 26/ 
08/1992; 

Council Directive (EEC) no 302/62 on freedom to take skilled 
employment in the field of nuclear energy 

Predlog zakona je v celoti usklajen. 

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

Predlog zakona je usklajen s Pogodbo o ustanovitvi Evropske 
skupnosti in s kasnejšimi spremembami. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 
/ 

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

/ 

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

Uradnih prevodov zgoraj navedenih predpisov ni. 

6. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Predlog sprememb in dopolnitev zakona še ni preveden v noben 
drug tuj jezik. 

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

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

8. Povezava z državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev: 

Predlog zakona je predviden z državnim programom za prevzem 
pravnega reda ES do konca leta 2001. 

Staša Baloh Plahutnik dr.Vlado Dimovskl 
državna sekretarka minister 
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Predlog zakona o 

BANKI SLOVENIJE (ZBS-1) 

- tretja obravnava - EPA 1275 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 20D0-1611-0077 
Številka: 441-17/2000-1 
Ljubljana, 18.04.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 71. redni seji dne 18.4.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O BANKI SLOVENIJE - EU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 14. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 20.3.2001 in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- mag. Darko Tolar, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- mag. Matej More, državni podsekretar v Ministrstvu za fi- 

nance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG ZAKONA 

O BANKI SLOVENIJE 

tretja obravnava 

(EVA 2000-1611-0077) 

Ljubljana, dne 18.4.2002 
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BESEDILO ČLENOV 

1.TEMELJNE DOLOČBE 

(Status Banke Slovenije) 
1. člen 

(1) Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije. 

(2) Banka Slovenije je pravna oseba javnega prava, ki samostojno 
razpolaga z lastnim premoženjem. 

(3) Banka Slovenije je v izključni državni lasti s finančno in 
upravljalsko avtonomijo. 

(Položaj Banke Slovenije) 
2. člen 

Banka Slovenije ter člani njenih organov odločanja so neodvisni 
in pri opravljanju nalog po tem zakonu niso vezani na sklepe, 
stališča in navodila državnih ali katerihkoli organov, niti se ne 
smejo nanje obračati po navodila ali usmeritve. 

(Sedež Banke Slovenije) 
3. člen 

(1) Banka Slovenije ima sedež v Ljubljani. 

(2) Banka Slovenije posluje pod imenom »Banka Slovenije«. 

(Cilj Banke Slovenije) 
4. člen 

Temeljni cilj Banke Slovenije je stabilnost cen. V okviru zagotavljanja 
cenovne stabilnosti Banka Slovenije podpira splošno ekonomsko 
politiko in si prizadeva za finančno stabilnost, upoštevajoč načeli 
odprtega tržnega gospodarstva in proste konkurence. 

2. KAPITAL IN REZERVE BANKE SLOVENIJE 

(Osnovni kapital Banke Slovenije) 
5. člen 

(1) Banka Slovenija ima osnovni kapital, ki se oblikuje iz dela 
splošnih rezerv Banke Slovenije v višini 2 milijard tolarjev na 
dan uveljavitve tega zakona. 

(2) Osnovni kapital Banke Slovenije se lahko poveča iz 
oblikovanih splošnih rezerv v višini, ki jo določi Svet Banke 
Slovenije. 

(Rezerve Banke Slovenije) 
6. člen 

(1) Rezerve Banke Slovenije sestavljajo splošne rezerve in 
posebne rezerve. 

(2) Splošne rezerve so namenjene kritju splošnih tveganj pri 
poslovanju Banke Slovenije. Posebne rezerve so namenjene 
pokrivanju tečajnih in cenovnih tveganj. 

(3) Posebne rezerve se oblikujejo v višini nerealiziranih prihodkov 
iz naslova tečajnih in cenovnih sprememb. 

(4) Višina splošnih rezerv ni omejena in se oblikuje iz presežka 
prihodkov nad odhodki v skladu z delitvijo le-tega iz 50. člena 
tega zakona. 

3. IZDAJANJE BANKOVCEV IN KOVANCEV 

(Izdajanje bankovcev) 
7. člen 

(1) Banka Slovenije je pooblaščena za izdajanje bankovcev, ki 
so neomejeno zakonito plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji 
ter za določanje apoenov in njihovih glavnih znamenj. 

(2) Denarno enoto Republike Slovenije določa poseben zakon. 

(3) Obveznost na podlagi izdanih bankovcev je za Banko 
Slovenije trajna. 

(Izdajanje kovancev) 
8. člen 

(1) Republika Slovenija izdaja kovance, ki so omejeno zakonito 
plačilno sredstvo in določa apoene ter njihova glavna 
znamenja. Banka Slovenije ob soglasju ministrstva, pristojnega 
za finance določa zgornjo mejo poravnavanja dolžniško- 
upniških razmerij s kovanci, ki jo je upnik dolžan spoštovati. 

(2) Strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo kovancev 
opravlja Banka Slovenije na podlagi pogodbe med Banko 
Slovenije in ministrstvom, pristojnim za finance. 

(3) Izdajanje priložnostnih kovancev je urejeno s posebnim 
zakonom. 

(Oskrbovanje območja Republike Slovenije z 
bankovci in kovanci) 

9. člen 

(1) Banka Slovenije odloča o dajanju bankovcev in kovancev v 
obtok in o njihovem jemanju iz obtoka in organizira oskrbovanje 
območja Republike Slovenije z bankovci in kovanci. 

(2) Najnižji apoen v prometu, s katerim se zaokroži končni 
obračun v gotovinskem in brezgotovinskem plačilnem prometu 
in v poslovnih knjigah, določi Banka Slovenije. 

(3) Bankovci in kovanci, ki se vzamejo iz obtoka se zamenjajo v 
rokih in na način, ki jih določi Banka Slovenije. 

(4) Banka Slovenije zamenja bankovce in kovance, ki so postali 
neprimerni za promet in sicer: obrabljene bankovce v polnem 
znesku, poškodovane bankovce in kovance pa po pogojih, 
ki jih sama določi. 

(5) Banka Slovenije lahko s podzakonskimi predpisi uredi vsa 
vprašanja povezana z izdajanjem in oskrbovanjem 
bankovcev ter oskrbovanjem kovancev. 
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(Pristnost bankovcev in kovancev) 
10. člen 

Banka Slovenije ima izključno pravico dajati strokovno mnenje o 
pristnosti bankovcev in kovancev, ki se glasijo na slovenski tolar. 

4. NALOGE BANKE SLOVENIJE 

4.1. Splošne določbe 

(Naloge Banke Slovenije v zvezi z izvajanjem denarne 
politike) 
11. člen 

Pri uresničevanju nalog in pooblastil po tem in drugih zakonih, 
Banka Slovenije predvsem: 

1. oblikuje in uresničuje denarno politiko, 
2. oblikuje in uresničuje denarni nadzor, 
3. je odgovorna za splošno likvidnost bančnega sistema, 
4. sodeluje pri transakcijah na deviznih in finančnih trgih, 
5. sprejema v depozit sredstva bank in hranilnic, 
6. odpira račune bankam in hranilnicam, 
7. ureja plačilne sisteme. 

(Druge naloge Banke Slovenije) 
12. člen 

Poleg nalog iz prejšnjega člena tega zakona Banka Slovenije 
opravlja tudi druge naloge, posebej pa: 

1. upravlja z deviznimi sredstvi, kakor tudi z drugo aktivo, ki ji je 
zaupana, 

2. lahko deluje kot plačilni in/ali fiskalni agent države ter kot 
predstavnik države v mednarodnih finančnih organizacijah v 
skladu z zakonom, 

3. odpira račune državnim organom in osebam javnega prava 
in drugim udeležencem na denarnem trgu, 

4. v primeru potreb sprejema v depozit sredstva oseb iz prejšnje 
točke, 

5. oblikuje, uveljavlja in nadzoruje sistem pravil za varno in 
skrbno poslovanje bank in hranilnic, 

6. zagotavlja informacijski sistem za nemoteno opravljanje vseh 
svojih funkcij, 

7. odpira račune drugim finančnim institucijam (klirinško depotni 
družbi in borzno posredniškim družbam), s katerimi sklene 
pogodbo. 

(Informacijski sistem Banke Slovenije) 
13. člen 

(1) Banka Slovenije je odgovorna za evidentiranje, zbiranje, 
obdelavo in izkazovanje podatkov in informacij, ki se nanašajo 
na uresničevanje njenih funkcij po tem zakonu in po drugih 
zakonih. 

(2) Banka Slovenije lahko zahteva od pravne osebe ali 
podružnice tujih pravnih oseb informacije, ki jih potrebuje 
zaradi obveznosti iz prvega odstavka tega člena ali zaradi 
izvrševanja drugih nalog po tem ali drugem zakonu. 

(3) Banka Slovenije predpiše način in obseg evidentiranja, zbiranja, 
obdelave, izkazovanja in prenosa podatkov in informacij, 
potrebnih za izvajanje svojih funkcij iz tega in drugih zakonov. 

(4) Banka Slovenije in ministrstvo, pristojno za finance sta si 
dolžna posredovati podatke in informacije, ki so pomembni 
za delovanje denarnega in finančnega sistema. 

(Plačilni sistemi) 
14. člen 

(1) Banka Slovenije v skladu s pooblastilom iz 11. člena tega 
zakona usmerja, vodi, podpira in nadzira delovanje plačilnih 
sistemov. 

(2) Banka Slovenije opravlja nadzor nad zakonitostjo in 
pravilnostjo delovanja plačilnih sistemov v Republiki Sloveniji 
po tem in drugih zakonih. 

4.2. Denarna politika in politika deviznega tečaja 

(Denarni ukrepi in nadzor) 
15. člen 

(1) Banka Slovenije lahko v zvezi z nalogami iz 11. in 12. člena 
tega zakona sprejema ukrepe in izvaja nadzor. 

(2) Pri izvajanju pooblastil iz prejšnjega odstavka lahko Banka 
Slovenije: 

1. opredeli pogoje in instrumente za uravnavanje kreditne 
aktivnosti in likvidnosti bank in hranilnic ter pogoje in 
instrumente za uravnavanje količine denarja v obtoku, 

2. za doseganje ciljev denarne politike in politike deviznega tečaja 
sprejema ukrepe v zvezi z obrestnimi merami in deviznim 
tečajem. 

(3) Banka Slovenije določi splošne pogoje in pravila za operacije, 
ki jih izvaja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena. 

(Denarni trg) 
16. člen 

(1) Za trgovanje na denarnem trgu po tem zakonu se šteje 
trgovanje s finančnimi instrumenti z ročnostjo, krajšo od enega 
leta, zlasti: 

- trgovanje s kratkoročnimi dolžniškimi vrednostnimi papirji, 
- začasni nakup in začasna prodaja vrednostnih papirjev, 
- trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, katerih cena je 

odvisna od obrestnih mer oziroma cen tujih valut. 

(2) Agencija za trg vrednostnih papirjev lahko po predhodnem 
soglasju Banke Slovenije določi pravila trgovanja na denarnem 
trgu, v katerih določi zlasti: 

finančne instrumente, za katere veljajo pravila, 
pravila za trgovanje, 
pravila za poravnavo sklenjenih poslov, 
pravila za izračun in objavo podatkov o sklenjenih poslih. 

(Operacije na odprtem trgu) 
17. člen 

(1) Zaradi uresničevanja ciljev in izpolnjevanja nalog denarne 
politike lahko Banka Slovenije na finančnih trgih kupuje ali 
prodaja, promptno ali terminsko, dokončno ali začasno, posoja 
ali si izposoja tržne in netržne finančne instrumente, vključno 
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s plemenitimi kovinami, ter izdaja vrednostne papirje v domači 
ali v tujih valutah in zanje vodi register. 

(2) Banka Slovenije določi pogoje in splošna pravila svojih operacij 
na odprtem trgu. 

(3) Banka Slovenije je imetnik in upravljalec deviznih dobroimetij, 
ki jih pridobiva v operacijah na deviznih trgih ali v drugih oblikah 
bančnih operacij. 

(Kreditni in posojilni posli) 
18. člen 

(1) Zaradi uresničevanja ciljev in izpolnjevanja nalog po tem zakonu 
lahko Banka Slovenije z bankami in hranilnicami in drugimi 
tržnimi udeleženci sklepa kreditne in posojilne posle, ki temeljijo 
na ustreznem zavarovanju. 

(2) Banka Slovenije določi pogoje kreditne in posojilne ponudbe, 
oblike poslov in vrsto premoženja za zavarovanje. 

(Obvezne rezerve) 
19. člen 

(1) Banka Slovenije določa obliko in višino obveznih rezerv bank 
in hranilnic in predpiše določen odstotek sredstev, ki jih morajo 
banke in hranilnice imeti na računu pri Banki Slovenije. 

(2) Banka Slovenije lahko določi različne odstotke po vrsti, rokih 
in velikosti depozitov in drugih sredstev bank in hranilnic, 
oziroma lahko določi, da se za določene depozite in druga 
sredstva ne obračunava obveznih rezerv. 

(3) Banka Slovenije obrestuje sredstva obveznih rezerv in določa 
nadomestilo za nedosežene in nepravilno uporabljene 
obvezne rezerve. 

(4) Banka Slovenije določa način in roke za izračun, izpolnitev in 
uporabo obveznih rezerv. 

(Drugi instrumenti denarne politike) 
20. člen 

Zaradi uresničevanja ciljev in izpolnjevanja nalog, ki jih ima po 
tem zakonu, lahko Banka Slovenije odloči o uporabi drugih 
Instrumentov denarne politike za katere oceni, da so potrebni. 

(Politika deviznega tečaja) 
21. člen 

Banka Slovenije vodi politiko tečaja domače valute, ki je skladna 
z doseganjem temeljnega cilja iz 4. člena tega zakona. 

(Operacije na deviznih trgih) 
22. člen 

(1) Banka Slovenije uresničuje politiko deviznega tečaja v skladu 
s cilji in pooblastili za vodenje denarne politike predvsem pa: 

1. z nakupi in prodajami, promptnimi in terminskimi, začasnimi 
in dokončnimi, deviz ali katerekoli oblike deviznih dobroimetij, 
vključno z vrednostnimi papirji v tuji valuti, ter plemenitih kovin, 

2. z vsemi vrstami bančnih poslov z domačimi in tujimi institucijami 
vključno s posojanjem in izposojanjem. 

(2) Banka Slovenije lahko pri operacijah iz prejšnjega odstavka 
posluje z drugimi centralnimi bankami, tujimi finančnimi 
institucijami ter mednarodnimi finančnimi organizacijami. 

4.3. Nadzor nad bankami in hranilnicami 

(Nadzor nad poslovanjem bank in hranilnic) 
23. člen 

(1) Banka Slovenije opravlja nadzor nad bankami, hranilnicami in 
drugimi osebami na podlagi zakona, ki ureja bančništvo in na 
tej podlagi oblikuje, uveljavlja in nadzoruje sistem pravil, ki 
zagotavljajo standarde varnega poslovanja bank in hranilnic. 

(2) Pri oblikovanju sistema pravil, uresničevanju nadzora in pri 
ukrepanju iz prejšnjega odstavka Banka Slovenije upošteva 
standarde in priporočila, ki jih v ta namen oblikujejo pristojne 
domače in mednarodne institucije. 

4.4. Financiranje javnega sektorja in razmerje Banke 
Slovenije do Državnega zbora in drugih organov 

Republike Slovenije 

(Prepoved kreditiranja in financiranja javnega 
sektorja) 
24. člen 

(1) Banka Slovenije ne sme odobravati okvirnih in drugih kreditov 
organom Republike Slovenije, Evropske unije ali državam 
članicam Evropske unije ali njihovim regionalnim, lokalnim 
organom in drugim osebam javnega prava. 

(2) Banka Slovenije ne sme dajati garancij za obveznosti 
subjektov iz prejšnjega odstavka in ne sme od njih kupovati 
njihovih dolžniških instrumentov. 

(Izjeme od prepovedi kreditiranja in financiranja 
javnega sektorja) 

25. člen 

Omejitve iz prejšnjega člena ne veljajo za: 

1. banke, hranilnice in druge finančne institucije, ki so v javni 
lasti, če morajo izpolnjevati enake pogoje kot druge banke, 
hranilnice in finančne institucije, 

2. za potrebe financiranja obveznosti Republike Slovenije do 
Mednarodnega denarnega sklada, 

3. posle, ki zadevajo izdajanje kovancev in ne presegajo 10% 
vrednosti kovancev v obtoku, 

4. premostitvene kredite javnemu sektorju znotraj enega dneva 
brez možnosti obnavljanja. 

(Poročanje Državnemu zboru) 
26. člen 

Banka Slovenije o svojem delu najmanj polletno poroča Državnemu 
zboru Republike Slovenije. 
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(Posli za Republiko Slovenijo) 
27. člen 

(1) Sredstva proračuna Republike Slovenije se vodijo pri Banki 
Slovenije. 

(2) Banka Slovenije in ministrstvo, pristojno za finance s pogodbo 
določita vrsto, obseg, pogoje in način uresničevanja poslov 
za Republiko Slovenijo iz 12. člena tega zakona. 

5. ORGANI BANKE SLOVENIJE 

5.1. Splošna določba 

(Organa Banke Slovenije) 
28. člen 

Organa Banke Slovenije sta guverner Banke Slovenije in Svet 
Banke Slovenije. 

5.2. Guverner Banke Slovenije 

(Pristojnosti guvernerja Banke Slovenije) 
29. člen 

(1) Guverner Banke Slovenije vodi poslovanje in organizira delo 
ter zastopa Banko Slovenije. 

(2) Guverner Banke Slovenije izvršuje odločitve Sveta Banke 
Slovenije in izdaja posamične in splošne akte Banke Slovenije, 
ki niso v pristojnosti Sveta Banke Slovenije. 

(3) Guverner Banke Slovenije lahko izdaja navodila za izvajanje 
sklepov Sveta Banke Slovenije. 

5.3. Svet Banke Slovenije 

(Sestava Sveta Banke Slovenije) 
30. člen 

(1) Svet Banke Slovenije sestavlja devet članov. Člani Sveta Banke 
Slovenije so: guverner, štirje viceguvernerji in štirje člani. 

(2) Guverner Banke Slovenije je predsednik Sveta Banke 
Slovenije. 

(3) Guverner Banke Slovenije pooblasti enega od viceguvernerjev 
za namestnika. 

(Pristojnosti Sveta Banke Slovenije) 
31. člen 

(1) Svet Banke Slovenije odloča o zadevah, ki so na podlagi tega 
ali drugih zakonov v pristojnosti Banke Slovenije. 

(2) Svet Banke Slovenije odloča o zadevah iz svojega delovnega 
področja na sejah. 

(3) Svet Banke Slovenije sprejme poslovnik o svojem delu. 

(4) Svet Banke Slovenije odloča z dvotretjinsko večino vseh svojih 
članov. 

(Druge zadeve v pristojnosti Sveta Banke Slovenije) 
32. člen 

(1) Svet Banke Slovenije odloča tudi o drugih zadevah, ki zadevajo 
poslovanje Banke Slovenije in sicer: 

1. predlaga zunanjega revizorja, 
2. ureja pravice in obveznosti iz delovnih razmerij za člane Sveta 

Banke Slovenije, 
3. ugotavlja nezdružljivost opravljanja funkcij članov Sveta Banke 

Slovenije, 
4. se opredeljuje o notranjih administrativnih vprašanjih Banke 

Slovenije. 

(2) Svet Banke Slovenije z ugotovitvami iz tretje točke prejšnjega 
odstavka tega člena seznani Državni zbor. 

(Sodelovanje drugih oseb na sejah Sveta Banke 
Slovenije) 
33. člen 

(1) Na sejah Sveta Banke Slovenije lahko sodelujeta predstavnik 
odbora Državnega zbora, pristojnega za finance in monetarno 
politiko in minister, pristojen za finance, vendar nimata pravice 
glasovati. 

(2) Svet Banke Slovenije lahko glede na vrsto posameznih 
vprašanj v obravnavi, na sejo vabi tudi strokovnjake za ta 
vprašanja. 

(Objava predpisov Banke Slovenije) 
34. člen 

Banka Slovenije splošne akte, ki jih sprejme Svet Banke Slovenije, 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

5.4. Postopek imenovanja in razrešitve guvernerja, 
viceguvernerjev in članov Sveta Banke Slovenije 

(Imenovanje guvernerja Banke Slovenije) 
35. člen 

Guvernerja Banke Slovenije imenuje Državni zbor za šest let na 
predlog predsednika Republike Slovenije in je lahko ponovno 
imenovan. 

(Imenovanje vuceguvernerjev in članov Sveta Banke 
Slovenije) 
36. člen 

Viceguvernerje in člane Sveta Banke Slovenije, imenuje Državni 
zbor za šest let na predlog predsednika Republike Slovenije in so 
lahko ponovno imenovani. 
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(Postopki imenovanja guvernerja, viceguvernerjev in 
članov Sveta Banke Slovenije) 

37. člen 

(1) Guverner Banke Slovenije obvesti predsednika Republike 
Slovenije in Državni zbor o izteku mandata člana Sveta Banke 
Slovenije najpozneje šest mesecev pred iztekom mandata. 

(2) Predsednik Republike Slovenije objavi v 30 dneh po prejemu 
obvestila iz prejšnjega odstavka tega člena v Uradnem listu 
Republike Slovenije poziv za zbiranje predlogov možnih 
kandidatov za člana Sveta Banke Slovenije. 

(3) Predloge je potrebno poslati v roku, ki ne sme biti krajši od 30, 
v primeru predčasnega prenehanja mandata pa ne krajši od 
15 dni po objavi poziva. Predlogi morajo biti obrazloženi, 
posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata, 
da je kandidaturo pripravljen sprejeti. 

(4) Izmed prijavljenih možnih kandidatov za člane Sveta Banke 
Slovenije predsednik Republike Slovenije predlaga 
Državnemu zboru kandidate za člane Sveta Banke Slovenije, 
lahko pa predlaga tudi druge kandidate. Predlog poda v 30 
dneh po izteku roka iz prejšnjega odstavka. Vsak predlog 
kandidature mora biti obrazložen in priložena mora biti pisna 
izjava kandidata, da sprejema kandidaturo. 

(5) Državni zbor mora glasovati o predlaganem kandidatu za 
člana Sveta Banke Slovenije v 30 dneh po predložitvi predloga. 
Glasovanje je tajno. Predlagani kandidat je imenovan, če zanj 
glasuje večina vseh poslancev. 

(6) Če predlagani kandidat za člana Sveta Banke Slovenije ne 
dobi potrebne večine poslanskih glasov, predsednik 
Državnega zbora o tem takoj obvesti predsednika Republike 
Slovenije, ki v 14 dneh sporoči predsedniku Državnega zbora 
svojo odločitev o nadaljnjem postopku za izvolitev člana Sveta 
Banke Slovenije. 

(Nezdružljivost opravljanja funkcij) 
38. člen 

(1) Člani Sveta Banke Slovenije morajo svojo funkcijo opravljati 
polni delovni čas na podlagi delovnega razmerja z Banko 
Slovenije. 

(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena lahko 
visokošolski učitelji opravljajo funkcijo članov Sveta Banke 
Slovenije s sklenitvijo delovnega razmerja z Banko Slovenije 
za tretjino polnega delovnega časa. 

(3) Član Sveta Banke Slovenije iz prejšnjega odstavka tega člena 
ne more opravljati funkcije guvernerja ali viceguvernerja Banke 
Slovenije. 

(4) Funkcija člana Sveta Banke Slovenije ni združljiva: 

1. s funkcijami v državnih organih, v organih lokalnih skupnosti, 
v organih političnih strank in v organih sindikatov, 

2. z delom v državnih organih, v organih lokalnih skupnosti in pri 
drugih nosilcih javnih pooblastil, 

3. s članstvom v organih vodenja ali nadzora bank, hranilnic ali 
drugih gospodarskih družb, zavodov in zadrug, 

4. z drugo pridobitno dejavnostjo, razen znanstveno- 
raziskovalnega dela, če le-ta ni v konfliktu z interesi Banke 
Slovenije, 

5. z drugim delom ali dejavnostmi, ki bi lahko vplivale na njihovo 
neodvisnost ali bi bile lahko v nasprotju z interesi Banke 
Slovenije. 

(5) Član Sveta Banke Slovenije lahko po imenovanju nastopi svojo 
funkcijo šele, ko svoj status uskladi z določbami tega člena. 
Usklajenost in nastop funkcije ugotavlja Svet Banke Slovenije 
na predlog guvernerja Banke Slovenije. Član Sveta Banke 
Slovenije je dolžan svoj status uskladiti z določbami tega 
člena najkasneje v treh mesecih po imenovanju, v nasprotnem 
primeru z iztekom tega roka odlok o imenovanju preneha 
veljati. 

(Razrešitev guvernerja, viceguvernerjev in članov 
Sveta Banke Slovenije) 

39. člen 

(1) Član Sveta Banke Slovenije je lahko predčasno razrešen 
samo: 

1. če sam zahteva razrešitev, 
2. če v času trajanja mandata nastopijo razlogi za nezdružljivost 

opravljanja funkcije, 
3. če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje z nepogojno 

kaznijo odvzema prostosti, 
4. če se v predpisanem postopku ugotovi, da je odgovoren za 

težje kršitve svojih dolžnosti, zaradi česar obstaja resen dvom 
o njegovi primernosti za opravljanje te funkcije. Predpis, ki 
ureja postopek izda Banka Slovenije v soglasju z ministrom, 
pristojnim za finance. 

(2) Član Sveta Banke Slovenije je predčasno razrešen z dnem, 
ko Državni zbor Republike Slovenije ugotovi, da je nastopil 
eden od razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena. 

(3) Zoper odločitev Državnega zbora Republike Slovenije o 
razrešitvi je možno sprožiti upravni spor po zakonu, ki ureja 
upravne spore. 

5.5. Notranja organizacija Banke Slovenije 

(Organizacija in poslovanje Banke Slovenije) 
40. člen 

(1) Organizacijo in poslovanje Banke Slovenije urejajo notranji 
akti, ki jih sprejme guverner Banke Slovenije. 

(2) Notranji akt Banke Slovenije določa tudi dela, ki jih opravljajo 
delavci s posebnimi pooblastili, njihove pravice in dolžnosti 
ter postopek in čas, za katerega se ti delavci imenujejo. 

(3) O imenovanju delavcev iz prejšnjega odstavka odloča Svet 
Banke Slovenije na predlog guvernerja Banke Slovenije. 

(Notranja revizija) 
41. člen 

(1) Za stalen in celovit nadzor nad poslovanjem Banke Slovenije 
iz 40. člena tega zakona se ustanovi notranja revizija kot 
samostojni organizacijski del, ki je neposredno podrejen 
guvernerju. 

(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. Notranja revizija opravlja svoje 
naloge na podlagi akta, s katerim se določijo vrsta, obseg, 
roki za izvedbo revidiranja ter način poročanja. 
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(3) Notranja revizija poroča guvernerju Banke Slovenije. 
Ugotovitve notranje revizije so podlaga za ukrepanje [TT1 ] 
guvernerja. 

(4) Notranja revizija najmanj enkrat letno poroča Svetu Banke 
Slovenije. 

(Pravice in obveznosti zaposlenih v Banki Slovenije) 
42. člen 

(1) Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev, ki so v 
delovnem razmerju v Banki Slovenije, so določene z notranjim 
aktom, ki ga sprejme Svet Banke Slovenije v skladu z 
zakonom. 

(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti guvernerja, 
viceguvernerjev in štirih članov Sveta Banke Slovenije, ki 
izvirajo iz delovnega razmerja določi Svet Banke Slovenije. 

(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev s posebnimi 
pooblastili iz 40. člena tega zakona, ki izvirajo iz delovnih 
razmerij, določi Svet Banke Slovunije na predlog guvernerja 
Banke Slovenije. 

6. POSTOPEK ODLOČANJA BANKE SLOVENIJE V 
POSAMIČNIH ZADEVAH 

(Pristojnosti nadzora) 
43. člen 

(1) Banka Slovenije v okviru svojih pristojnosti z nadzorom bank 
in hranilnic preverja izvajanje določb tega in drugih zakonov 
ter na njihovi podlagi izdanih predpisov ter ukrepov. 

(2) Natančnejše pogoje in način uresničevanja nadzora predpiše 
Banka Slovenije. 

(3) Za postopek Banke Slovenije se smiselno uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja bančništvo. 

(Načini izvajanja nadzora) 
44. člen 

Banka Slovenije izvaja nadzor bank in hranilnic: 

1. s pregledom poročil in druge dokumentacije, ki jo dobi od 
banke ali hranilnice, ter s pregledom podatkov in druge 
dokumentacije, s katero razpolaga, 

2. z neposrednim vpogledom v poslovne knjige in drugo 
dokumentacijo v banki ali hranilnici. 

(Ukrepi Banke Slovenije) 
45. člen 

(1) Ukrepi Banke Slovenije v zvezi z uresničevanjem denarne 
politike so: 

1. omejitev kreditne aktivnosti banke ali hranilnice, 
2. uskladitev ročne strukture sredstev in naložb, 
3. omejitev dostopa do instrumentov odprtega trga in odprtih 

ponudb Banke Slovenije in izrekanje drugih omejitev pri 
poslovanju, 

4. vplačilo neobrestovanega depozita pri Banki Slovenije, zlasti 
v primeru neizpolnjevanja obveznih rezerv, oziroma drugih 
kršitev in nepravilnosti v zvezi z obveznimi rezervami, 

5. zaračunavanje zamudnih obresti ob neupoštevanju ukrepov, 
6. predlog pristojnim organom banke oziroma hranilnice za 

suspenz ali razrešitev odgovornega vodilnega delavca, 
7. drugi ukrepi, ki jih določa zakon. 

(2) Ukrepi iz tega člena in njihovo trajanje, razen iz 6. točke 
prejšnjega odstavka tega člena, se izrečejo z odločbo. 

(Postopek sodnega varstva) 
46. člen 

Sodno varstvo proti posamičnim pravnim aktom Banke Slovenije, 
ki jih izdaja na podlagi pooblastil iz tega zakona, se zagotavlja v 
postopku, določenem v zakonu, ki ureja bančništvo. 

7. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV 

(Varovanje zaupnih podatkov) 
47. člen 

Člani Sveta Banke Slovenije, delavci Banke Slovenije in druge 
osebe, ki opravljajo naloge za Banko Slovenije so dolžni varovati 
zaupne podatke, za katere so izvedeli v zvezi z opravljanjem 
funkcije oziroma dela in sicer tudi po prenehanju njihove funkcije 
oziroma delovnega razmerja. 

8. SODELOVANJE BANKE SLOVENIJE S 
CENTRALNIMI BANKAMI IN Z MEDNARODNIMI 

FINANČNIMI ORGANIZACIJAMI 

(Sodelovanje s centralnimi bankami in z 
mednarodnimi finančnimi organizacijami) 

48. člen 

Banka Slovenije lahko zaradi izvrševanja svojih nalog sodeluje z 
drugimi centralnimi bankami in nadzornimi institucijami, ter z 
mednarodnimi finančnimi organizacijami. 

9. PRIHODKI, ODHODKI IN SREDSTVA 
BANKE SLOVENIJE 

(Finančni načrt in letni obračun Banke Slovenije) 
49. člen 

(1) Finančno leto Banke Slovenije je enako koledarskemu letu. 

(2) Banka Slovenije pripravi računovodske izkaze v skladu s 
principi, standardi in računovodskimi usmeritvami, ki jih 
sprejme Svet Banke Slovenije upoštevajoč principe, standarde 
in računovodske usmeritve Evropske centralne banke (v 
nadaljnjem besedilu: E.CB). 

(3) Banka Slovenije načrtuje svoje prihodke in odhodke v 
finančnem načrtu, ki ga sprejme do 31. decembra 
predhodnega leta. 
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(4) V primeru, da finančni načrt ni sprejet do 31. decembra 
predhodnega leta se financiranje izvaja po sklepu o začasnem 
financiranju, ki ga sprejme Svet Banke Slovenije. 

(5) Svet Banke Slovenije sprejme do 31. marca vsakega leta 
letni obračun za preteklo leto. 

(6) Banka Slovenije z letnim obračunom in finančnim načrtom 
seznani Državni zbor. Letni računovodski izkazi so sestavni 
del letnega poročila in se objavijo. 

(Delitev presežka prihodkov nad odhodki) 
50. člen 

(1) Presežek prihodkov nad odhodki se deli za posebne rezerve, 
splošne rezerve in proračun Republike Slovenije. 

(2) Nerealizirani prihodki iz naslova tečajnih in cenovnih 
sprememb se v celoti prenašajo v posebne rezerve. Uporabijo 
se lahko le za kritje primanjkljaja, ki je posledica nerealiziranih 
odhodkov iz tečajnih in cenovnih sprememb. 

(3) Presežek prihodkov nad odhodki po razporeditvi sredstev v 
posebne rezerve se v višini 25 odstotkov nameni v proračun 
Republike Slovenije, preostanek pa v splošne rezerve. 

(4) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se v primeru, da 
splošne rezerve Banke Slovenije v predhodnem letu presegajo 
5 odstotkov bilančne vsote Banke Slovenije, lahko Banka 
Slovenije in minister, pristojen za finance dogovorita, da se 
večji delež presežka iz prejšnjega odstavka tega člena 
nameni za proračun Republike Slovenije. 

(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena se v primeru, da splošne 
rezerve Banke Slovenije v predhodnem letu ne dosegajo 1 
odstotka bilančne vsote Banke Slovenije, lahko Banka 
Slovenije in minister, pristojen za finance dogovorita, da se 
manjši delež presežka iz tretjega odstavka tega člena nameni 
za proračun Republike Slovenije. 

(Pokrivanje skupnega primanjkljaja prihodkov nad 
odhodki) 
51. člen 

(1) Primanjkljaj prihodkov nad odhodki pokriva Banka Slovenije 
iz splošnih rezerv. 

(2) Sredstva za pokrivanje primanjkljaja prihodkov nad odhodki, 
ki ga ni mogoče pokriti na način iz prvega odstavka tega 
člena, se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije. 

(Revidiranje računovodskih izkazov Banke Slovenije) 
52. člen 

Računovodske izkaze Banke Slovenije revidira neodvisni 
mednarodni revizor, ki ga za triletno obdobje na predlog Sveta 
Banke Slovenije določi pristojni odbor Državnega zbora. V kolikor 
pristojni odbor Državnega zbora o izbiri ne odloči najkasneje šest 
mesecev pred nastopom novega triletnega obdobja, ga izbere 
Banka Slovenije sama. Svet Banke Slovenije mora pristojnemu 
odboru Državnega zbora predložiti svoj predlog pred iztekom 
dveh let tekočega triletnega obdobja. 

(Tarifa Banke Slovenije) 
53. člen 

Banka Slovenije določa tarifo, po kateri se zaračunavajo 
nadomestila za storitve, ki jih opravlja. 

10. ČLANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI 
UNIJI 

(Splošna določba) 
54. člen 

Banka Slovenije je z dnem članstva Republike Slovenije v Evropski 
uniji sestavni del Evropskega sistema centralnih bank (v 
nadaljnjem besedilu: ESCB) in pri svojem delovanju upošteva 
določila 43. člena statuta ESCB in ECB, ki veljajo za države članice 
Evropske unije z derogacijo. 

(Informacijski sistem Banke Slovenije) 
55. člen 

Banka Slovenije od dneva članstva Republike Slovenije v Evropski 
uniji pri evidentiranju, zbiranju, obdelavi in izkazovanju podatkov 
in informacij za izvajanje svojih funkcij sodeluje z ECB v skladu s 
statutom ESCB in ECB. 

(Članstvo v organih ECB) 
56. člen 

Guverner Banke Slovenije postane z dnem članstva Republike 
Slovenije v Evropski uniji član Razširjenega sveta ECB. 

(Varstvo pravic guvernerja ob predčasni razrešitvi) 
57. člen 

(1) Guverner ima z dnem članstva Republike Slovenije v Evropski 
uniji zoper odločitev Državnega zbora Republike Slovenije iz 
drugega odstavka 39. člena tega zakona pravico do pritožbe 
na sodišče Evropskih skupnosti. 

(2) S tem dnem se za guvernerja Banke Slovenije preneha 
uporabljati tretji odstavek 39. člena tega zakona. 

11. UVEDBA EVRA KOT DENARNE ENOTE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

(Splošne določbe) 
58. član 

(1) Z dnem uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije 
se pri uresničevanju nalog Banke Slovenije v celoti upoštevajo 
določila statuta ESCB in ECB. V primeru neskladnosti 
posameznih določil tega zakona s statutom ESCB in ECB, 
veljajo določila statuta ESCB in ECB. 
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(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena Banka 
Slovenije pri izvajanju nalog, ki izhajajo iz določb 5., 6., 9., 2- 
7 točke 12., 23. in 27. člena tega zakona ni vezana na določila 
statuta ESCB in ECB in te naloge opravlja samostojno. 

(Izdajanje bankovcev) 
59. člen 

Banka Slovenije je pri izdajanju bankovcev iz 7. člena tega zakona 
vezana na odločitve ECB. 

(Izdajanje kovancev) 
60. člen 

Republika Slovenija izdaja kovance iz 8. člena tega zakona ob 
soglasju ECB. 

(Naloge Banke Slovenije v zvezi z izvajanjem denarne 
politike) 
61. čler. 

Banka Slovenije pri izvajanju denarne politike iz prve in druge 
točke 11. člena tega zakona izhaja iz statuta ESCB in ECB in 
upošteva usmeritve in navodila ECB ter pri tem: 
- sooblikuje in uresničuje denarno politiko, 
- sooblikuje in uresničuje denarni nadzor. 

(Druge naloge Banke Slovenije) 
62. člen 

Pri opravljanju drugih nalog iz 1. točke 12. člena tega zakona 
Banka Slovenije upravlja z deviznimi sredstvi, ki jih ni prenesla v 
upravljanje ECB, kakor tudi z drugo aktivo, ki ji je zaupana. 

(Politika deviznega tečaja) 
67. člen 

Z dnem uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije se 
preneha uporabljati določba 21. člena tega zakona. 

12. KAZENSKE DOLOČBE 

(Kršitve bank in hranilnic) 
68. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000,00 do 20.000.000,00 tolarjev 
se kaznuje za prekršek banka ali hranilnica: 

1. če ne upošteva pogojev, pravil in ukrepov, ki jih sprejme Banka 
Slovenije v zvezi z izdajanjem in oskrbovanjem bankovcev in 
kovancev (peti odstavek 9. člena), 

2. če ne upošteva predpisov in navodil o delovanju 
informacijskega sistema, ki jih predpiše Banka Slovenije (tretji 
odstavek 13. člena), 

3. če ne upošteva predpisov in navodil, ki jih Banka Slovenije 
sprejema pri izvajanju nalog usmerjanja, vodenja in podpiranja 
plačilnih sistemov (14. člen). 

4. če ne upošteva pogojev in pravil, ki jih Banka Slovenije 
predpiše za operacije, ki jih izvaja (tretji odstavek 15. člena), 

5. če ne upošteva pogojev in pravil, ki jih Banka Slovenije 
predpiše za operacije na odprtem trgu (drugi odstavek 17. 
člena), 

6. če ne upošteva pogojev kreditne in posojilne ponudbe, ki jih 
določi Banka Slovenije (drugi odstavek 18. člena), 

(2) Z denarno kaznijo od 250.000,00 do 1.500.000,00 tolarjev se 
kaznuje za prekršek odgovorna oseba v banki ali hranilnici, 
ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka tega člena. 

(Vpis kapitala ECB in prenos dela mednarodnih 
deviznih rezerv) 

63. člen 

Vpis kapitala, prenos dela mednarodnih rezerv in druga vprašanja 
sodelovanja in povezovanja z ESCB in ECB se uresničuje v 
skladu s statutom ESCB in ECB in na njegovi podlagi sprejetimi 
odločitvami organov ECB. 

(Letni obračun Banke Slovenije) 
64. člen 

Sestavni del letnega obračuna Banke Slovenije iz 49. člena tega 
zakona je tudi razporeditev dela denarnega prihodka ali odhodka 
ESCB, ki ga ECB v skladu s statutom ESCB in ECB ugotavlja pri 
izvajanju skupne denarne politike. 

(Izbor revizorja) 
65. člen 

Izbor revizorja iz 52. člena tega zakona temelji na pravilih statuta 
ESCB in ECB. 

(Članstvo v organih ECB) 
66. člen 

Z dnem uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije 
postane guverner Banke Slovenije član Sveta ECB. 

(Kršitve drugih oseb) 
69. člen 

(1) Z denarno kaznijo od 250.000,00 do 1.500.000,00 tolarjev se 
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podružnica tuje pravne 
osebe, če ne upošteva predpisov in navodil o delovanju 
informacijskega sistema, ki jih predpiše Banka Slovenije (tretji 
odstavek 13. člena), 

(2) Z denarno kaznijo od 100.000,00 do 750.000,00 tolarjev se 
kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali 
podružnice tuje pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka tega člena. 

13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

(Splošno) 
70. člen 

Banka Slovenije, ustanovljena z zakonom o Banki Slovenije 
(Uradni list RS, št. 1/91 -l)-nadaljuje z delom kot Banka Slovenije 
po tem zakonu. 
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(Terjatve Banke Slovenije do Sklada Republike 
Slovenije za sukcesijo) 

71. člen 

Do ureditve nasledstva nekdanje SFRJ se kot izjema od prepovedi 
kreditiranja in financiranja javnega sektorja štejejo tudi terjatve 
Banke Slovenije do Sklada Republike Slovenije za sukcesijo. 

(Izdaja predpisov) 
72. člen 

(1) Banka Slovenije uskladi svoje splošne akte s tem zakonom v 
roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Do izdaje splošnih aktov iz prejšnjega odstavka se smiselno 
uporabljajo, če niso v nasprotju z določbami tega zakona, 
splošni akti Banke Slovenije sprejeti na podlagi zakona o 
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1). 

(Postopki) 
73. člen 

Postopki v posamičnih zadevah, ki tečejo na dan uveljavitve tega 
zakona, se končajo po tem zakonu. 

(Imenovanje organov) 
74. člen 

(1) Guverner, viceguvernerji in člani Sveta Banke Slovenije, 
imenovani na podlagi zakona o Banki Slovenije (Uradni list 
RS, št. 1/91-1), katerih dejavnost je skladna z 38. členom tega 
zakona z dnem uveljavitve tega zakona, nadaljujejo svoj 
mandat do izteka mandata kot guverner, viceguvernerji in 
člani Sveta Banke Slovenije po tem zakonu. Namestnik 
guvernerja, imenovan na podlagi zakona o Banki Slovenije, 
nadaljuje svoj mandat kot viceguverner Banke Slovenije po 
tem zakonu. 

(2) Guverner, viceguvernerji in člani Sveta Banke Slovenije, 
katerih dejavnost ni skladna z 38. členom tega zakona 
nadaljujejo svoj mandat do imenovanja novega guvernerja, 
viceguvernerjev in članov Sveta Banke Slovenije. 

(3) Imenovanja iz drugega odstavka tega člena, v obsegu, ki je 
potreben za popolno sestavo Sveta Banke Slovenije, morajo 
biti opravljena najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve 
tega zakona. 

(Denarna enota Republike Slovenije) 
75. člen 

(1) Datum uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije 
se določi z zakonom. 

(2) Z dnem uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije 
določajo obveznost za izdane bankovce po tretjem odstavku 
7. člena tega zakona pravila statuta ESCB in ECB in na njegovi 
podlagi sprejeti predpisi. 

(Razveljavitev predpisov) 
76. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
1. Zakon o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1), 
2. OJlok o načinu izvajanja nadzora Državnega zbora Republike 

Slovenije nad poslovanjem Banke Slovenije (Uradni list RS, 
št. 7/99). 

(Uveljavitev zakona) 
77. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, razen določb 10. poglavja, ki začnejo veljati 
z dnem začetka članstva Republike Slovenije v Evropski uniji in 
določb 11. poglavja, ki začnejo veljati z dnem uvedbe evra kot 
denarne enote Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji dne 20.3.2001 
opravil drugo obravnavo predloga zakona o Banki Slovenije (ZBS- 
1) in na podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika 
Državnega zbora zadolžil Vlado Republiko Slovenijo kot 
predlagatelja, da za tretjo obravnavo pripravi celovito besedilo 
predloga zakona. 

Predlagatelj je v skladu s sklepom Državnega zbora pripravil 
celovito besedilo predloga zakona o Banki Slovenije za tretjo 
obravnavo in pri tem upošteval vse amandmaje, ki jih je k predlogu 
zakona v drugi obravnavi sprejel Državni zbor in sicer k naslednjim 
členom: 
• k 12. členu (dodal novo 7. točko), 

k 13. členu, 
■ za nov 15. a člen (sedaj 16. člen), 
- k 16. členu (sedaj 17. člen), 

k 32. členu (sedaj 33. člen), 
- k 38. členu (sedaj 39. člen; v prvem odstavku dodal novo 4. 

točko), 

- k 41. členu (sedaj 42. člen), 
- k 50. členu (črtal člen), 

k 52. členu, 
k 58. členu, 
k 74. členu, 
k 75. členu (črtal člen), 
k 78. členu (sedaj 77. člen). 

V besedilu predloga zakona so bili s prejetjem amandmajev za 
nov 15.a člen ter črtanjem 50. in 75. člena preštevilčeni členi od 
sedaj 17. do 50. (prej 16. do 50) člena in od sedaj 75. do 77. (prej 
od 76 do 78) člena. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za tretjo obravnavo 
opravil tudi več redakcijskih popravkov besedila, predvsem glede 
napačnega sklicevanja na posamezne člene, vezano na sprejete 
amandmaje v drugi obravnavi. 

Ljubljana, dne 18.4.2002 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O 
BANKI SLOVENIJE - tretja obravnava 

K16, členu 

V začetku drugega odstavka 16. člena se besedilo"Agencija za 
trg vrednostnih papirjev lahko po predhodnem soglasju Banke 
Slovenije" nadomesti z besedilom "Banka Slovenije lahko po 
predhodnem mnenju Agencije za trg vrednostnih papirjev". 

Obrazložitev: 

Predlagani amandma določa, da Banka Slovenije po predhodnem 
mnenju Agencije za trg vrednostnih papirjev določi pravila 
trgovanja na denarnem trgu in ne kot določa sedanje besedilo 
člena, po katerem ima to pristojnost Agencija za trg vrednostnih 
papirjev. Taka rešitev ni v nasprotju s samostojnostjo in 
neodvisnostjo Banke Slovenije pri opravljanju njenih nalog v okviru 
katerih ne sme biti vezana ne sklepe, stališča in navodila državnih 
in drugih organov, niti se nanje ne sme obračati po navodila ali 
usmeritve. S tako predlaganim amandmajem bo Banki Slovenije 
dano zakonsko pooblastilo za urejanje denarnega trga. 

Taka rešitev je skladna s prakso večine evropskih držav (npr. v 
Veliki Britaniji, Franciji, Italiji, Grčiji, Finski...), kjer je denarni trg, 
kot pomemben segment vodenja monetarne politike države v 

pristojnosti centralne banke, ki ima izključno pravico organizacije 
in regulacije tega trga. 

Razvit denarni trg je za Banko Slovenije trenutno eden izmed 
pomembnejših ciljev, saj omogoča učinkovitejše delovanje 
transmisijskega mehanizma za vodenje denarne politike, poleg 
tega pa poslovne banke na tem trgu uravnavajo dnevno likvidnost. 
Uspešen razvoj denarnega trga je mogoč le v primeru, da je 
ustrezno organiziran. Uveljavitev določenih pravil pomeni tudi 
zmanjšanje določenih tveganj in enostavnejše trgovanje. 

Rešitev predlagana z amandmajem je usklajena tako z Agencijo 
za trg vrednostnih papirjev, kot tudi z Evropsko centralno banko. 

K 42, členu 

42. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1)Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev, ki so v 
delovnem razmerju v Banki Slovenije so določene z notranjim 
aktom, ki ga sprejme Svet Banke Slovenije v skladu z 
zakonom, ki ureja delovna razmerja. 

(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti guvernerja, 
viceguvernerjev in štirih članov Sveta Banke Slovenije, ki 
izvirajo iz delovnega razmerja se določijo z notranjim aktom, 
ki ga sprejme Svet Banke Slovenije v skladu z zakonom, ki 
ureja delovna razmerja. 

(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev s posebnimi 
pooblastili Iz 40. člena tega zakona, ki izvirajo iz delovnih 
razmerij se določijo z notranjim aktom v skladu z zakonom, ki 
ureja delovna razmerja. Notranji akt sprejme Svet Banke 
Slovenije na predlog guvernerja Banke Slovenije. 
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(4) Notranji akti iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega 
člena se objavijo v Uradnem tistu Republike Slovenije." 

Obrazložitev: 

Predlagani amandma, v izogib morebitni nejasnosti dodatno določa, 
da se kot podlaga za določanje pravic, obveznosti in odgovornosti 
zaposlenih v Banki Slovenije uporablja Zakon o delovnih razmerjih 
(Uradni list RS, št. 14/1999 in nadaljnji). Poleg tega amandma 
določa, da se notranji akti, ki jih sprejme Svet Banke Slovenije, za 
urejanje pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v Banki 
Slovenije objavijo v Uradnem listu Banke Slovenije. S tem je 
zagotovljeno transparentno delovanje Banke Slovenije in pomeni 
minimum zagotavljanja načela pravne države. 

K 74. členu 

74. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Guverner, viceguvernerji in člani Sveta Banke Slovenije, 
imenovani na podlagi zakona o Banki Slovenije (Uradni list 
RS, št. 1/91-1), katerih dejavnost je skladna z 38. členom tega 
zakona z dnem uveljavitve tega zakona, nadaljujejo svoj 
mandat do izteka mandata kot guverner, viceguvernerji in 
člani Sveta Banke Slovenije po tem zakonu. Namestnik 
guvernerja, imenovan na podlagi zakona o Banki Slovenije, 
nadaljuje svoj mandat kot viceguvemer Banke Slovenije po 
tem zakonu. 

(2) Guverner, viceguvernerji in člani Sveta Banke Slovenije, 
katerih dejavnost ni skladna z 38. členom tega zakona 
nadaljujejo svoj mandat do izteka v skladu z imenovanjem. 

(3) Do izteka prvega od mandatov članov Sveta Banke Slovenije, 
ki ne izpolnjujejo pogojev iz 38. člena deluje Svet Banke 
Slovenije v sestavi, v kateri je veljal do uveljavitve tega zakona. 

(4) Če je z dnem uveljavitve tega zakona skladna z 38. členom 
tega zakona dejavnost več kot devetih članov Sveta Banke 
Slovenije iz prvega odstavka tega člena, lahko Svet Banke 
Slovenije do izteka mandatov članov Sveta Banke Slovenije, 
nadaljuje s svojim delom v sestavi več kot devetih članov." 

Obrazložitev: 

74. člen predloga zakona opredeljuje prehod upravljanja Banke 
Slovenije od pogojev veljavnega zakona v pogoje novega zakona. 
Bistvena elementa tega prehoda sta profesionalizacija članov 
sveta in zmanjšanje njihovega števila iz 11 na 9. Profesionalizacija, 
ki jo zahteva novi zakon preprečuje konflikt interesov, s katerim 
članstvo v svetu ni združljivo in je definiran bistveno širše kot v 
veljavnem zakonu o Banki Slovenije (Uradni list RS št. 1/91-1). 
Upravljanje Banke Slovenije pod pogoji novega zakona mora biti 
uveljavljeno na dan vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Polnopravno 
članstvo Slovenije v Evropski uniji se predvideva sredi leta 2004, 
ko bodo vse države članice ratificirale pristopno pogodbo z novimi 
članicami. 

Rešitev prehoda v upravljanju, kot jo predvideva besedilo predloga 
zakona o Banki Slovenije za tretjo obravnavo, določa prekinitev 
mandata tistih članov Sveta Banke Slovenije, ki ne izpolnjujejo 
pogojev za člana sveta po novem zakonu. Čeprav je takšna 
prekinitev sicer možna, pa z vidika pogojev in rokov, ki jih postavlja 
Evropska unija, ni nujna. Pretežni večini članov Sveta Banke 
Slovenije, ki ta trenutek ne izpolnjujejo pogoja profesionalnosti, se 
namreč mandat izteče 10.09.2003, torej veliko prej kot je predviden 
vstop Slovenije v Evropsko unijo. V času do vstopa v Evropsko 
unijo pa za reševanje konflikta interesov članov sveta zadoščajo 
določila veljavnega zakona o Banki Slovenije, ki ta konflikt 
opredeljuje v 13. členu. Zato se nam zdi bolj primerna rešitev, ki bi 
tem članom Sveta Banke Slovenije omogočila dokončanje man- 
data v skladu z imenovanjem in uveljavitev prehoda v upravljanje 
Banke Slovenije po pogojih novega zakona po izteku njihovih 
mandatov. 

Ovira za gornjo rešitev je zmanjšanje števila članov sveta, ki bi jo 
74. člen lahko premostil tako, da bi do izteka mandata članom 
brez profesionalnega statusa omogočil delovanje Sveta Banke 
Slovenije v številčni sestavi, kakršno pozna sedaj veljavni zakon 
o Banki Slovenije. To se nam zdi veliko primernejše od prehoda, ki 
zahteva prekinitev mandata za člane sveta, ki ne izpolnjujejo 
pogojev novega zakona. Takšna ureditev prinaša rešitev tudi za 
situacijo, v kateri bi vseh 11 sedanjih članov Sveta Banke Slovenije 
ob uveljavitvi zakona izpolnjevalo pogoje za članstvo v svetu po 
novem zakonu, pa bi bil zaradi zmanjšanja števila članov od 11 
na 9 med njimi potreben izbor tistih, ki mandata ne bi mogli 
nadaljevati kljub profesionalizaciji. Zato smo za ta potencialno 
možni primer predvideli tudi nov četrti odstavek 74. člena. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA 

S PREDPISI EVROPSKIH UNIJE 

1) Naslov predloga akta 

Predlog zakona o Banki Slovenije 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

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

Na predloženo gradivo se nanaša 70., 71., 85. in 86. člen 
Evropskega sporazuma o pridružitvi. 

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

Sporazum neposredno ne postavlja nobenih zavez, ampak le 
posredne zaveze, ki so v predlogu novega Zakona o Banki 
Slovenije izpolnjene. 70. člen sporazuma navaja, daje pomemben 
predpogoj za vključitev Slovenijo v EU približevanje obstoječe in 
prihodnje zakonodaje Slovenije pravu EU. Člen 71. pa navaja 
področja na katera naj bi se približevanje zakonodaje zlasti 
nanašalo, med njimi je tudi bančno pravo v katerega štejemo tudi 
centralno-bančno pravo. V nadaljevanju sporazuma je v 85. členu 
izražena potreba po vzpostavitvi in razvijanju ustreznega okvira 
za spodbujanje bančništva, kjer je za centralno-bančno področje 
predvsem pomembna potreba po izboljšanju nadzora in urejanju 
bančništva. 86. člen ureja denarno politiko in v tem okviru pomoč 
Sloveniji z namenom uvedbe polne konvertibilnosti tolarja in 
postopnega približevanja slovenske politike politiki evropskega 
denarnega sistema. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti 

Razlogov za neizpolnitev obveznosti ni. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi Evropske Unije 

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

Kot primarni vir prava EU predlog upošteva Pogodbo o ustanovitvi 
Evropskih Skupnosti (OJ No C 340/01) v določbah, ki urejajo 
ekonomsko in monetarno politiko, s katerimi je predlog v celoti 
usklajen. Poleg tega so primarni vir EU tudi uredbe Sveta EU, ki 
konkretizirajo določbe Pogodbe o ustanovitvi Evropskih Skupnosti, 
ki urejajo centralno bančništvo s katerimi je predlog usklajen. 

Sekundarni vir prava EU je Statut Evropskega sistema centralnih 
bank in Evropske centralne banke (OJ No C 224/104) s katerim 
je predlog zakona v celoti usklajen. 

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

Predlog je usklajen z ostalimi viri prava EU. 

c) Razlogi za delno neusklajenost oziroma neusklajenost 

Razlogov za delno usklajenost oziroma neusklajenost ni. 

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

Akt je že usklajen. 

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

Zgoraj navedeni pravni viri EU so prevedeni v slovenski jezik. 

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

Predlog akta ni preveden. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (Phare, TAIEX, 
Komisija EU, države članice EU, SIGMA, OECD, 
Univerza...) 

Sodelovanja neodvisnih strokovnjakov pri pripravi akta ni bilo, 
opravljeni pa so bili tehnični sestanki z Komisijo EU in pripravljalni 
sestanki z ECB. 

Povezava z Državnim Programom za prevzem pravnega reda 
EU In upoštevanje roka za uskladitev 

Državni program za centralno-bančno zakonodajo določa, da bo 
Republika Slovenija uskladila Zakon o Banki Slovenije s pravnim 
redom EU do 31.12.2001, predvsem v delu, ki opredeljuje 
neodvisnost centralne banke, cilj denarne politike ter prepoved 
financiranja proračuna. 

Petra Zemljič mag. Anton Rop 
Vodja pravne službe MINISTER 
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Predlog zakona o 

JAVNIH ZBIRANJIH (ZJZ) 

- tretja obravnava - EPA 149 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 
Številka: 
Ljubljana, 

1998-1711-0017 
227-02/2001-1 
25.04.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 72. redni seji dne 25.4.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH ZBIRANJIH - EU, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 12. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 23.1.2002 in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

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

zadeve, 
- Vinko Poličnik, državni podsekretar v Ministrstvu za notranje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen zakona) 

S tem zakonom se ureja način uresničevanja ustavne pravice do 
mirnega zbiranja in javnih zborovanj na javnih shodih in javnih 
prireditvah. 

2. člen 
(pravica do zbiranja in zborovanja) 

Vsakdo ima pravico organizirati javne shode in javne prireditve in 
se jih udeleževati. 

Nikomur ni dopustno preprečevati udeležbe na javnem shodu ali 
javni prireditvi, razen v primerih, ki jih določa ta zakon. 

3. člen 
(pravica tujcev do zbiranja in zborovanja) 

Tuja pravna oseba oziroma tujka ali tujec smejo organizirati javni 
shod samo z dovoljenjem. 

Ne glede na določbe tega zakona je dovoljenje potrebno tudi za 
organiziranje javne prireditve, če jo organizira tuja pravna oseba 
oziroma tujka ali tujec, ki v Republiki Sloveniji nima stalnega 
prebivališča ali začasnega prebivališča več kot eno leto. 

4. člen 
(pomen izrazov) 

Posamezni Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji 
pomen: 

1) javni shod (v nadaljnjem besedilu: shod) je vsako organizirano 
zbiranje oseb zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih 
javnega ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, 
kjer je dostop dovoljen vsakomur; 
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2) javna prireditev (v nadaljnjem besedilu: prireditev) je vsako 
organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, 
zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti tako, da je 
udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena 
vsakomur; 
3) organiziran shod oziroma prireditev je shod oziroma prireditev, 
pri kateri organizator razglaša (javno oglašuje) oziroma poziva k 
udeležbi z javno objavo oziroma z vabili, posredovanimi tistim, ki 
naj se shoda oziroma prireditve udeležijo; 
4) neorganiziran shod je nenačrtovano zbiranje ljudi brez 
organizatorja zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega 
ali skupnega pomena na prostem ali v zaprtem prostoru, kjer je 
dostop dovoljen vsakomur; 
5) spontan ulični nastop je neorganiziran in brezplačen nastop 
pouličnih umetnic oziroma umetnikov ali artistk oziroma artistov; 
6) organizatorka oziroma organizator shoda oziroma prireditve 
(v nadaljnjem besedilu: organizator) je fizična ali pravna oseba, 
za račun katere se izvede shod oziroma prireditev, in vsak, ki se 
javno razglaša za organizatorja ali kot organizator nastopa pred 
državnim organom; 
7) vodja shoda oziroma prireditve (v nadaljnjem besedilu: vodja) 
je oseba, ki vodi shod oziroma prireditev; 
8) rediteljica oziroma reditelj na shodu oziroma prireditvi (v 
nadaljnjem besedilu: reditelj) je oseba, ki jo organizator določi, da 
skrbi za red na shodu oziroma prireditvi; 
9) vodja rediteljev je reditelj, ki vodi in organizira delo rediteljev; 
10) rediteljska služba je zadostno število rediteljev z vodjo 
rediteljev; 
11) udeleženka oziroma udeleženec shoda oziroma prireditve (v 
nadaljnjem besedilu: udeleženec) je oseba, ki se na poziv 
organizatorja udeležuje shoda oziroma prireditve In oseba, ki 
na prireditvenem prostoru prisostvuje lzva|an|u programa 
shoda oziroma prireditve; 
12) prireditveni prostor je prostor, potreben za izvedbo shoda 
oziroma prireditve, na katerem vzdržuje red organizator; 
13) v čas trajanja shoda oziroma prireditve se šteje čas od 
začetka zbiranja udeležencev do njihovega razhoda; 
14) nevarni predmeti so predmeti, s katerimi se lahko prizadenejo 
hude telesne poškodbe ali hudo okvari zdravje. 

Šteje se, da ima oseba ustrezne psihofizične sposobnosti, če ni 
očitno pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih substanc in je 
glede na svoje fizične zmožnosti objektivno sposobna opravljati 
zaupane naloge. 

5. člen 
(izključitev uporabe zakona) 

Ta zakon se ne uporablja za: 

1) javna zbiranja, za katera veljajo posebni predpisi, v kolikor jih 
ti predpisi urejajo drugače; 
2) verske obrede v zgradbah oziroma prostorih, ki so določeni 
za opravljanje verske dejavnosti in javnih prostorih, ki sestavljajo 
celoto z zemljiščem, na katerem stoji zgradba, določena za 
opravljanje verske dejavnosti; 
3) svečanosti ob rojstvu in poroki, pogrebne sprevode in druge 
žalne slovesnosti, jubileje, družinske praznike ipd.; 
4) kongrese, občne zbore in druge zbore, ki predstavljajo način 
dela državnih organov, organov lokalnih skupnosti, političnih strank, 
sindikatov, verskih skupnosti, društev oziroma organov upravljanja 
v gospodarskih družbah in drugih organizacijah ali so zborno 
delo šol in drugih oblik izobraževanja, če se organizirajo v zaprtih 
prostorih; 
5) zbiranja v zvezi z opravljanjem funkcije poslanke ali poslanca 
ali občinske svetnice ali svetnika (srečanja z volivci), če potekajo 
v zaprtih prostorih; 
6) spontane ulične nastope. 

6. člen 
(omejitve) 

Prepovedano je organizirati shode oziroma prireditve z namenom, 
da bi se na njih izvrševala kazniva dejanja oziroma pozivalo k 
izvrševanju kaznivih dejanj ali z namenom povzročanja nasilja, 
motenja javnega reda oziroma oviranja javnega prometa. 

Prepovedano je organizirati shode oziroma prireditve na prostem 
v neposredni bližini objektov, ki se varujejo po posebnih predpisih, 
če bi shod oziroma prireditev lahko ovirala varovanje teh objektov. 

Pristojni organ prepove shod oziroma prireditev tudi v primerih, 
ko organizator ni izkazal zadostnih ukrepov za zagotovitev reda, 
varnosti življenja in zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti 
premoženja, varnosti javnega prometa, varstva okolja, 
brezhibnosti naprav ali varne uporabe predmetov, zaradi katerih 
je lahko ogroženo življenje, zdravje ali premoženje ljudi, če je 
uporaba prireditvenega prostora z odločbo državnega organa 
prepovedana ali če ministrica oziroma minister, pristojen za 
zdravstvo, v mejah z zakonom določenih pooblastil, prepove 
zbiranje ljudi na določenih javnih mestih. 

7. člen 
(prijava) 

Prijave shodov oziroma prireditev po tem zakonu sprejema 
policijska postaja, oziroma policijski oddelek ali policijska 
pisarna, na območju katere se organizira shod oziroma prireditev 
(v nadaljnjem besedilu: pristojna policijska postaja). 

8. člen 
(dovoljenje) 

Za odločanje po tem zakonu na prvi stopnji je pristojna upravna 
enota, na območju katere se organizira shod oziroma prireditev 
(v nadaljnjem besedilu: pristojni organ). 

Na drugi stopnji odloča ministrstvo, pristojno za upravo. 

II. ORGANIZIRANJE SHODOV IN PRIREDITEV 

9. člen 
(splošni ukrepi) 

Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice oziroma ministra, 
pristojnega za okolje, določi način uporabe zvočnih in drugih 
naprav, ki na shodih oziroma prireditvah povzročajo hrup tako, 
da ne povzročajo čezmernega obremenjevanja okolja. 

Vlada Republike Slovenije na predlog ministrice oziroma ministra, 
pristojnega za šport, določi splošne ukrepe, ki jih morajo lastnice 
ali lastniki oziroma upravljavke ali upravljavci športnih objektov in 
organizatorji športnih prireditev v teh objektih izvajati za zagotovitev 
reda, varnosti udeležencev in drugih oseb ter premoženja na 
prireditvah. 

- 10. člen 
(splošne dolžnosti organizatorja) 

Organizator mora shod oziroma prireditev organizirati tako, da 
bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogrožena življenje in zdravje 
udeležencev ali drugih oseb oziroma premoženje, da ne bo 
ogrožan javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje. 
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Organizator mora določiti vodjo. Vodja je lahko oseba, ki je stara 
najmanj 18 let in ima ustrezne psihofizične sposobnosti za 
opravljanje nalog vodje. 

Glede na značaj shoda oziroma prireditve in pričakovano število 
udeležencev mora organizator za zagotavljanje reda na 
prireditvenem prostoru zagotoviti rediteljsko službo. 

Če se na shodu oziroma prireditvi opravljajo dejavnosti, ki jih 
urejajo drugi predpisi, morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, ki jih za 
opravljanje dejavnosti določajo ti predpisi. 

11. člen 
(dolžnost prijave) 

Organizator shoda mora shod prijaviti najmanj 3 dni pred dnevom 
shoda, prireditev pa najmanj 5 dni pred dnevom prireditve. 

Če organizator v določenem časovnem razdobju, ki ne sme biti 
daljše od 6 mesecev, na istem kraju organizira istovrstne prireditve, 
katere je po tem zakonu potrebno prijaviti, lahko prijavo poda za 
vse prireditve v tem obdobju hkrati. 

12. člen 
(prireditve, za katere ni potrebna prijava) 

Če ta zakon ne določa drugače, ni potrebno prijaviti prireditev, ki 
jih organizirajo: 

1) gospodarske družbe in samostojne podjetnice posameznice 
oziroma samostojni podjetniki posamezniki v okviru opravljanja 
svoje registrirane dejavnosti v svojih poslovnih prostorih; 
2) državni organi, lokalne skupnosti, politične stranke, sindikati, 
verske skupnosti, društva ter druge organizacije v zvezi z 
opravljanjem svoje dejavnosti, določene s predpisom, statutom 
ali pravili, v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za 
opravljanje te dejavnosti; 
3) študentke oziroma študenti, dijakinje oziroma dijaki, učenke 
oziroma učenci, v mejah hišnega reda v šolskih prostorih. 

Organizator prireditve iz prejšnjega odstavka tega člena je dolžan 
zagotoviti vse ukrepe za vzdrževanje reda na prireditvi, kot jih 
določata druga in tretja alinea 1. odstavka 25. člena in 27. člen 
tega zakona. 

Če organizator iz 1. točke prvega odstavka tega člena organizira 
zabavne prireditve, mora zagotoviti varovanje prireditve tudi v 
skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, v kolikor niso v 
nasprotju z določbami tega zakona. 

13. člen 
(shodi in prireditve, za katere je potrebno dovoljenje) 

Ne glede na določbo 11. in 12. člena tega zakona je dovoljenje 
potrebno za shod na cesti in za naslednje prireditve: 

1) mednarodne športne prireditve in članska tekmovanja v prvi 
državni ligi v kolektivnih športih; 
2) prireditve, na katerih se uporablja odprt ogenj oziroma predmeti 
ali naprave, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje 
ljudi oziroma premoženje; 
3) prireditve, na katerih se pričakuje več kot 3000 udeležencev. 

Dovoljenje za prireditve iz 2. točke prejšnjega odstavka ni potrebno, 
če je organizator gospodarska družba ali samostojna podjetnica 
posameznica oziroma samostojni podjetnik posameznik, ki v 
okviru opravljanja svoje registrirane dejavnosti obratuje z 
napravami za zabavo v svojih poslovnih prostorih. 

Vlogo za izdajo dovoljenja mora organizator vložiti pri pristojnem 
organu najmanj 7 dni pred dnevom shoda oziroma prireditve. 

14. člen 
(vloga) 

V prijavi shoda oziroma prireditve in v vlogi, s katero se zaprosi 
za dovoljenje, je potrebno navesti: 
- podatke o organizatorju shoda oziroma prireditve (osebno ime, 
EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če mu EMŠO ni določen, 
državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, oziroma 
firmo, sedež, matično številko in osebno ime zastopnice oziroma 
zastopnika), 
- kraj, čas in trajanje shoda oziroma prireditve, program shoda 
oziroma prireditve in predvideno število udeležencev, 
- osebne podatke vodje ter vodje rediteljev (osebno ime, EMŠO 
oziroma datum rojstva in spol, če mu EMŠO ni določen, 
državljanstvo, naslov stalnega ali začasnega prebivališča), če 
rediteljsko službo opravlja subjekt, ki se ukvarja z dejavnostjo 
varovanja ljudi in premoženja, pa tudi njegove podatke (firma, 
sedež, matična številka, osebno ime odgovorne osebe), 
-osebne podatke pooblaščenke oziroma pooblaščenca 
organizatorja za vročitve na sedežu pristojnega organa (osebno 
ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča) ter način 
obveščanja, 
- način varovanja shoda oziroma prireditve z navedbo števila 
rediteljev ter ukrepov za zagotovitev reda, varnosti življenja in 
zdravja udeležencev in drugih oseb, varnosti premoženja, da ne 
bo ogrožan javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno 
okolje. 

Prijavi mora organizator priložiti soglasje lastnice ali lastnika 
oziroma upravljavke ali upravljavca zemljišča oziroma prostora, 
na katerem se organizira shod oziroma prireditev in dokazilo, 
da Je o shodu oziroma prireditvi pisno obvestil lokalno 
skupnost; če se na shodu oziroma prireditvi z zvočnimi ali drugimi 
napravami povzroča čezmeren hrup, pa tudi dovoljenje 
pristojnega organa. 

Vlogi, s katero se zaprosi za dovoljenje, je poleg dokazil iz 
prejšnjega odstavka tega člena potrebno predložiti tudi dokazila 
o tehnični brezhibnosti naprav oziroma o varni uporabi predmetov, 
če se na shodu oziroma prireditvi uporabljajo naprave ali predmeti, 
zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi oziroma 
premoženje; če je zaradi shoda potrebno prepovedati ali omejiti 
javni promet, pa tudi dovoljenje pristojnega organa. 

Za prijavo shoda oziroma prireditve se ne plača upravna taksa. 

Podatki iz prvega odstavka tega člena o organizatorju, shodu 
oziroma prireditvi ter o vodji so javni. Če se podatki nanašajo na 
fizično osebo, je javnosti dostopen le podatek o osebnem imenu. 

15. člen 
(sprejem prijave) 

Pristojna policijska postaja potrdi sprejem prijave shoda oziroma 
prireditve. Za sprejem in potrditev sprejema prijave se ne 
uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku. 

Če je za prijavljeni shod oziroma prireditev potrebno dovoljenje, 
policijska postaja prijavo nemudoma pošlje pristojnemu organu 
ter o tem obvesti organizatorja. 

Pristojni organ prijavo obravnava kot vlogo za dovoljenje iz 14. 
člena tega zakona. Šteje se, da je vloga pravočasna, če jo je 
pristojna policijska postaja prejela v roku, določenem v 13. členu 
tega zakona. 
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16. člen 
(postopek za izdajo dovoljenja) 

Pristojni organ izda dovoljenje za shod oziroma prireditev, če je 
organizator v postopku izkazal, da je predvidel zadostne ukrepe 
za zagotovitev reda, varnosti življenja in zdravja udeležencev in 
drugih oseb, varnosti premoženja ter da shod oziroma prireditev 
ne bo ogrožala javnega prometa in predstavljala nedopustne 
obremenitve okolja. 

V dovoljenju lahko pristojni organ organizatorju naloži dodatne 
ukrepe za večjo varnost ljudi in premoženja ter za vzdrževanje 
reda. 

O izdanem dovoljenju pristojni organ nemudoma obvesti pristojno 
policijsko postajo. 

17. člen 
(skupno dovoljenje) 

Dovoljenje za javno prireditev se lahko izda za več istovrstnih 
prireditev za čas, ki ga določi pristojni organ. Ta čas ne more biti 
daljši od 6 mesecev. 

18. člen 
(preklic dovoljenja) 

Pristojni organ prekliče izdano dovoljenje, če organizator shoda 
oziroma prireditve ne izvrši ukrepov, določenih v dovoljenju. 

19. člen 
(predlog za prepoved) 

Kadar pristojna policijska postaja oceni, da je prijavljeni shod 
oziroma prireditev organizirana z namenom iz prvega odstavka, 
oziroma obstajajo razlogi iz drugega in tretjega odstavka 6. člena 
tega zakona, pristojnemu organu nemudoma predlaga, da shod 
oziroma prireditev prepove ter o tem obvesti organizatorja. 

20. člen 
(prepoved) 

Pristojni organ shod oziroma prireditev prepove, kadar okoliščine 
kažejo na to, da je organizirana z namenom, določenim v prvem 
odstavku ter v primerih iz drugega in tretjega odstavka 6. člena 
tega zakona. 

Če bi bilo potrebno shod prepovedati iz razlogov motenja javnega 
reda oziroma ogrožanja javnega prometa, ker čas ali kraj, določena 
za shod, nista primerna, pristojni organ pred izdajo odločbe 
organizatorja pozove, da določi drug čas ali kraj shoda. Če 
organizator določi drug primeren kraj ali čas shoda, pristojni or- 
gan postopek za prepoved shoda ustavi oziroma izda dovoljenje. 

21. člen 
(roki za odločitev) 

Pristojni organ mora organizatorju vročiti odločbo o prepovedi 
shoda oziroma prireditve brez odlašanja, najkasneje pa 2 dni 
pred dnevom shoda oziroma prireditve. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja, če je organizator shod 
oziroma prireditev prijavil kasneje kot 5 dni pred dnevom shoda 
oziroma prireditve. V tem primeru mora pristojni organ odločbo o 
prepovedi vročiti do pričetka shoda oziroma prireditve, oziroma 

lahko v istem roku odloči tudi ustno. Če organizator to zahteva, 
mora pristojni organ izdati pisno odločbo najkasneje v roku 3 dni 
od dneva podane zahteve. Zahtevo lahko organizator poda v 
roku 24 ur od izdaje ustne odločbe. 

Če pristojni organ organizatorju odločbe iz prvega odstavka ne 
vroči oziroma ustno ne izreče v predpisanem roku, se šteje, da je 
shod oziroma prireditev dovoljena. 

Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku 24 ur od vročitve 
odločbe. Pritožba nima odložilnega učinka. 

O pritožbi zoper odločbo odloči ministrstvo, pristojno za upravo, 
v roku 3 dni po dejanskem prejemu pritožbe. V rok se ne štejejo 
dnevi, ko organ ne dela. 

Če pritožbeni organ izdano odločbo odpravi po času, določenem 
za izvedbo shoda ali prireditve, lahko organizator pristojno 
policijsko postajo oziroma pristojni organ v roku 3 dni po prejemu 
odločbe obvesti o spremembi časa shoda oziroma prireditve. Če 
to stori, se shod oziroma prireditev lahko izvede. 

III. ZAGOTAVLJANJE REDA NA SHODU OZIROMA 
NA PRIREDITVI 

22. člen 
(odgovornost vodje) 

Za pravilen potek shoda oziroma prireditve ter za red je odgovoren 
vodja. 

Vodja skrbi, da poteka shod oziroma prireditev v skladu z 
napovedanim programom in da se izvajajo vsi ukrepi, navedeni v 
prijavi oziroma v izdanem dovoljenju. 

Vodja je dolžan sodelovati s policijo in upoštevati morebitne 
predlagane ukrepe policije za zagotovitev reda na shodu oziroma 
prireditvi. 

Vodja ima pravico shod oziroma prireditev prekiniti ali zaključiti in 
tudi pravico odločiti, da se prekinjeni shod oziroma prireditev 
nadaljuje, če je bil vzpostavljen red. Vodja ima pravico izključiti 
udeležence, ki motijo red. Izrekanje ukrepov mora biti v 
slovenskem jeziku. 

Kdor je izključen, se mora takoj odstraniti. 

23. člen 
(prepovedana ravnanja) 

Prepovedano je motiti ali ovirati potek shoda oziroma prireditve. 

Nihče se ne sme udeležiti shoda oziroma prireditve, ki je 
prepovedana. 

Udeleženci na shod oziroma prireditev ne smejo prinašati orožja, 
eksplozivnih snovi, pirotehničnih izdelkov ali nevarnih predmetov 
oziroma snovi ter motiti reda na shodu oziroma prireditvi. 

24. člen 
(reditelj) 

Reditelj je lahko le državljan Republike Slovenije, ki je star najmanj 
18 let in ima ustrezne psihofizične sposobnosti za opravljanje 
nalog reditelja glede na značaj shoda oziroma prireditve. 
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Reditelj mora biti s posebnim telovnikom ali trakom ali kako drugače 
na obleki vidno označen z napisom "reditelj". 

Reditelj ne sme biti oborožen ali uporabljati drugih prisilnih sredstev. 

25. člen 
(naloge reditelja) 

Reditelj predvsem: 
- skrbi za red na shodu oziroma prireditvi, 
- prepreči dostop osebi, ki bi želela na shod oziroma prireditev 
prinesti predmete oziroma snovi iz tretjega odstavka 23. člena 
tega zakona, 
- prepreči dostop osebi, ki je vidno pod vplivom alkohola in je 
pričakovati, da bo v takšnem stanju kršila red. 

O svojem posredovanju in ukrepih mora reditelj obveščati vodjo 
rediteljev, ta pa vodjo. 

26. člen 
(zaprosilo za pomoč policije) 

Kadar reditelji na shodu oziroma prireditvi ne morejo zagotoviti 
reda in je pri kršitvi udeleženo večje število oseb ali kadar je 
ogrožen javni red, mora vodja zaprositi za pomoč policijo. 

27. člen 
(prekinitev shoda oziroma prireditve) 

Vodja mora takoj prekiniti shod oziroma prireditev, če pride na 
shodu oziroma prireditvi do izvrševanja kaznivih dejanj oziroma 
do pozivanja h kaznivim dejanjem, ali če pride do nasilja oziroma 
do splošnega nereda, ki ga rediteljska služba ne more odpraviti in 
je huje kršen javni red ali ogrožena varnost ljudi ali premoženja 
oziroma varnost javnega prometa. 

V primerih iz prejšnjega odstavka mora vodja takoj obvestiti policijo. 

IV. PRISTOJNOSTI POLICIJE NA SHODIH IN 
PRIREDITVAH 

28. člen 
(dolžnost policije) 

Če je shod oziroma prireditev organizirana v skladu z določbami 
tega zakona, je policija dolžna zagotoviti, da shod oziroma 
prireditev ne bo motena ali ovirana. 

Policija občasno nadzira potek shodov in prireditev. 

29. člen 
(vzdrževanje javnega reda) 

Policija po uradni dolžnosti vzdržuje javni red ob sprevodih in 
demonstracijah, velikih mednarodnih športnih prireditvah ter ob 
neorganiziranih shodih. 

30. člen 
(pomoč policije) 

Kadar glede na naravo shoda oziroma prireditve ali glede na 
okoliščine, v katerih poteka shod oziroma prireditev, okoliščine 
kažejo na to, da bi lahko prišlo do ravnanj iz 26. oziroma 27. 
člena tega zakona in obstaja možnost, da bodo potrebni njeni 

ukrepi, policija v soglasju z organizatorjem določi potrebno število 
policistov za pomoč pri vzdrževanju reda na shodu oziroma 
prireditvi. V takšnem primeru se vodja policistov sporazume z 
vodjo o načinu sodelovanja. 

Organizator shoda oziroma prireditve je v primerih iz prejšnjega 
odstavka dolžan sodelovati s policijo tudi pri načrtovanju ukrepov 
za vzdrževanje reda na shodu oziroma prireditvi. 

31. člen 
(neprijavljeni shodi oziroma prireditve in shodi 

oziroma prireditve, organizirane brez dovoljenja) 

Če organizator shoda oziroma prireditve ni prijavil, ali si zanjo ni 
pridobil dovoljenja, pa je dovoljenje potrebno, policija določi 
potrebno število policistov, ki spremljajo potek shoda oziroma 
prireditve. 

Vodja je dolžan za vzdrževanje reda upoštevati navodila in ukrepe 
policije. 

32. člen 
(neorganizirani shodi) 

Če policija na kraju samem ugotovi, da je prišlo do 
neorganiziranega shoda, opozori udeležence, da shod ni 
organiziran po določbah tega zakona in da so dolžni upoštevati 
navodila in ukrepe policije. 

V kolikor na shodu pride do ravnanj, zaradi katerih je potrebno 
shod razpustiti, ga policija razpusti. 

33. člen 
(razpustitev shoda oziroma prireditve) 

Če je shod oziroma prireditev z odločbo pristojnega organa 
prepovedana, policija zahteva, da vodja udeležence pozove, naj 
se mirno razidejo. 

Policija zahteva, da vodja shod oziroma prireditev razpusti tudi, 
če je prišlo do: 

- uresničevanja namenov, ki so prepovedani po določbi prvega 
odstavka oziroma do ovlran|a varovanja objektov Iz drugega 
odstavka 6. člena tega zakona, 
- ravnanj Iz prvega odstavka 27. člena zakona In tudi policija 
s svojimi ukrepi ne more vzpostaviti javnega reda oziroma 
preprečiti ogrožanja varnosti ljudi, premoženja ali javnega 
prometa, 
- bistvenega odstopanja od določenega programa oziroma kraja, 
časa ali trajanja shoda oziroma prireditve in je zaradi tega moten 
javni red. 

Če organizator prireditve ni prijavil oziroma si zanjo ni pridobil 
dovoljenja iz 13. člena oziroma drugega odstavka 14. člena tega 
zakona, kadar je dovoljenje potrebno, policija zahteva od vodje, 
da prireditev razpusti tudi v primeru, če moti ljudi v naravnem ali 
bivalnem okolju ali ovira javni promet. 

Če vodja ne upošteva zahteve policije, shod oziroma prireditev 
razpusti policija. 

34. člen 
(dolžnost zapustitve prireditvenega prostora) 

Udeleženci shoda oziroma prireditve ali neorganiziranega shoda, 
ki je bil razpuščen, se morajo mimo raziti. 
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Če se udeleženci ne razidejo, jih policija razžene. 

35. člen 
(stroški policije) 

Kadar je v primerih, določenih v 30. in 31. členu tega zakona na 
prireditvi potrebno sodelovanje policije, je organizator dolžan 
povrniti vse stroške, ki so v zvezi s tem nastali. 

V. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA 

36. člen 
(nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja policija, nad 
izvrševanjem ukrepov, določenih v drugem odstavku 16. člena 
tega zakona, pa tudi pristojni organ. Nad izvajanjem predpisov, ki 
jih na podlagi 9. člena tega zakona izda Vlada Republike Slovenije, 
izvajajo nadzor inšpektorice ali inšpektorji, pristojni za varstvo 
okolja oziroma inšpektorice ali inšpektorji, pristojni za šport. 

Organizator je dolžan uradnim osebam pristojnega organa 
omogočiti dostop na shod oziroma na prireditev. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

37. člen 

Z denarno kaznijo od 100 000 do 150 000 tolarjev ali z zaporom 
do 30 dni se kaznuje za prekršek: 

1) organizator, ki izvede shod oziroma prireditev z namenom, da 
bi se na njej izvrševala dejanja, ki so s tem zakonom prepovedana 
(prvi odstavek 6. člena); 
2) organizator, ki izvede shod oziroma prireditev, ki je bila z odločbo 
pristojnega organa prepovedana (20. člen); 
3) vodja shoda oziroma prireditve, ki na zahtevo policije ne razpusti 
shoda oziroma prireditve (33. člen). 

Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje organizator 
pravna oseba z denarno kaznijo od 1 000 000 do 5 000 000 
tolarjev, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 
100 000 do 500 000 tolarjev. 

Če je prekrške iz prvega odstavka tega člena storila posameznica 
oziroma posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, se kaznuje z denarno kaznijo od 500 000 do 2 500 
000 tolarjev. 

38. člen 

Z denarno kaznijo od 50 000 do 100 000 tolarjev ali z zaporom do 
10 dni se kaznuje za prekršek: 

1) organizator, ki izvede shod oziroma prireditev v nasprotju z 
določbo drugega odstavka 6. člena tega zakona; 
2) organizator, ki ne določi vodje ali roditeljske službe ali za vodjo 
določi osebo, ki je stara manj kot 18 let ali nima ustreznih 
psihofizičnih sposobnosti za opravljanje nalog vodje (10. člen); 
3) organizator, ki ne zagotovi ukrepov določenih v drugem in 
tretjem odstavku 12. člena; 

4) organizator, ki izvede shod oziroma prireditev, ne da bi jo 
poprej prijavil (11. člen) oziroma si za izvedbo pridobil dovoljenje 
(13. člen); 
5) organizator, ki ne zagotovi ukrepov, ki jih je navedel v prijavi, 
oziroma so mu bili določeni v dovoljenju (5. alinea prvega odstavka 
14. člena in drugi odstavek 16. člena); 
6) vodja, ki izvede shod oziroma prireditev v nasprotju z 
napovedanim programom shoda oziroma prireditve, ali ne poskrbi, 
da se izvajajo vsi ukrepi, navedeni v prijavi ali izdanem dovoljenju 
oziroma ukrepi, ki jih predlaga policija (drugi in tretji odstavek 22. 
člena); 
7) kdor moti shod oziroma moti ali ovira prireditev (prvi odstavek 
23. člena), 
8) organizator, ki kot reditelje uporablja osebe, ki ne izpolnjujejo 
pogojev po določbah tega zakona ali ki so oborožene oziroma 
uporabljajo druga prisilna sredstva (prvi in tretji odstavek 24. člena); 
9) vodja, ki v primerih iz 26. člena tega zakona ne zaprosi za 
pomoč policije; 
10) vodja, ki ne prekine shoda oziroma prireditve v primerih iz 27. 
člena tega zakona, oziroma o prekinitvi ne obvesti policije. 

Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se kaznuje organizator 
pravna oseba z denarno kaznijo od 100 000 do 1 000 000 tolarjev, 
odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 50 000 
do 100 000 tolarjev. 

Če je prekrške iz prvega odstavka tega člena storila posameznica 
oziroma posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti, se kaznuje z denarno kaznijo od 70 000 do 500 000 
tolarjev. 

39. člen 

Z denarno kaznijo od 25 000 do 50 000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek: 

1) organizator, ki krši rok iz prvega odstavka 11. člena tega 
zakona, ali prijave shoda oziroma prireditve ne poda v skladu z 
določbo 14. člena tega zakona; 
2) organizator, ki ne zagotovi izrekanja ukrepov v slovenskem 
jeziku (četrti odstavek 22. člena); 
3) organizator, ki kot reditelje uporablja osebe, ki niso predpisano 
označene (drugi odstavek 24. člena); 
4) kdor poziva udeležence shoda oziroma prireditve, ki je 
razpuščena, naj se ne razidejo (prvi odstavek 34. člena). 

Za prekrške iz 1.,2. in 3. točke prvega odstavka tega člena se 
kaznuje organizator pravna oseba z denarno kaznijo od 50 000 
do 150 000 tolarjev, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno 
kaznijo 25 000 tolarjev. 

Če je prekršek iz prejšnjega odstavka storila posameznica oziroma 
posameznik v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, se 
kaznuje z denarno kaznijo od 30 000 do 70 000 tolarjev. 

40. člen 

Z denarno kaznijo 25 000 tolarjev se kaznuje za prekršek: 

1) kdor se udeleži shoda oziroma prireditve, za katero ve, da je 
prepovedana (drugi odstavek 23. člena); 
2) kdor ima na shodu oziroma prireditvi pri sebi predmete ali 
snovi, ki jih na shod oziroma prireditev ni dovoljeno prinašati, ali 
kdor se s silo ali grožnjo, da bo uporabil silo, upira vodji ali reditelju, 
ko ta izvaja s tem zakonom predpisane ukrepe, ali udeleženec 
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shoda oziroma prireditve, ki kljub opozorilu vodje ali reditelja moti 
red (tretji odstavek 23. člena); 
3) kdor kljub zahtevi vodje oziroma policije ne zapusti 
prireditvenega prostora (peti odstavek 22. člena in prvi odstavek 
34. člena). 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

41. člen 

Gospodarske družbe In samostojni podjetniki posamezniki, 
ki v okviru opravljanja svoje registrirane dejavnosti v svojih 
poslovnih prostorih organizirajo zabavne prireditve, morajo 
varovanje teh prireditev uskladiti z določbo tretjega odstavka 
12. člena tega zakona v roku 6 mesecev od uveljavitve tega 
zakona. 

42. člen 

Z dnem vstopa Republike Slovenije v polnopravno članstvo 
Evropske unije, se za državljanke oziroma državljane in 
pravne osebe držav članic Evropske unije preneha 
uporabljati določba 3. člena tega zakona, za državljanke 
oziroma državljane držav članic pa tudi določba prvega 
odstavka 24. člena tega zakona v delu, ki se nanaša na pogoj 
državljanstva Republike Slovenije. 

43. člen 
(podzakonski akti) 

Vlada Republike Slovenije izda predpise iz 9. člena tega zakona v 
1 mesecu po uveljavitvi tega zakona. 

Ministrica oziroma minister, pristojen za upravo, v roku iz 
prejšnjega odstavka tega člena, predpiše obrazec prijave oziroma 
vloge za dovoljenje iz prvega odstavka 14. člena tega zakona, 
način prijave shoda oziroma prireditve ter obrazec pooblastila 
uradne osebe pristojnega organa iz prvega odstavka 36. člena 
tega zakona. 

44. člen 
(pristojnost lokalne skupnosti) 

Lokalna skupnost lahko s svojim predpisom določi območja, na 
katerih so dopustni spontani ulični nastopi iz 6. točke 5. člena tega 
zakona in čas v katerem se lahko izvajajo, ter dopustnost in 
način uporabe naprav za ojačanje zvoka. 

45. člen 
(razveljavitve) 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon o javnih 
shodih in javnih prireditvah (Uradni list SRS, št. 20/73 in 42/86), 
prvi, tretji in četrti odstavek 12. člena in 13. člen Zakona o pravnem 
položaju verskih skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list SRS 
št. 15/76, 42/86 in Uradni list RS, št. 22/91) in 18. člen Uredbe o 
hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št.45/95 
in 66/96). 

Za priglasitve in vloge za izdajo dovoljenja za shod oziroma 
prireditev, oziroma za uporabo zvočnih in drugih naprav, ki 
povzročajo hrup na shodih oziroma prireditvah, podane do 
uveljavitve tega zakona, se uporabljajo določbe Zakona o javnih 
shodih in javnih prireditvah (Uradni list SRS, št. 20/73 in 42/86) 
oziroma 18. člen Uredbe o hrupu v naravne in bivalnem okolju 
(Uradni list RS, št.45/95 in 66/96). 

Za vloge za izdajo dovoljenja za verski obred zunaj prostorov, 
določenih za opravljanje verskih obredov, vložene do uveljavitve 
tega zakona, se uporabljajo določbe Zakona o pravnem položaju 
verskih skupnosti v Socialistični Republiki Sloveniji (Uradni list 
SRS, št. 15/76 in 42/86 in Uradni list RS, št. 22/91). 

46. člen 
(uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi sklepa Državnega zbora Republike Slovenije, ki je bil 
sprejet na 12. redni seji dne 23.1.2002, po opravljeni drugi 
obravnavi zakona, je Vlada Republike Slovenije pripravila predlog 
Zakona o javnih zbiranjih za tretjo obravnavo. 

Pri pripravi predloga zakona za tretjo obravnavo so bili v zakonsko 

besedilo vneseni vsi amandmaji, ki so bili sprejeti v drugi obravnavi. 
Pri tem je Vlada Republike Slovenije pri 20., 22., in 30. členu 
izvedla redakcijske popravke, ki jih je zahtevala pravilna stavčna 
zgradba, ne da bi posegala v vsebino sprejetega amandmaja. 

Ljubljana, dne 25.4.2002 

AMANDMAJI 
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K 

PREDLOGU ZAKONA O JAVNIH 

ZBIRANJIH - tretja obravnava 

K 7. členu: 

V 7. členu se črta besedilo: "ali policijska pisarna". 

Obrazložitev: 

S prenosom prijave javnega shoda oziroma javne prireditve na 
policijsko postajo in policijske oddelke, predlog zakona bistveno 
povečuje število mest, kjer bo mogoče podati prijavo shoda ali 
prireditve. Prijavo je po sedaj veljavnem zakonu o javnih shodih in 
javnih prireditvah namreč mogoče podati na 58 upravnih enotah 
in to le v času uradnih ur, v bodoče pa bi jo bilo po predlogu vlade 
mogoče podati na 98 policijskih postajah in 13 policijskih oddelkih, 
vsak dan v tednu ob katerem koli dnevnem času. Vlada opozarja, 
da bi vključitev policijskih pisarn v tako razširjeno mrežo prijavnih 
mest predstavljala resno oviro za učinkovito izvajanje novega 
zakona, korist, ki naj bi jo prinašala organizatorjem, pa je zgolj 
navidezna. 

Predlog zakona v 11. členu določa, da mora organizator shod 
prijaviti najmanj 3 dni, prireditev pa najmanj 5 dni pred dnevom 
izvedbe. Za več istovrstnih prireditev na istem mestu bo lahko 
organizator tudi prijavo podal za daljše obdobje (do 6 mesecev), 
kar je novost zakona. Organizator ima pri tem možnost, da vlogo 
poda osebno pri pristojni policijski postaji oziroma oddelku ali pa 
jo posreduje pisno. V kolikor bi prijavo želel osebno podati pri 
policijski pisarni, bi to lahko storil le ob dnevih in v času, ko pisarna 
posluje, zaradi česar prijave ne bi mogel v vsakem primeru podati 
v vsem času, ki mu ga daje na razpolago zakon, temveč bistveno 
prej. Predlagatelj opozarja, da je več kot 90% priglasitev po sedaj 

veljavnem zakonu podanih po pošti. V kolikor bi organizator prijavo 
pri policijski pisarni želel podati po pošti, pa predlagatelj opozarja, 
da po določbi 15. člena predloga zakona za sprejem in potrditev 
prijave ne veljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku, 
kar pomeni, da je tudi priporočeno odposlana prijava pravočasno 
podana šele, ko jo naslovnik dejansko prejme. Ker se v policijski 
pisarni pošta dostavlja v času, ko ta posluje, lahko organizator 
zamudi rok za prijavo, čeprav jo je odposlal pravočasno in je v 
prekršku, ne da bi to tudi vedel. Če bi se v tem primeru pošta, 
naslovljena na policijsko pisarno, preusmerjala na policijsko 
postajo, pa predlagatelj ne vidi nobenega smisla v širitvi prijavnih 
mest, saj bi organizatorje le zavajala. 

Predlagatelj pa opozarja tudi na dejstvo, da se vse bolj izpostavlja 
potreba po vzpostavljanju e-poslovanja med državljani in državnimi 
organi. Za prijavo prireditve je zato predlagatelj že predvidel takšno 
možnost takoj, ko bodo za to zagotovljene tehnične možnosti. 
Zaradi navedenega je v zakonu tudi predvidel prijavo na 
predpisanem obrazcu, z minimalnimi prilogami ter določil, da se 
za prijavo ne plača upravna taksa. Ob takšnem poslovanju pa 
postaja vprašanje širitve mest, kjer je mogoče podati prijavo, 
manj pomembno. 

K 18. členu: 

V 18. členu se za besedo: "dovoljenju" pika nadomesti z vejico in 
doda besedilo: "ali če po izdaji odločbe nastopi razlog iz prvega 
odstavka 6. člena tega zakona.". 

Obrazložitev: 

V 18. členu je predlagatelj želel urediti primere, ko bi po izdaji 
dovoljenja nastopili razlogi, zaradi katerih, če bi obstajali prej, 
dovoljenja v nobenem primeru ne bi bilo mogoče izdati. Razlogi, ki 
narekujejo razveljavitev odločbe so v celoti zajeti v 6. členu predloga 
zakona. Določba zagotavlja, da se npr. v primeru izdaje dovoljenja 
za več prireditev v nekem razdobju, prepreči nadaljnje ogrožanje 
ali celo oškodovanje varovanih dobrin oziroma v naprej prepreči 
zbiranje s prepovedanim namenom. V kolikor to ne bi bilo možno, 
predlagatelj opozarja, da bi bilo potrebno v takšnih primerih shod 
oziroma prireditev razpustiti na podlagi določbe drugega odstavka 
33. člena, kar bi bilo nedvomno bistveno bolj neprimerno, tako za 
organizatorja kot tudi za udeležence. 
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K 41. členu: 

Doda se naslov člena: "(uskladitev poslovanja)". 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. 

K 42. členu: 

Doda se naslov člena: "(uporaba nekaterih določb)". 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. 
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PRILOGA 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1.) Naslov predloga akta: 

Zakon o javnih zbiranjih (EVA: 1998-1711-0017) 

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

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

/ 

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

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3.) Skladnost predloga akta s predpisi e§ 

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

Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
(Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, štev.: 7/94) 

Evropska konvencija o nasilju in nedostojnem vedenju gledalcev 
na športnih prireditvah zlasti na nogometnih tekmah (Ur. list RS 
Mednarodne pogodbe št. 7/93) 

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 
zoorai navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

/ 

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

DA 

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

NE 

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

/ 

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

/ 

Vinko Poličnlk dr. Rado Bohinc 
DRŽAVNI PODSEKRETAR MINISTER 
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1 NAROČILNICA 

| Ime in priimek:     

i Naslov:    

■ Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:    

I Davčna številka:    

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

i Datum:     

■ Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

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

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno, 
i  



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 (brez davka) - 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. Na podlagi 
Zakona o davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I RS, 
št.89/98) 
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