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DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOGI ZAKONOV 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v javnotelekomunikacijsko 3 
omrežje (ZVVJTO-A) - skrajšani postopek - EPA 596 - III 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravicah industrijske lastnine iz delovnega 7 
razmerja (ZPILDR-A) - skrajšani postopek - EPA 604 - III 

- Predlog zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb (ZPNOVS) - prva obravnava 17 
-EPA 600 -III 

- Predlog zakona o dopolnitvi zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija 33 
(ZPPPR-A) - prva obravnava - EPA 601 - III 

- Predlog zakona o geometričnem središču Slovenije (ZGSS-1) - prva obravnava - EPA 602 - III 37 

- Predlog zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) - prva obravnava - EPA 605 - III 43 

- Predlog zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) - prva obravnava - EPA 606 - III 57 

- Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS-Č) 73 
- prva obravnava - EPA 607 - III 

- Umik predloga zakona o parlamentarnem nadzoru nad delom varnostnih in obveščevalnih služb (ZPNDVOS) 83 
- prva obravnava - EPA 223 - III 
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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 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VRAČANJU VLAGANJ V 

JAVNOTELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 

(ZVVJTO-A) 

- skrajšani postopek - EPA 596 - III 

Skupina poslancev (prvopodpisani Franc Pukšič) 
Poslanec DZ RS 
Ljubljana, 9. julij 2002 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika DZ RS vlagajo 
podpisani poslanci 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
vračanju vlaganj v javnotelekomunlkacijsko omrežje (Ur. 
I. št. 58/2002) - skrajšani postopek 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 3. odstavka 
174. člena Poslovnika Državnega zbora. 

1. Franc Pukšič 

2J0I gA 

s. .fto.frc &£S:M\u . 

6. IdAtf? L /. 

Na podlagi 204. a člena Poslovnika DZ RS predlagajo, da predlog 
zakona Državni zbor RS obravnava in sprejme po skrajšanem 
postopku ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga 
zakona, saj gre za manj zahtevne spremembe. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika DZ 
sporočajo, da bosta pri obravnavi predloga zakona na sejah 
delovnih teles in sejah državnega zbora sodelovala poslanca 
Franc Pukšič in Franc Sušnik. 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA 

O VRAČANJU VLAGANJ V 
JAVNOTELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za dopolnitev zakona 

Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča je Vlada Republike 
Slovenije z nekaj mesečno zamudo vložila predlog zakona v 
zakonodajno proceduro, ki naj bi omogočil povračilo vlaganj tistim, 
ki so prispevali za telefonski priključek več, kot je bila povprečna 
višina stroškov v urbanih okoljih. V glavnem je šlo za velike 
denarne, stvarne in fizične prispevke posameznikov in deloma 
lokalnih skupnosti predvsem na podeželju, ki so bili potrebni za 
vzpostavitev telefonskega priključka. 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 16.5. 2002 sprejel 
zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. 
Državni svet RS je v zakonsko določenem roku zahteval ponovno 
glasovanje (veto) o zakonu zaradi oškodovanja vlagateljev v 
telekomunikacijska sredstva. Zakon namreč predvideva, da se 
povrne vlagateljem samo manjši delež vlaganj in sicer za pogodbe 
sklenjene do leta 1980 20 %, za obdobje 1981 do 1983 25 %, za 
obdobje 1984 do 1987 30 %, za obdobje 1988 do 1990 35 % in za 
obdobje 1991 do 1994 40 %. Ta določba, pa tudi nekatere druge 
določbe pomenijo, da bodo ljudje, ki so vlagali v javno 
telekomunikacijsko omrežje sorazmerno velika sredstva, 
oškodovani, kar je v nasprotju z načeli pravne države. 

Sprejeti zakon odstopa od zastavljenih ciljev in načel za katerimi 
je stremel predlog zakona, da se enotno uredi način in postopek 
vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, in izenači 
pogoje in način vračanja ne glede na geografsko lego in čas 
pridobitve priključka. 
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Vlada opravičuje tako nizek predlagani odstotek povračila z 
dejstvom, da naj to ne bi bila kapitalska vlaganja, ki bi prinašala 
donos. Ob tem pa poročila o poslovanju Telekoma Slovenije d.d. 
kažejo, da to javno podjetje zadnja leta izkazuje visoke dobičke. 
Skupaj s hčerinsko družbo Mobitel je dobiček za zadnje ocenjeno 
leto skoraj 11 milijard SIT. To kaže, da so ta vlaganja vendarle 
imela, oziroma še prinašajo določen kapitalski donos. Zato so ta 
dejstva neupravičena in zavajajoča, saj so odločilno pripomogla 
h kapitalski stabilnosti in razvoju družbe. 

Sprejeti zakon predvideva, da bi se vlagateljem vrnili približno 10 
milijard tolarjev, kar pa je malo, saj je bilo vloženo nekajkrat več 
sredstev. Vlagali so predvsem tisti, ki so živeli v odročnejših krajih. 
10 milijard tolarjev, ki jih je vlada predvidela za vračilo je, če 
primerjamo to z dobički v tem podjetju, manj kot enoletni dobiček 
Telekoma skupaj s hčerinskim podjetjem Mobitelom. 

2. Cilji in predlagane rešitve 

Po predlogu bo upravičencem pripadalo vračilo v denarnih 
sredstvih za vlaganja v celoti za vlaganja v telefonske centrale, 
za vlaganja v medkrajevne telefonske vode in za vlaganje v 
krajevna telefonska omrežja. Osnova za vračilo vlaganj ostaja 
pogodbena vrednost iz pogodbe iz 2. člena zakona, zmanjšana 
za: 
1. morebitno neplačano priključnino, ki so jo v istem času na 

istem geografskem območju plačali naročniki Ptt organizacij, 
ki takšnih pogodb niso sklenili, 

2. morebitno neplačani prispevek SIS-u, 
3. morebitna namenska sredstva iz državnega proračuna. 

Predlagamo tudi dopolnitve posameznih členov zakona, da bi 
natančneje določili začetek in čas trajanja vračanja, ki ga zakonska 
določila ne določajo. Zakon pričetek vračanja ter čas vračanja 
odmika v daljno in nedoločeno prihodnost vezano na izvedeno 
privatizacijo Telekoma d.d.. Pristop k reševanju te problematike, 
za katero ni opredeljenega nobenega roka krši zaupanje v pravno 
državo. 

3. Finančne posledice 

Zaradi predvidene višje osnove za vračilo pogodbene vrednosti, 
ki so jih vlagali posameznikov ali lokalne skupnosti, predlagatelji 
zakona predvidevamo še dodatnih 10 milijard slovenskih tolarjev. 

\ 

3. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V Zakonu o vračanju vlaganj v javnotelekomunikacijsko omrežje 
(Ur. I. RS, št. 58/2002 se v 2. členu črta datum "1.1.1995". 

2. člen 

Drugi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"(2) Osnova za vračilo vlaganj je pogodbena vrednost iz prejšnjega 
odstavka za: 
1. Vlaganje v telefonske centrale 
2. Medkrajevne telefonske vode 
3. Krajevna telefonska omrežja 

Doda se novi 3. odstavek 4. člena, ki se glasi: 
(3) Upravičencu pripada vračilo v denarnih sredstvih za vlaganja 
iz prejšnjega odstavka: 
1. V celoti za vlaganja v telefonske centrale. 
2. V celoti za vlaganja v medkrajevne telefonske vode. 
3. V celoti za vlaganje v krajevna telefonska omrežja. 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

3. člen 

12. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

(2) Zneski iz tretjega in petega odstavka 8. člena tega zakona se 
začnejo vračati upravičencem v roku enega mesece po prvem 
vplačilu kupnine od privatizacije državnega deleža v Telekomu 
Slovenije, d.d.. 

4. člen 

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

K 1. členu 

Časovni mejnik vračanja s strani zavezanca Republike Slovenije 
ne more predstavljati 1.1.1995, ker so bile po tem datumu sklenjene 
še številne pogodbe z namenom pridobitve telefonskega 
priključka. Črtanje datuma je nujno za enako obravnavanje vseh 
upravičencev. 

K 3. členu 

Z amandmajem omogočamo, da upravičenci dobijo vračilo vlaganj 
po prvem vplačilu kupnine, ko Vlada proda delnic v lasti države 
oz. v primeru, ko kupec plača kupnino v večih obrokih. 

K 2. členu 

V 2. členu so določeni kriterije, na podlagi katerih se določa osnova 
za vračilo vlaganj. 

5. ČLENI, KI SE SPREMINJAJO 

2. člen 
(upravičenci) 

Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
Telekoma Slovenije, d.d. so fizične osebe, lokalne skupnosti in 
njihovi pravni nasledniki, ki so z namenom pridobitve telefonskega 
priključka za sebe ali za druge do 1. januarja 1995 sklepale pogodbe 
s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d. (v nadaljnjem besedilu: 
Ptt organizacije) in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za 
poštni, telegrafski in telefonski promet (v nadaljnjem besedilu: 
SIS), 

4. člen 
(višina vračila) 

(1) Osnova za vračilo vlaganj je pogodbena vrednost iz pogodbe 
iz 2. člena tega zakona, zmanjšana za: 
1. morebitno neplačano priključnino, ki so jo v istem času na 

istem geografskem območju plačali naročniki Ptt organizacij, 
ki takšnih pogodb niso sklenili, 

2. morebitno neplačani prispevek SIS-u, 
3. morebitna namenska sredstva iz državnega proračuna. 

(2) Upravičencu pripada vračilo v denarnih sredstvih, izračunano 
v naslednjih odstotkih od osnove iz prejšnjega odstavka tega 
člena: 
1. za pogodbe, sklenjene od leta 1974 - 1980: 20 %, 
2. za pogodbe, sklenjene od leta 1981 • 1983: 25 %, 
3. za pogodbe, sklenjene od leta 1984 - 1987: 30 %, 
4. za pogodbe, sklenjene od leta 1988 - 1990: 35 %, 
5. za pogodbe, sklenjene od leta 1991 -1994: 40 %. 

(3) Znesek iz prejšnjega odstavka tega člena se vrne tako, da se 
višina izračunanega vračila preračuna v nemške marke (v 
nadaljnjem besedilu: DEM) po srednjem tečaju Banke Slovenije 
oziroma njene pravne predhodnice na dan sklenitve pogodbe. 
Dobljeni znesek v DEM se preračuna v EUR po nepreklicno 
določenem menjalnem razmerju na dan 1. januarja 1999, ki znaša 
1,95583 DEM za 1 EUR, in se nato preračuna v slovenske tolarje 
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila vračila. 

12. člen 
(začetek vračanja) 

(1) Kupnina od prodaje državnega deleža v Telekomu Slovenije, 
d.d. se v višini, ki je potrebna za izvedbo tega zakona, izloči v 
sklad. 

J 
(2) Zneski iz tretjega in petega odstavka 8. člena tega zakona se 
začnejo vračati upravičencem v roku treh mesecev po izvedeni 
privatizaciji državnega deleža v Telekomu Slovenije, d.d.. 

(3) Začetek vračanj komisija objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Komisija preneha obstajati, ko posreduje zadnji seznam 
v mesecu objave začetka vračanj vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje. 

(4) Po poteku roka iz drugega odstavka tega člena upravitelj 
sklada na podlagi seznamov iz drugega odstavka 10. člena tega 
zakona začne vračati zneske iz 4. člena tega zakona, in sicer po 
vrstnem redu prispetja zakonitega izvršilnega naslova na komisijo. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 PRAVICAH INDUSTRIJSKE 

LASTNINE IZ DELOVNEGA RAZMERJA 

(ZPILDR-A) 

- skrajšani postopek - EPA 604 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2111-0041 
Številka: 391-08/2002-1 
Ljubljana, 11.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 82. redni seji dne 11.7.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PRAVICAH INDUSTRIJSKE LASTNINE IZ 
DELOVNEGA RAZMERJA, 

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 pravicah industrijske lastnine iz 
delovnega razmerja obravnava po skrajšanem postopku, ker 
gre za manj zahtevno spremembo zakona, ki vsebinsko ne 
posega v obstoječo ureditev. 

Spremembe ZPILDR je potrebno sprejeti predvsem zaradi 
uskladitve z ZIL-1, ki je nadomestil dosedaj veljavni ZIL, na 
katerega se je v svojih določbah skliceval ZPILDR. Spremembe 

ZPILDR so nujno potrebne tudi zaradi uskladitve z ZDR, ki 
uvaja drugačno terminologijo pri določitvi strank v delovnem 
razmerju in ZODPM-C, s katerim so se spremenila delovna 
področja ministrstev in s tem nekatere pristojnosti ministrov. 
Ker predlog zakona vsebinsko ne posega v določbe sedaj 
veljavnega ZPILDR, je smiselno, da se predlog zakona 
obravnava po skrajšanem postopku. 

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. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
- Erik Vrenko, direktor Urada Republike Slovenije za 

intelektualno lastnino, 
- Andrej Piano, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Uradu 

Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 
- Mojca Pečar, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Uradu 

Republike Slovenije za intelektualno lastnino. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O PRAVICAH 
INDUSTRIJSKE LASTNINE IZ DELOVNEGA 
RAZMERJA 
- EVA 2002-2111-0041 

I. Uvod 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Pravice industrijske lastnine iz delovnega razmerja so v Republiki 
Sloveniji urejene z Zakonom o pravicah industrijske lastnine iz 
delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/95, v nadaljnjem 
besedilu: ZPILDR) ter Pravilnikom o nagradah za inovacije, 
ustvarjene v delovnem razmerju (Uradni list RS, št. 31/98 in 14/ 
99), ki je bil sprejet na podlagi ZPILDR. 

To področje v Evropski uniji ni urejeno s posebno direktivo, ampak 
je stvar notranje zakonodaje v posamezni državi članici. Dosedanje 
rešitve in koncept ZPILDR so povzete po nemški zakonodaji. 
Spremembe in dopolnitve ZPILDR so potrebne predvsem zaradi 
uskladitve z Zakonom o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/ 
01, v nadaljnjem besedilu: ZIL-1), ki je pričel veljati 7.12.2001 in je 
nadomestil Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92 in 
nadaljnji, v nadaljnjem besedilu: ZIL). ZPILDR se v nekaterih 
določbah sklicuje na določbe ZIL, zato je potrebno ta sklicevanja 
uskladiti z ustreznimi določbami ZIL-1. Besedilo ZPILDR je 
potrebno uskladiti tudi s terminologijo novega Zakona o delovnih 
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02, v nadaljnjem besedilu: ZDR), 
ki začne veljati 1.1.2003. Spremembe in dopolnitve ZPILDR so 
potrebne tudi zaradi reorganizacije delovnih področij ministrstev. 
Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o 
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št. 
30/01, v nadaljnjem besedilu: ZODPM-C) je Urad Republike 
Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) 
postal organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo, ki je sedaj 
pristojno tudi za področje intelektualne lastnine. 

Od leta 1995 dalje deluje pri uradu na podlagi določb ZPILDR tudi 
poravnalni svet. Postopek pred poravnalnim svetom je obvezen 
v vseh sporih med delodajalcem in delavcem, ki se nanašajo na 
izume, videz izdelkov in tehnične izboljšave, ki so bili ustvarjeni v 
delovnem razmerju. Sodno varstvo pravic je dovoljeno le, če je bil 
pred tem sprožen postopek pred poravnalnim svetom, pa ta ni bil 
uspešen. 

V letih od 1996 do 2001 je bilo vloženih 20 zahtev za postopek 
pred poravnalnim svetom. V 17-ih primerih postopek ni bil uspešen 
in se stranki nista poravnali. Postopek pred poravnalnim svetom 
je povprečno trajal dva do pel mesecev od vložitve zahteve, 
odvisno od tega ali sta obe stranki želeli sodelovati v postopku 
pred poravnalnim svetom. Postopek pred poravnalnim svetom je 
bil namreč v nekaterih primerih zaključen že s tem, ko nasprotna 
stranka ni želela sodelovati v postopku V enem primeru je bil 
postopek uspešen, v prav tako enem primeru pa sta se stranki 
poravnali izven postopka pred poravnalnim svetom, zaradi česar 
je bil postopek prod poravnalnim svetom ustavljen. V enem primeru 
je poravnalni svet zahtevo zavrgel in napotil vložnika na redno 
sodišče, saj se je zahteva nanašala na spor, ki ni izhajal iz 
delovnega razmerja. Razlog za takšno neuspešnost 
poravnalnega sveta je v tem, da je pripravljenost strank Za 
sodelovanje v postopku pred poravnalnim svetom in mirno rešitev 
spora izredno majhna. 

V zvezi z določbami ZPILDR o poravnalnem svetu sta predlagani 
tudi dve dopolnitvi. Na podlagi izkušenj v preteklih letih se je namreč 
izkazalo, da bi bila s predlaganima dopolnitvama ZPILDR jasneje 
in natančneje določena vloga urada in postopek poravnalnega 
sveta, v primerih, ko se vložena zahteva za obravnavo pred 
poravnalnim postopkom sploh ne nanaša na pravice industrijske 
lastnine, ustvarjene v delovnem razmerju. 

2. Cilj zakona 

Cilj predlaganega zakona je uskladitev definicij ZPILDR, ki se 
nanašajo na ZIL, tako da ustrezajo določbam ZIL-1, pri čemer se 
vsebina določb ZPILDR vsebinsko ne spreminja. Poleg tega je 
potrebno določbe ZPILDR uskladiti tudi s terminologijo novega 
ZDR in organizacijo ministrstev na podlagi ZODPM-C, v skladu s 
katerim je urad postal organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo. 

3. Finančne posledice za proračun Republike 
Slovenije 

Za izvrševanje zakona ne bo potrebno zagotoviti novih dodatnih 
sredstev iz proračuna ter tudi ne zaposliti novih delavcev. 

II. Besedilo členov 

1. člen 

V celotnem besedilu Zakona o pravicah industrijske lastnine iz 
delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 45/95, v nadaljnjem 
besedilu: zakon) se beseda delojemalec v določenem sklonu in 
številu nadomesti z besedo delavec v ustreznem sklonu in številu. 

2. člen 

Besedilo točke b) 2. člena se nadomesti z besedilom: "videzi 
izdelkov, ki po predpisih o industrijski lastnini izpolnjujejo pogoje 
za varstvo z modeli". 

3. člen 

V peti vrstici prvega odstavka in prvi vrstici drugega odstavka 11. 
člena se beseda: "priznanje" nadomesti z besedo: "podelitev". 

4. člen 

V prvem odstavku 13. člena se besedilo: "po določbah 80. in 86. 
člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92 in 27/ 
93)" nadomesti z besedilom: "po predpisih o industrijski lastnini". 

5. člen 

V prvem odstavku 17. člena zakona se besedilo: "pristojen za 
znanost in tehnologijo" nadomesti z besedilom: "pristojen za 
področje industrijske lastnine". 

Besedilo drugega odstavka 17. člena se nadomesti z besedilom: 
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"(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka se uporablja samo pri 
neposrednem službenem izumu in le, če je za delavca ugodnejši 
kot določbe kolektivnih pogodb ali pogodbe o zaposlitvi." 

6. člen 

V drugem stavku drugega odstavka 21. člena se besedilo: 
"pristojen za znanost in tehnologijo" nadomesti z besedilom: 
"pristojen za znanost in visoko šolstvo". 

7. člen 

Besedilo prvega odstavka 23. člena se nadomesti z besedilom: 
"(1) Če videz izdelka spada v delovno področje delodajalca in ga 
je delavec ustvaril v času trajanja delovnega razmerja, pri 
izpolnjevanju pogodbe o zaposlitvi, na izrecno zahtevo delodajalca 
ali na podlagi posebne pogodbe med delodajalcem in delavcem, 
pripada pravica do varstva z modelom delodajalcu, razen če ni s 
pogodbo o zaposlitvi ali s posebno pogodbo določeno drugače." 

V drugem odstavku 23. člena se besedilo: "novo obliko telesa, 
sliko ali risbo, ki je zavarovana z modelom oziroma vzorcem, če 
njegov osebni prispevek pri ustvaritvi omenjenih predmetov ali 
njihov" nadomesti z besedilom: "videz izdelka, ki je zavarovan z 
modelom, če njegov osebni prispevek pri ustvaritvi omenjenega 
videza ali njegov". 

8. člen 

V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Urad opravlja naloge sekretariata poravnalnega sveta." 

9. člen 

V drugem odstavku 26. člena se besedilo: "pristojen za znanost 
in tehnologijo" nadomesti z besedilom: "pristojen za področje 
industrijske lastnine". 

10. člen 

V 28. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
"(3) Če predsednik poravnalnega sveta ugotovi, da zahteva ne 
izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, pozove vložnika, naj v 
določenem roku zahtevo dopolni." 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 
"(5) Če predsednik poravnalnega sveta ugotovi, da se zahteva 
ne nanaša na pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev, ki 
izhajajo iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, vložnika 
obvesti, da poravnalni svet ni pristojen za obravnavanje zahteve." 

11. člen 

Postopki pred poravnalnim svetom začeti pred uveljavitvijo tega 
zakona, se dokončajo po določbah tega zakona. 

12. člen 

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

\ 
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III. Obrazložitev 

K 1. členu 

Nadomestitev izraza delojemalec v določenem sklonu in številu z 
besedo delavec v ustreznem sklonu in številu v besedilu celotnega 
zakona je posledica sprejetja novega ZDR, ki začne veljati 
1.1.2003. 

K 2. členu 

Besedilo je usklajeno z novo definicijo modela po prvem odstavku 
33. člena ZIL-1, ki določa, da se model registrira za videz izdelka, 
ki je nov in ima individualno naravo. Dosedanji izraz model oziroma 
vzorec je nadomeščen z izrazom model, ki vključuje tako 
dvodimenzionalnost kot tridimenzionalnost. 

K 3. členu 

Besedilo je usklajeno z določbami o patentu po ZIL-1, v katerih se 
uporablja izraz podelitev patenta in ne več priznanje patenta. 

K 4. členu 

V izogib težavam pri navajanju ustrezne pravne podlage zaradi 
morebitnih kasnejših sprememb ZIL-1 je uporabljena splošna 
dikcija »predpisi o industrijski lastnini«. Določbe glede zaupnega 
izuma so sedaj le v 17. členu ZIL-1. 

K 5. členu 

Sprememba besedila prvega odstavka 17. člena je posledica 
reorganizacije delovnih področij ministrstev. Z uveljavitvijo 
ZODPM-C je za področje intelektualne lastnine namesto 
Ministrstva za znanost in tehnologijo sedaj pristojno Ministrstvo 
za gospodarstvo. 

Besedilo drugega odstavka 17. člena je bilo spremenjeno z 
namenom odprave nejasnosti glede uporabe pravilnika o 
nagradah, do katerih je prihajalo v praksi. Pravilnik se uporablja 
samo pri neposrednem službenem izumu in le, če je ugodnejši za 
delavca. Sprememba je redakcijske narave in vsebinsko ne 
posega v dosedanjo ureditev. 

K 6. členu 

Sprememba besedila vsebinsko ne ppsega v določbe in je 
posledica reorganizacije delovnih področij ministrstev v skladu z 
ZODPM-C. Ker gre za področje, ki vsebinsko spada v področje 
znanosti in šolstva (javni visokošolski zavodi, javni raziskovalni 
zavodi), je ureditev tega področja v pristojnosti Ministrstva za 
šolstvo, znanost in šport. 

> 
K 7. členu 

Besedilo je usklajeno z novo definicijo modela po prvem odstavku 
33. člena ZIL-1, ki določa, da se model registrira za videz izdelka, 
kije nov in ima individualno naravo. Dosedanji izraz model oziroma 

vzorec je nadomeščen z izrazom model, ki vključuje tako 
dvodimenzionalnost kot tridimenzionalnost. 

K 8. členu 

S predlagano spremembo se funkcija urada izrecno omejuje na 
vlogo sekretariata. Namen te spremembe je predvsem 

• natančnejša razmejitev nalog med poravnalnim svetom in uradom, 
s čimer je onemogočeno napačno razumevanje vloge urada v 
postopkih pred poravnalnim svetom. 

Poravnalni svet sestavljajo po določbah 26. člena ZPILDR 
večinoma zunanji člani, ki so z izjemo predsednika poravnalnega 
sveta in njegovega namestnika, imenovani za vsak primer posebej. 
Vloga urada v zvezi s poravnalnim svetom je omejena na naloge 
sekretariata, ki jo je v praksi in v skladu z drugimi določbami 
ZPILDR opravljal že dosedaj. Naloge urada obsegajo predvsem 
organizacijo in izvedbo sej poravnalnega sveta, npr. priprava 
obvestil in vabil za stranki po navodilih predsednika poravnalnega 
sveta, organizacija seje poravnalnega sveta, priprava zapisnikov 
o sejah poravnalnega sveta. .. Urad kot državni organ nikoli ne 
sodeluje pri odločanju poravnalnega sveta. Predlagana 
sprememba je redakcijske narave, saj že iz drugih določb ZPILDR 
jasno izhaja, da urad ne sodeluje pri odločanju poravnalnega 
sveta. 

K 9. členu 

Sprememba besedila vsebinsko ne posega v določbe in je 
posledica reorganizacije delovnih področij ministrstev v skladu z 
ZODPM-C. Z uveljavitvijo ZODPM-C je za področje intelektualne 
lastnine namesto Ministrstva za znanost in tehnologijo sedaj 
pristojno Ministrstvo za gospodarstvo. 

K 10. členu 

Spremembe 28. člena vsebinsko ne posegajo v dosedanjo 
ureditev, ampak natančneje določajo postopke po prejemu 
zahteve. V primeru nepopolne zahteve se vložnika pozove, da 
zahtevo v določenem roku dopolni. 

V izogib različnim razlagam določb ZPILDR, ki so se pojavile v 
praksi, je predlagano tudi, da se doda določba, ki omogoča 
predsedniku poravnalnega sveta, da v primerih, ko se zahteva 
ne nanaša na pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev, ki 
izhajajo iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju, vložnika 
zahteve obvesti, da poravnalni svet zahteve ne more obravnavati. 
Taka določba bi jasno določila, da v primeru, ko poravnalni svet ni 
pristojen za obravnavanje zahteve, ker ne gre za inovacije, 
ustvarjene v delovnem razmerju, ni potrebno izvesti celotnega 
postopka in organizirati seje poravnalnega sveta. Celoten 
postopek bi bil namreč v takem primeru povsem nesmiseln. 

K 11. členu 

Postopki pred poravnalnim svetom, začeti pred uveljavitvijo tega 
zakona, se dokončajo po določbah tega zakona. 
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IV. Besedilo členov, ki se spreminjajo 

1. člen 

Ta zakon ureja pravice in obveznosti delodajalcev in delojemalcev, 
ki izhajajo iz inovacij, ustvarjenih v delovnem razmerju. 

2. člen 

Inovacije po tem zakonu so: 

a) izumi, ki po predpisih o industrijski lastnini izpolnjujejo pogoje 
za patentno varstvo ali za varstvo s patentom s skrajšanim 
trajanjem; 

b) nove oblike teles, slike in risbe, ki po predpisih o industrijski 
lastnini izpolnjujejo pogoje za varstvo z modelom oziroma 
vzorcem; 

c) tehnične in druge izboljšave, s katerimi se dosega večja delovna 
storilnost, boljša kakovost proizvodov, prihranek pri materialu in 
energiji, boljše izkoriščanje strojev in naprav, boljši nadzor 
proizvodnje in boljša varnost del. 

3. člen 

(1) Izumi, ki jih ustvarjajo delojemalci, so lahko službeni ali prosti 
izumi. 

(2) Službeni izum je izum, ki je ustvarjen v času trajanja delovnega 
razmerja ali v šestih mesecih od dneva, ko je delojemalcu 
prenehalo delovno razmerje. Službeni izum je lahko: 

a) neposredni službeni izum, ki je ustvarjen pri izpolnjevanju 
pogodbe o zaposlitvi, na izrecno zahtevo delodajalca ali na podlagi 
posebne pogodbe med delodajalcem in delojemalcem; 

b) posredni službeni izum, ki je ustvarjen pri opravljanju poklica, 
če so k nastanku izuma pretežno pripomogle izkušnje, ki si jih je 
delojemalec pridobil na delovnem mestu, ali sredstva, ki mu jih je 
delodajalec dal na razpolago. 

(3) Drugi izumi, ki so ustvarjeni v času trajanja delovnega 
razmerja, so prosti izumi. 

II. VZAJEMNE PRAVICE IN DOLŽNOSTI 
DELODAJALCEV IN DELOJEMALCEV 

5. člen 

(1) Delojemalec, ki je ustvaril izum, mora o izumu brez odlašanja 
pisno obvestiti delodajalca in pri tem jasno označiti, da gre za 
obvestilo o izumu. Če je pri ustvaritvi izuma sodelovalo več 
delojemalcev, lahko obvestilo o izumu oddajo skupaj. 

(2) Delodajalec mora pisno potrditi delojemalcu prejem obvestila 
o izumu. 

(3) Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati: 

a) natančen opis izuma, to je njegove tehnične naloge in njegovo 
rešitev, ter risbe, ki so potrebne, da bi bil izum razumljiv; 

b) podatke, kako je do izuma prišlo, in izjavo, da gre za neposredni 
ali posredni službeni izum; 

c) podatke o osebah, ki so sodelovale z delojemalcem pri ustvaritvi 
izuma, z opisom njihovega prispevka. 

(4) Obvestilo o izumu, ki ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega 
odstavka, se šteje za pravilno, če delodajalec v roku enega 
meseca od njegovega prejema ne zahteva njegove dopolnitve. 

6. člen 

(1) S prejemom obvestila o službenem izumu ima delodajalec 
pravico do popolnega prevzema izuma ali do omejenega 
prevzema izuma. 

(2) Delodajalec mora najkasneje v treh mesecih od prejema 
obvestila o izumu obvestiti delojemalca, katero pravico do izuma 
uveljavlja, ter ga hkrati obvestiti, ali se s opredelitvijo izuma strinja. 

(3) Če delodajalec o službenem izumu ni bil pisno obveščen, 
, začne teči rok iz prejšnjega odstavka od dneva, ko je za izum 

izvedel. 

7. člen 

(1) Delodajalec mora varovati izum, o katerem ga je delojemalec 
obvestil, v tajnosti tako dolgo, kot to zahtevajo interesi delojemalca. 

(2) Delojemalec mora varovati službeni izum v tajnosti, dokler 
razpolaganje z izumom ne postane prosto v smislu 9. člena tega 
zakona. 

(3) Osebe, ki so izvedele za izum v zvezi z dejavnostjo, ki jo 
opravljajo po tem zakonu, ne smejo tega znanja izkoristiti in ga 
tudi ne objaviti. 

8. člen 

(1) Z vročitvijo pisne izjave delojemalcu, s katero delodajalec 
popolno prevzema službeni izum, preidejo na delodajalca vse 
pravice na izumu. 

(2) Z vročitvijo pisne izjave delojemalcu, s katero delodajalec 
omejeno prevzema službeni izum, pridobi delodajalec neizključno 
pravico do uporabe službenega izuma. 

(3) Če omejeni prevzem posrednega službenega izuma ovira 
izkoriščanje posrednega službenega izuma, lahko delojemalec 
zahteva od delodajalca, da v roku dveh mesecev od prevzema 
izum popolno prevzame ali mu ga da na prosto razpolago. 

(4) Če delojemalec razpolaga s službenim izumom, preden se je 
delodajalec izjavil v rokih, ki so določeni s tem zakonom, tako 
razpolaganje nima pravnih učinkov v razmerju do delodajalca, če 
so z razpolaganjem prizadete njegove pravice. 

9. člen 

(1) S službenim izumom delojemalec prosto razpolaga: 

a) če se je delodajalec izu/riu pisno odpovedal, 

b) če je delodajalec pri omejenem prevzemu službenega izuma 
uveljavil svojo prevzemno pravico ne glede na svojo neizključno 
pravico do uporabe izuma iz drugega odstavka prejšnjega člena, 

c) če delodajalec ni v roku treh mesecev od prejema pravilnega 
obvestila iz 5. člena tega zakpna ali v roku dveh mesecev v 
primeru prevzema iz tretjega odstavka prejšnjega člena izjavil, 
da popolno prevzame izum. 
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(2) S službenimi izumi, ki so postali prosti po prejšnjem odstavku, 
delojemalec razpolaga brez omejitev iz 19. člena tega zakona. 

10. člen 

(1) Delodajalec ima pravico, da neposredni službeni izum po 
prevzemu prijavi pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno 
lastnino (v nadaljnjem besedilu: Urad) za patent ali za patent s 
skrajšanim trajanjem. 

(2) Delodajalec mora posredni službeni izum, ki ga je popolno 
prevzel, nemudoma prijaviti za patent oziroma za patent s 
skrajšanim trajanjem pri Uradu, razen če se z delojemalcem 
dogovori drugače ali če so izpolnjeni pogoji iz 13. člena tega 
zakona. 

(3) Če delodajalec ne ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, 
sme delojemalec posredni službeni izum v imenu in na stroške 
delodajalca sam prijaviti za patent ali za patent s skrajšanim. 
trajanjem. 

(4) Delodajalec ima pravico, da posredni službeni izum, ki ga je 
popolno prevzel, prijavi za patent ali za drugo ustrezno pravico 
industrijske lastnine tudi v tujini. 

(5) Če delodajalec ne uveljavi pravice iz prejšnjega odstavka ali 
je ne uveljavi v določenih državah, mora dati izum za te države 
na prosto razpolago delojemalcu in mu na njegovo zahtevo 
omogočiti, da tam pridobi patente oziroma ustrezne pravice 
industrijske lastnine. Izjava, s katero da delodajalec na razpolago 
izum za vse ali določene države, mora biti dana pravočasno, da 
lahko delojemalec izkoristi prednostne roke, ki so določeni v 
mednarodnih pogodbah s področja industrijske lastnine, vendar 
najkasneje v roku šestih mesecev od vložitve prijave po drugem 
odstavku ali od vložitve prijave delojemalca po tretjem odstavku 
tega člena. 

(6) Če se delodajalec in delojemalec ne sporazumeta, ali je izum, 
ki ga je delodajalec popolno prevzel, neposredni ali posredni 
službeni izum, delodajalcu ni treba prijaviti izuma, če sporno 
vprašanje predloži v rešitev poravnalnemu svetu. 

(7) Če delodajalec ne prizna delojemalcu, da izum izpolnjuje pogoje 
za patent ali za patent s skrajšanim trajanjem, mu ni treba prijaviti 
izuma samo v primeru, če sporno vprašanje predloži v rešitev 
poravnalnemu svetu. 

11. člen 

(1) Delodajalec mora hkrati z vložitvijo prijave službenega izuma 
za patent ali za patent s skrajšanim trajanjem poslati delojemalcu 
prepis prijave in vloženih prilog. Delodajalec mora delojemalca 
obveščati o poteku postopka za priznanje patenta pri Uradu. 

(2) V postopku za priznanje pravic patenta mora delojemalec 
delodajalcu nuditi pomoč s pojasnili o izumu ter dajati potrebne 
izjave. 

12. člen 

(1) Če delodajalec po izplačilu nagrade iz 16. člena tega zakona 
opusti prijavo posrednega službenega izuma za patent ali za 
patent s skrajšanim trajanjem ali pa podeljenega patenta za tak 
izum noče več vzdrževati, mora o tem obvestiti delojemalca in 
mu na njegovo zahtevo in na njegove stroške prenesti pravico in 
predati za varstvo te pravice pptrebno dokumentacijo. 

(2) Delojemalec lahko zahteva prenos pravice od delodajalca v 
roku treh mesecev od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka. 

13. člen 

(1) Če je delodajalec zainteresiran, da je prevzeti posredni 
službeni izum tajen, in ne gre za zaupni izum po določbah 80. in 
86. člena zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92 in 
27/93) ga ni dolžan zavarovati s patentom. V tem primeru je 
delodajalec dolžan delojemalcu odmeriti in izplačati celotno nagrado 
v skladu s tem zakonom. 

(2) Pri odmeri nagrade za izum iz prejšnjega odstavka se upošteva 
tudi škoda, ki jo delojemalec utrpi, ker izum ni zavarovan s 
patentom oziroma s patentom s skrajšanim trajanjem. 

14. člen 

(1) V primeru stečaja ali likvidacije delodajalca ima delojemalec 
prednostno kupno pravico do izuma, ki ga je ustvaril in ga je 
delodajalec popolno prevzel. 

(2) V stečaju se zahtevki delojemalcev do nagrade iz 15., 16. in 
20. člena tega zakona poravnajo kot stroški stečajnega postopka. 

15. člen 

(1) Pri popolnem prevzemu neposrednega službenega izuma 
ima delojemalec pravico do nagrade, če njegov osebni prispevek 
pri ustvaritvi izuma ali pomen izuma za delodajalca očitno presega 
vsebino nalog delojemalca po pogodbi o zaposlitvi ali izrecnih 
zahtev delodajalca ali pa vsebino posebne pogodbe, sklenjene 
med delodajalcem in delojemalcem. 

(2) Če delodajalec omejeno prevzame neposredni službeni izum, 
delojemalec nima pravice do nagrade. 

(3) Pravica delojemalca iz prvega odstavka tega člena nastane s 
prejemom izjave delodajalca, da popolno uveljavlja svojo 
prevzemno pravico. 

(4) Višina in vrsta nagrade iz prvega odstavka tega člena se 
določita na podlagi kolektivnih pogodb in pogodbe o zaposlitvi 
oziroma aktov delodajalca. 

16. člen 

(1) Pri prevzemu posrednega službenega izuma ima delojemalec 
pravico do nagrade. 

(2) Če delodajalec popolno prevzame izum iz prejšnjega odstavka, 
nastane pravica do nagrade s prejemom izjave delodajalca, da 
prevzema izum; pri omejenem prevzemu pa z začetkom uporabe 
izuma. I 
(3) Za odmero nagrade so predvsem odločilni gospodarska 
uporabnost posrednega službenega izuma, naloge delojemalca 
pri delodajalcu in delež delodajalca pri ustvaritvi izuma. 

17. člen 

(1) Minister, pristojen za znanost in tehnologijo, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za delo, izda pravilnik o nagradah. 
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(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka se uporablja pri neposrednem 
službenem izumu samo, če je za delojemalca ugodnejši kot 
določbe kolektivnih pogodb ali pogodbe o zaposlitvi. 

18. člen 

(1) Višino in vrsto nagrade določita delodajalec in delojemalec v 
pogodbi, ki jo skleneta v roku enega meseca od prevzema 
službenega izuma. 

(2) Če je pri ustvaritvi izuma sodelovalo več delojemalcev, določi 
delodajalec skupno višino nagrade in jih o tem obvesti. Posamezne 
deleže od skupne nagrade si določijo posamezniki sami na podlagi 
vsebine obvestila o izumu. 

(3) Če delodajalec in delojemalec ne skleneta pogodbe iz prvega 
odstavka tega člena, mora delodajalec določiti in izplačati nagrado 
najkasneje v roku treh mesecev od podelitve patenta ali patenta 
s skrajšanim trajanjem za posredni službeni izum. 

(4) Delojemalec ima pravico, da v roku enega meseca od določitve 
nagrade ugovarja višini in vrsti nagrade pri poravnalnem svetu. 

(5) Če je pri ustvaritvi izuma sodelovalo več delojemalcev, ima 
vsak delojemalec pravico do ugovora v skladu s prejšnjim 
odstavkom. 

19. člen 

(1) Delojemalec, ki je ustvaril prosti izum, mora o izumu pisno 
obvestiti delodajalca. Obvestilo mora vsebovati toliko podatkov o 
izumu, da delodajalec lahko presodi, ali gre za prosti izum. 

(2) Delodajalec mora delojemalcu pisno potrditi prejem obvestila 
o prostem izumu. 

(3) Delodajalec lahko, v roku dveh mesecev od prejema obvestila 
o prostem izumu, pripozna delojemalcu, da gre za prosti izum, ali 
prostemu izumu ugovarja pri poravnalnem svetu. 

(4) Delojemalec mora pred začetkom uporabe prostega izuma 
pisno ponuditi delodajalcu odkup pravice do uporabe prostega 
izuma. Če delodajalec ponudbe ne sprejme v roku dveh mesecev 
od prejema ponudbe, ponudba ugasne. Če delodajalec ponudbo 
sprejme, ne strinja pa se s ponujenimi pogoji, lahko sproži postopek 
pri poravnalnem svetu v roku dveh mesecev od prejema ponudbe. 

20. člen 

Za tehnične in druge izboljšave, ki delodajalcu zagotavljajo 
podobne prednosti kot pravice industrijske lastnine, ima 
delojemalec pravico do nagrade od trenutka, ko je delodajalec 
začel izboljšavo uporabljati. Za tehnične in druge izboljšave se 
uporabljajo določbe 16., 18 in 19. člena tega zakona. 

21. člen 

(1) Za izume, ki jih ustvarijo visokošolski učitelji, znanstveni delavci 
in visokošolski sodelavci v javnih visokošolskih zavodih in 
raziskovalci v javnih raziskovalnih zavodih, se uporabljajo določbe 
tega zakona, razen določb 15. do vključno 19. člena tega zakona, 
če javni visokošolski zavod ali javni raziskovalni zavod, v katerem 
so te osebe zaposlene: 

a) s sredstvi iz proračuna zagotavlja organizacijsko infrastrukturo, 
opredeljeno s statutom, potrebno za obravnavanje izumov po 
določbah tega zakona in za njihovo učinkovito izkoriščanje; 

b) s pravilnikom ureja postopek prevzema službenih izumov na 
način, ki je prilagojen potrebam znanstvenega raziskovalnega 
dela in objave znanstvenih dosežkov; 

c) s pravilnikom določa deleže, ki pri izkoriščanju izuma pripadajo 
zavodu, enoti zavoda, v katerem je izumitelj zaposlen, in izumitelju. 
Pri tem delež izumitelja, v primeru, da je izumiteljev več, pa delež 
vseh izumiteljev skupaj, ne sme znašati manj kot 20 odstotkov 
bruto licenčnine, ki jo dobi zavod od izkoriščanja izuma. 

(2) Sredstva za organizacijsko infrastrukturo iz točke a) zagotavlja 
država posebej, če so izpolnjeni pogoji iz točke b) in c) prejšnjega 
odstavka. Ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, ugotavlja 
izpolnitev pogojev. 

(3) Če niso izpolnjeni pogoji iz točk a) in b) prvega odstavka tega 
člena, so izumi oseb iz istega odstavka tega člena prosti izumi 
brez omejitev iz 19. člena tega zakona. 

(4) Če je dal zavod fizičnim osebam iz prvega odstavka tega 
člena sredstva za raziskovalno delo. v okviru katerega je bil 
ustvarjen izum, ki je prost izum po prejšnjem odstavku, morajo 
le-te obvestiti zavod o izumu in na njegovo zahtevo tudi poročati 
o izkoriščanju izuma in doseženih dohodkih. Zavod je upravičen, 
da v roku treh mesecev po prejemu pisnega obvestila zahteva 
primeren delež na dohodkih iz izuma. Ta delež ne sme presegati 
višine sredstev, ki jih je dal zavod na razpolago. 

(5) Javni visokošolski zavod in javni raziskovalni zavod z 
raziskovalno in pedagoško politiko ter individualnimi pogodbami o 
zaposlitvi skrbita za to, da je prenos znanja v prakso dolžnost 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter visokošolskih 
sodelavcev. 

23. člen 

(1) Če nova oblika telesa, slika ali risba spada v delovno področje 
delodajalca in jo je delojemalec ustvaril v času trajanja delovnega 
razmerja, pri izpolnjevanju pogodbe o zaposlitvi, na izrecno 
zahtevo delodajalca ali na podlagi posebne pogodbe med 
delodajalcem in delojemalcem, pripada pravica do varstva z 
modelom oziroma vzorcem delodajalcu, razen če ni s pogodbo o 
zaposlitvi ali s posebno pogodbo določeno drugače. 

(2) Delojemalec ima pravico do nagrade za novo obliko telesa, 
sliko ali risbo, ki je zavarovana z modelom oziroma vzorcem, če 
njegov osebni prispevek pri ustvaritvi omenjenih predmetov ali 
njihov pomen za delojemalca očitno presega vsebino nalog 
delojemalca po pogodbi o zaposlitvi ali izrecno zahtevo delodajalca 
ali pa vsebino posebne pogodbe, sklenjene med delojemalcem in 
delodajalcem, razen če ni s temi pogodbami določeno drugače. 

(3) Za določitev višine in vrste nagrade iz prejšnjega odstavka se 
uporabljajo določbe tretjega odstavka 16. člena in 18. člena tega 
zakona. 

25. člen 

Poravnalni svet se ustanovi pri Uradu. 

26. člen 

(1) Poravnalni svet sestavljajo predsednik, namestnik 
predsednika in pet članov. 
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(2) Predsednika in namestnika predsednika imenuje minister, 
pristojen za znanost in tehnologijo, za dobo treh let in sta lahko 
ponovno imenovana. 

(3) Dva člana imenuje direktor Urada izmed delavcev Urada ali 
izmed oseb, vpisanih v register zastopnikov pri Uradu, za vsak 
posamezen spor. 

(4) Enega člana imenuje direktor Urada na predlog Zveze 
inovatorjev Slovenije. 

(5) Po enega člana imenuje vsaka stranka v postopku. 

(6) Člana iz tretjega odstavka tega člena morata imeti strokovne 
izkušnje na področju, na katerega se inovacija nanaša, član iz 
četrtega odstavka tega člena pa mora biti predstavnik Zveze 
inovatorjev Slovenije. 

28. člen 

(1) Postopek pred poravnalnim svetom se začne na pisno 
zahtevo, ki se vloži pri poravnalnem svetu v dveh izvodih. 

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati kratek opis 
spornih dejstev in kaj se z zahtevo uveljavlja. V zahtevi morata biti 
navedena tudi ime in naslov nasprotnega udeleženca. 

(3) Predsednik poravnalnega sveta vroči zahtevo nasprotnemu 
udeležencu in ga pozove, da se v določenem roku izjavi o zahtevi. 

31. člen 

Vsaka stranka poravna svoje stroške postopka, razen če se 
sporazumejo drugače. 

32. člen 

(1) Sodno varstvo pravic je dovoljeno samo ob pogoju, da je bil 
poravnalni postopek predhodno sprožen, pa ni bil uspešen. 

(2) Brez predhodnega poravnalnega postopka je sodno varstvo 
dovoljeno samo: 

a) če je delojemalcu prenehalo delovno razmerje ali če je izum 
nastal v šestih mesecih po prenehanju delovnega razmerja; 

b) če se s tožbo zahtevajo začasne odredbe ali izdaja plačilnega 
naloga. 

34. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje delodajalec, če ne varuje izuma, o katerem ga je 
delojemalec obvestil, v tajnosti tako dolgo, kot to zahtevajo interesi 
delojemalca (prvi odstavek 7. člena). 

36. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
delojemalec, če v postopku pri Uradu delodajalcu ne nudi pomoči 
s pojasnili o izumu ter ne da potrebne izjave (drugi odstavek 11. 
člena). 

37. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
delodajalec, če ne obvesti delojemalca in mu na njegovo zahtevo 
in na njegove stroške ne prenese pravice in ne preda za varstvo 
te pravice potrebne dokumentacije (prvi odstavek 12. člena). 

i 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

•H Naslov predloga akta: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravicah 
industrijske lastnine iz delovnega razmerja 

EVA št.: 2002-2111-0041 

2) Skladnost nredloaa akta z določbami "Evropskega sporazuma 
o pridružitvi" 

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

/ 

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

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3^ Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Ni predpisov ES. 

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 zaorai 
navedenimi pravnimi viri ES Meto^ 

/ 

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

Ne. 

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

Ne. 

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

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

/ 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Mojca Pečar 
svetovalka vlade 
Urad RS za intelektualno 
lastnino 

Št.: 002-8/2 
Datum: 4.7.2002 

Podpis 
predstojnika organa: 

Erik Vrenko 
direktor 

Urad RS za intelektualno 
lastnino 
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Predlog zakona o 

PARLAMENTARNEM NADZORU 

ORVEŠČEVALNIH IN VARNOSTNIH SLUŽB 

(ZPNOVS) 

- prva obravnava - EPA 600 - III 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina poslancev 

Ljubljana, 11. julij 2002 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.l. RS, št. 48/92, 
15/94, 19/94 in 44/94 - odločba US RS) ter v skladu s 174. 
členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Ur.l. 
RS, Št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/00, 3/01, 9/01, 13/ 
01, 52/01 - odločba US RS) in na podlagi sklepa, sprejetega na 
9. seji Državnega zbora Republike Slovenije dne 13.11.2001, 
vlagajo podpisani poslanci 

- PREDLOG ZAKONA O PARLAMENTARNEM 
NADZORU OBVEŠČEVALNIH IN VARNOSTNIH SLUŽB 

in ga pošiljajo v prvo obravnavo. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora bodo kot predstavniki predlagateljev na sejah Državnega 
zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

gospod Jožef JEROVŠEK, predsednik Komisije Državnega 

zbora za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih 
služb, 
gospod Zmago JELINČIČ PLEMENITI, podpredsednik 
Komisije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih 
služb, 
gospod Rudolf MOGE, član Komisije za nadzor nad delom 
varnostnih in obveščevalnih služb, 

- gospod Franc KANGLER, član Komisije za nadzor nad 
delom varnostnih in obveščevalnih služb. 

Predlagatelji: 

Rudolf Moge, l.r. 
Jožef Jerovšek, l.r 

Marko Diaci, l.r 
Zmago Jelinčič Plemeniti, l.r 

mag. Janez Drobnič, l.r 
Bojan Kontič, l.r 

Franc Kangler, l.r 
Bogomir Zamernik, l.r 

Franc Lenko, l.r 
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Predlog zakona o 

PARLAMENTARNEM NADZORU 

OBVEŠČEVALNIH IN 

VARNOSTNIH SLUŽB 

L UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Parlamentarni nadzor obveščevalno-varnostnih in varnostnih 
služb urejajo 49. člen zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni 
agenciji (ZSOVA - Uradni list RS, št. 23/99), 126.a člen zakona o 
policiji (ZPol - Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 in 93/01) in 85. člen 
zakona o obrambi (ZObr - Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 
13/98, 33/00 in 87/01). Nekatere nadzorne pristojnosti in naloge 
določa tudi odlok o ustanovitvi komisije za nadzor nad delom 
varnostnih in obveščevalnih služb (Uradni list RS, št. 124/00), 
vendar je pri tem treba upoštevati, da določbe, ki so vsebovane 
v notranjih aktih Državnega zbora, ne morejo ustvarjati učinkov 
navzven, tako v razmerju do posameznikov kot tudi do drugih 
državnih organov, kar je v obrazložitvi odločbe št. U-l-383/98-33 
z dne 21.9.200 ugotovilo tudi Ustavno sodišče. Parlamentarni 
nadzor ureja tudi 40. člen novega poslovnika Državnega zbora 
(PoDZ - Uradni list RS, št. 35/02), ki pa še ne velja. V teh pravnih 
aktih je parlamentarni nadzor določen z vidika posamezne 
obveščevalno-varnostne in varnostne službe oziroma z vidika 
delovanja Komisije Državnega zbora za nadzor nad delom 
varnostnih in obveščevalnih služb. 

Taka razpršena, parcialna in mestoma nepregledna ureditev 
parlamentarnega nadzora je zato nujno neenotna in tudi 
pomanjkljiva, zato bi bilo treba ta nadzor celovito zakonsko urediti. 
S tem bi se povečala tudi učinkovitost parlamentarnega nadzora. 
Državni zbor je zato na svoji 9. seji, dne 13.11.2001, sprejel 
sklep, da se pripravi predlog zakona o parlamentarnem nadzoru 
obveščevalnih in varnostnih služb. 

Do sedaj so bili v parlamentarno proceduro vloženi naslednji 
predlogi zakonov o parlamentarnem nadzoru varnostnih in 
obveščevalnih služb: 

Predlog zakona o parlamentarnem nadzoru varnostnih in 
obveščevalnih služb (EPA -1999, predlagatelja: dr. Leo Šešerko 
in Anton Anderlič). Ta predlog zakona je bil pozneje umaknjen 
iz obravnave. Nadomestil ga je predlog, ki ga je posredovala 
Vlada Republike Slovenije. 

Predlog zakona o obveščevalno-varnostni in varnostni 
dejavnosti in parlamentarnem nadzoru (EPA - II 690, 
predlagatelj: Vlada Republike Slovenije). Predlog v prvi 
obravnavi ni dopolni podpore poslancev Državnega zbora. 

Predlog zakona o parlamentarnem nadzoru nad delom 
varnostnih in obveščevalnih služb (EPA - III 223, predlagatelj 
Zmago Jelinčič Plemeniti). Predlagatelj umika svoj predlog 
zakona iz zakonodajnega postopka, ker je sopredlagatelj 
Predloga zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih 
in varnostnih služb. 

2. CILJI IN NAČELA PREDLOGA ZAKONA 

Splošni parlamentarni (politični) nadzor obveščevalnih in 
varnostnih služb prek Vlade in pristojnih ministrstev ne zagotavlja 
ustrezne učinkovitosti nadzora teh služb. Potreben je tudi nadzor 
posamezne dejavnosti teh služb in to na način, ki nekoliko odstopa 
od običajnih nalog in postopkov delovnih teles Državnega zbora. 
Tak nadzor dela obveščevalnih in varnostnih služb lahko izvaja 
le delovno telo s posebnimi pristojnostmi in nalogami ter ustreznimi 
nadzorstvenimi instrumenti. Kljub temu pa je tudi ta parlamentarni 
nadzor po naravi politični in v delu tudi strokovni, čeprav je 
strokovni oziroma operativni nadzor v pristojnosti drugih državnih 
organov. 

Temeljni cilj predlaganega zakona je zagotoviti enoten in učinkovit 
parlamentarni nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, 
predvsem z vidika zagotavljanja spoštovanja človekovih pravic, 
temeljnih svoboščin in uporabe finančnih sredstev. Parlamentarni 
nadzor je namreč najpomembnejša oblika demokratične kontrole 
in usmerjanja dela nosilcev obveščevalne in varnostne dejavnosti. 
Kot vsak nadzor tudi ta izhaja iz določene stopnje nezaupanja v 
delovanje teh služb. Upoštevati je namreč treba da imajo te službe 
z zakonom pomembna pooblastila, s katerimi posegajo v z Ustavo 
in zakoni varovane temeljne človekove pravice in svoboščine. 
Na drugi strani narava njihovega dela zahteva določeno stopnjo 
prikritega delovanja, oblike internega, upravnega in sodnega 
nadzora pa po naravi ne morejo biti dovolj učinkovite in celovite 
Zaradi tega je treba zagotoviti zaupanje javnosti v delo Državnega 
zbora na tem področju in zaupanje v delo obveščevalnih in 
varnostnih služb. 

Parlamentarni nadzor mora prispevati k izboljšanju učinkovitosti 
delovanja obveščevalnih in varnostnih služb. Pri tem je pomembno 
tudi medsebojno zaupanje med nadzornikom, to je parlamentarno 
komisijo in nadzorovanimi službami. 

Parlamentarni nadzor mora izhajati iz razlikovanja med 
obveščevalnimi in varnostnimi funkcijami in s tem razlikovanja 
med predmetom in obsegom nadzora nosilcev obveščevalne in 
nosilcev varnostne dejavnosti. 

Na podlagi ustavnega načela o delitvi oblasti je treba zagotoviti 
uresničevanje z Ustavo in zakoni določenega razmerja med 
Državnim zborom, Vlado in sodišči. 

3. POGLAVITNE REŠITVE PREDLAGANEGA 
ZAKONA 

Predlagani zakon ureja: 
- predmet in obseg parlamentarnega nadzora obveščevalnih 

in varnostnih služb; 
sestavo in način dela Komisije za nadzor obveščevalnih in 
varnostnih služb; 
pristojnosti in naloge Komisije za nadzor obveščevalnih in 
varnostnih služb; 
način izvrševanja parlamentarnega nadzora; 
razmerje Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih 
služb do Državnega zbora, Vlade in pristojnih ministrstev ter 
obveščevalnih in varnostnih služb; 
razmerje Komisije do drugRi organov in organizacij ter 
posameznikov. 

1. Opredelitev obveščevalno-varnostne in varnostne dejavnosti 
ter njihovih nosilcev ni predmet urejanja tega, temveč drugih 
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zakonov. Predloženi zakon mora določiti le, katere obveščevalne 
in varnostne službe opravljajo dejavnost, ki je predmet 
parlamentarnega nadzora. Obveščevalno-varnostno dejavnost, 
ki je predmet nadzora po tem zakonu, opravljata Slovenska 
obveščevalno-varnostna agencija Vlade Republike Slovenije po 
ZSOVA in obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo 
po ZObr. Varnostno dejavnost, ki je predmet nadzora po tem 
zakonu, pa opravljata Policija Ministrstva za notranje zadeve po 
ZPol (in ne kriminalistična policija) in obveščevalno-varnostna 
služba Ministrstva za obrambo po ZObr. Ker se lahko znotraj teh 
ali drugih državnih organov ustanovijo tudi druge službe za 
opravljanje obveščevalno-varnostne in varnostne dejavnosti, mora 
zakon določiti, da se parlamentarni nadzor izvršuje tudi nad njimi. 

Pravno sistemsko in nomotehnično je nujno, da se zakon izogne 
uporabi imen konkretnih, v tem primeru obveščevalno-varnostnih 
in varnostnih služb. V ta namen so v tem predlogu zakona 
obveščevalno-varnostne službe skrajšano označene kot 
»obveščevalne službe«, medtem ko za varnostne službe te 
potrebe ni (tudi resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike 
Slovenije v točki 5.2. uporablja pojem »obveščevalne in varnostne 
službe«). Ker pa je predmet tega zakona parlamentarni nadzor 
obveščevalnih oziroma varnostnih služb, jim je dodana beseda 
»nadzorovana«. 

Na podoben način predloženi zakon rešuje tudi vprašanje 
poimenovanja dejavnosti obveščevalnih in varnostnih služb. Ta je 
urejena v ZSOVA, ZObr, ZPol, zakonu o kazenskem postopku 
(ZKP - Uradni list RS, št. 63/94, 72/98, 6/99 in 66/00) in v še 
nekaterih drugih zakonih. Vendar pa vsa ta dejavnost ni predmet 
parlamentarnega nadzora. Parlamentarni nadzor mora izhajati iz 
različnega namena in cilja obveščevalne oziroma varnostne 
dejavnosti ter pristojnosti njihovih nosilcev. Medtem ko je varnostna 
dejavnost namenjena zagotavljanju notranje varnosti, zlasti 
odkrivanju, preiskovanju in preprečevanju kaznivih in drugih dejanj, 
naperjenih proti ustavno varovanim dobrinam z namenom 
kazenskega pregona, obveščevalni dejavnosti to ni primaren cilj. 
Obveščevalne službe zlasti zbirajo in analizirajo informacije, 
pomembne za določanje ukrepov, ki naj zagotovijo ustrezno 
nacionalno varnost. Z različnimi cilji in nalogami posamezne 
dejavnosti je neločljivo povezan obseg in vrsta pooblastil, ki jih 
ima določena služba, ki opravlja eno od teh dejavnosti, posledično 
pa tudi način in intenziteta posegov v človekove pravice 
posameznikov, ter subjekti in vrsta nadzora. Pomembna razlika 
med njima je v tem, da je delovanje varnostnih služb že po naravi 
bolj javno in transparentno, njihovi ukrepi pa pod upravnim in 
sodnim nadzorom, posamezniki, ki jih take službe obravnavajo, 
pa so praviloma s tem seznanjeni. Delo obveščevalnih služb 
zahteva večjo stopnjo tajnosti, ni namenjeno kazenskemu pregonu 
in je zato praviloma zunaj sodnega nadzora, posamezniki, o 
katerih take službe zbirajo podatke ali posegajo v njihove pravice 
in svoboščine, pa o tem praviloma niso obveščeni. Na podlagi 
tega je parlamentarni nadzor obveščevalnih služb v predloženem 
zakonu širši, kot za varnostne službe. Medtem ko se ta pri 
varnostnih službah omejuje predvsem na nekatere prikrite ukrepe, 
zajema nadzor obveščevalnih služb poleg teh tudi drugo 
obveščevalno dejavnost. 

Razen ZSOVA in ZObr drugi zakoni ne določajo skupnega izraza 
za posamezno skupino ukrepov, ki jih izvajajo obveščevalne in 
varnostne službe, poleg tega pa tudi teorija in doktrina še nista 
izoblikovali skupnega izraza za vse skupine teh ukrepov. 
Predloženi zakon jih je zato poimenoval kot »nadzorovani ukrepi«, 
kadar so mišljeni vsi ukrepi obveščevalnih in varnostnih služb, ki 
so predmet parlamentarnega nadzora, oziroma »nadzorovani 
ukrepi obveščevalne službe« ali »nadzorovani ukrepi varnostne 
službe«, ko gre za eno ali drugo skupino ukrepov, ki s6 predmet 
parlamentarnega nadzora. Taka poenostavitev omogoča večjo 

preglednost zakona, poleg tega pa se izogne nenehnemu 
ponavljanju oziroma citiranju določb drugih zakonov, kjer so ti 
ukrepi podrobno urejeni. 

Predmet parlamentarnega nadzora obveščevalnih služb je (1) 
širša dejavnost teh služb in posebne oblike pridobivanja podatkov, 
ki so določene v 20. in 23. členu ZSOVA. Sem štejejo spremljanje 
mednarodnih sistemov zvez, tajni nakup dokumentov in 
predmetov, tajno opazovanje in sledenje na odprtih ali javnih 
prostorih z uporabo tehničnih sredstev za dokumentiranje ter 
pridobivanje podatkov s kontrolo pisem in drugih občil in z 
nadzorovanjem in s snemanjem telekomunikacij. Poleg tega so 
predmet nadzora tudi (2) posebne oblike pridobivanja podatkov, 
določene v 34. členu ZObr, ki jih pri opravljanju obveščevalnih 
nalog uporablja obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za 
obrambo. Ta med drugim v prvem odstavku 34. člena določa, da 
imajo delavci obveščevalno-varnostne službe ministrstva, ki 
opravljajo obveščevalne in protiobveščevalne naloge iz prvega 
odstavka 32. člena ZObr in ki jih določi minister, pooblastila, kot jih 
zakon določa za delavce Slovenske obveščevalno-varnostne 
agencije. Pooblaščeni delavci zbirajo obveščevalne podatke s 
tajnim sodelovanjem, s posebnimi oblikami pridobivanja podatkov 
pod pogoji in na način, predpisan za Slovensko obveščevalno- 
varnostno agencijo. Nadzor obveščevalne službe je torej splošni 
in posebni. 

Parlamentarni nadzor varnostnih služb pa je samo posebni in 
zajema (1) ukrepe, ki so določeni v 150., 151., 152. in 155. členu 
ZKP, (2) ukrepe, ki so določeni v 49. členu ZPol, razen ukrepov iz 
2. in 3. alinee prvega odstavka tega člena, in (3) ukrepe, ki so 
določeni v 34. členu ZObr v zvezi s 150., 151., 152. in 155. členom 
ZKP in 49. členom ZPol, razen ukrepov iz 2. in 3. alinee prvega 
odstavka tega člena. ZObr v drugem in tretjem odstavku 34. 
členu predpisuje, da delavci obveščevalno-varnostne službe 
ministrstva, ki opravljajo varnostne naloge in ki jih določi minister, 
imajo v skladu z Zobr pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju 
kaznivih dejanj v ministrstvu in Slovenski vojski pooblastila, kot 
jih zakon določa za policijo. Delavci obveščevalno-varnostne 
službe ministrstva lahko pri opravljanju nalog uporabljajo s predpisi 
dovoljene posebne ukrepe po postopku, pod pogoji ter v obsegu, 
kot je to z zakonom določeno za policijo. Predlog zakona izvzema 
iz nadzorovanih ukrepov varnostne službe tajno policijsko 
delovanje in tajno policijsko sodelovanje, ki sta opredeljena v 
drugi in tretji alinei 49. člena ZPol. Osnovni razlog je v tem, da se 
z omenjenima ukrepoma bistveno ne posega v ustavno varovane 
pravice. Zato ti ukrepi v primerljivih tujih ureditvah tudi niso predmet 
parlamentarnega nadzora, poleg tega pa tudi parlamentarni nadzor 
obveščevalne službe ne predvideva omenjenih ukrepov. Tajno 
policijsko sodelovanje običajno sploh ni zakonsko urejeno, saj 
gre za taktiko zbiranja informacij, ki predstavlja eno od 
konvencionalnih oblik preiskovanja in preprečevanja kriminala. 
Tajno policijski delovanje pa je zakonsko urejeno le v posameznih 
državah (npr. Danska, Nemčija, Francija), v drugih pa ne (npr. 
Belgija, Velika Britanija, Nizozemska). V obeh primerih gre za 
zbiranje podatkov iz kriminalnega okolja brez uporabe 
pripomočkov za zvočno ali videosnemanje. Zbiranje informacij z 
uporabo tehničnih pripomočkov pa že predstavlja bistven poseg 
v ustavno varovane pravice, zato ukrepa tajnega opazovanja in 
sledenja z uporabo tehničnih sredstev (prva alinea 49. člena ZPol) 
in prisluškovanje in snemanje pogovorov s privolitvijo vsaj ene 
osebe udeležene v pogovoru (4. točka 1. odstavka 150. člena 
ZKP), ostajata med nadzorovanimi ukrepi. Enako velja tudi, če 
gre pri tajnem delovanju ali sodelovanju za navidezen odkup, 
navidezno sprejemanje ali dajanje daril ali podkupnine (155. člen 
ZKP) ali uporabo prirejenih listin in identifikacijskih oznak (4. alinea 
49. člena ZPol). Pri zadnjih dveh naštetih ukrepih je nadzor 
utemeljen, saj gre za nevarnost, da se z njimi izziva kriminalna 
aktivnost. 
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S predlagano omejitvijo se obseg nadzora ukrepov varnostnih 
služb v primerjavi z veljavno ureditvijo ne zmanjšuje. Ne samo, 
da bosta omenjena ukrepa zajeta v nadzoru drugih ukrepov, ki 
se izvajajo v okviru tajnega policijskega delovanja in tajnega 
policijskega sodelovanja. Upoštevati je treba tudi pristojnost 
parlamentarne komisije do vpogleda v dokumente, drugo gradivo 
in podatke nadzorovane službe, se pravi tudi varnostne, česar 
npr. ZPol, ki določa nadzor varnostne dejavnosti Policije, ne 
predvideva (predvideva jo samo za nadzor obveščevalnih služb). 
To pomeni, da se bo obseg nadzora povečal. Prav predlagana 
možnosti vpogleda v dokumente, drugo gradivo in podatke 
varnostne službe bo omogočila učinkoviti nadzor tega področja 
uporabe nadzorovanih ukrepov. Predvidene omejitve upoštevajo, 
da se ukrepi izvajajo v okviru predkazenskega postopka in da bi 
v določenih pogojih vpogled lahko ogrozil uspešen potek tega 
postopka, življenje ljudi ali omogočil razkritje vira informacij. 

2. Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Komisija) 
je na podlagi novega PoDZ po svojem položaju stalna komisija 
Državnega zbora. PoDZ je posebej uredil njeno delovno področje 
ter nekatera vprašanja glede sestave in načina delovanja, glede 
drugih vprašanj pa velja splošna poslovniška ureditev, ki se nanaša 
na delovna telesa Državnega zbora. 

Čeprav je Komisija eno od delovnih teles Državnega zbora, katerih 
poslovanje je sicer urejeno s PoDZ, ima drugačen položaj kot 
druga delovna telesa Državnega zbora. Njeno delovanje bistveno 
bolj neposredno posega v delovanje izvršilne oblasti kot delovanje 
drugih delovnih teles Državnega zbora, zaradi tega naj bi njena 
temeljna pooblastila in nekatera vprašanja njenega delovanja uredil 
zakon. Zaradi posebnega delovnega področja in načina delovanja, 
zlasti zaradi posebnih pooblastil, ki jih ima taka komisija, na drugi 
strani pa tudi zaradi posebnih dolžnosti njenih članov, bi bilo pravno 
sistemsko najbolj primerno, da bi jo ustanovil kar zakon. Ker pa je 
Komisija že predvidena v novem PoDZ, je primerno, da to pravno 
stanje zakon samo povzame, da torej Komisijo ustanovi Državni 
zbor na podlagi svojega poslovnika in tega zakona. Ne glede na 
to bi moral zakon zaradi omenjenih posebnosti položaja in delovanja 
Komisije določiti njeno sestavo, delovno področje, njena pooblastila 
in posebnosti njenega delovanja. Glede ostalih vprašanj njenega 
položaja in načina delovanja pa bi se lahko uporabljala ustrezna 
ureditev glede delovnih teles, kot jo določa PoDZ. 

Glede na povedano naj bi predlog zakona uredil samo navedena 
vprašanja, glede ostalih vprašanj pa naj bi se uporabljala ureditev 
iz PoDZ. Glede na posebnosti delovanja Komisije bi bilo tudi 
smotrno, da bi Komisija podrobneje uredila svoje delo s posebnim 
poslovnikom, ki bi na podlagi zakona in PoDZ, natančneje uredil 
način dela Komisije. 

Narava delovanja parlamentarne komisije, ki izvaja parlamentarni 
nadzor kot tudi primerjalni podatki kažejo, da mora biti Komisija 
relativno majhna, vsekakor bistveno manjša ko^o druga delovna 
telesa. Zato naj bi število članov Komisije določil kar zakon, hkrati 
pa določil tudi, da zaradi posebnosti dela in posebne odgovornosti 
Komisije njene člane izvoli Državni zbor. Sestava Komisije naj bi 
odražala razmerje med poslanci vladajoče koalicije in opozicijskih 
strank, hkrati pa dajalo ustrezen vpliv opoziciji. 

Zakon naj bi določil tudi nekatere posebnosti delovanja Komisije, 
zlasti glede javnosti dela, ki bi morala biti v tej Komisiji izjema. V 
predlogu zakona naj bi bila določena še ena posebnost dela 
Komisije, ki izhaja iz njenih posebnih pooblastil. Za izvedbo 
neposrednih ukrepov nadzora obveščevalnih in varnostnih služb 
naj bi namreč Komisija pooblastila največ tri svoje člane 
(pooblaščena skupina), ki bi lažje izvedli te ukrepe kot celotna 
Komisija in učinkoviteje varovali zaupnost podatkov, ki bi jih izvedeli 
pri tem. Seveda pa bi morala ta skupina na ustrezen način Komisiji 
poročati o svojih ugotovitvah. 

Učinkovit parlamentarni nadzor predpostavlja, da Vlada, pristojna 
ministrstva, obveščevalne in varnostne službe ter drugi državni 
organi in organizacije, tesno sodelujejo z Komisijo in ji s tem 
omogočijo izvedbo njenih nadzorstvenih nalog. Pri tem pa so vsi 
člani Komisije in drugi udeleženci parlamentarnega nadzora dolžni 
varovati tajne podatke, s katerimi so se seznanili oziroma jih 
pridobili pri delu oziroma v zvezi z delom Komisije. Določanje, 
varovanje in dostop do tajnih podatkov ureja zakon o tajnih 
podatkih (ZTP - Uradni list RS, št. 87/01), zato predlagani zakon 
teh vprašanj ne ureja, temveč se nanj sklicuje. 

3. Pri določitvi pristojnosti in nalog Komisije predlog zakona izhaja 
iz načela, da morajo te omogočiti učinkovit parlamentarni nadzor 
obveščevalnih in varnostnih služb, hkrati pa da ta nadzor ne 
ovira učinkovitega delovanja teh služb. Pri zakonskem urejanju 
pristojnosti in nalog Komisije je treba upoštevati z zakonom 
določene pristojnosti obveščevalnih in varnostnih služb, ki se 
razlikujejo glede na namen in cilj delovanja teh služb. S tem je 
neposredno povezan tudi obseg parlamentarnega nadzora, ki je 
pri obveščevalnih službah širši kot pri varnostnih. Predmet 
nadzora varnostnih služb ni njihova celotna dejavnost, ampak le 
tisti del, v okviru katerega Policija in obveščevalno varnostna 
služba Ministrstva za obrambo uporabljata posebne ukrepe, s 
katerimi bistveno posegajo v posameznikovo informacijsko in 
drugo zasebnost, prizadeta oseba pa s temi ukrepi v času 
izvajanja ni seznanjena. Tudi če so ukrepi odrejeni s sodno 
odločbo, sodni nadzor ni celovit, še manj celovit je v primeru, ko 
ukrepi niso sodno odrejeni. 

Pristojnosti in naloge Komisije so odvisne tudi od vrste 
parlamentarnega nadzora, ki je lahko posredni ali neposredni. 
Prvega izvršuje Komisija kot celota, neposredni nadzor 
obveščevalne in varnostne službe pa praviloma izvaja 
pooblaščena skupina znotraj Komisije. 

V okviru posrednega parlamentarnega nadzora obveščevalnih 
in varnostnih služb Komisija nadzoruje skladnost dejavnosti in 
ukrepov teh služb s sprejeto politiko nacionalne varnosti, kar bo 
Državnemu zboru omogočilo vpliv na delovanje obveščevalnih in 
varnostnih služb. V tem smislu ne gre le za nadzor, ampak tudi za 
sodelovanje med pristojnimi državnimi organi. V okviru izvajanja 
nadzora predlog zakona vzpostavlja neposredno razmerje med 
Komisijo in obveščevalno oziroma varnostno službo ter med 
Komisijo in Vlado. V obeh primerih je način izvrševanja nadzora 
predpisan bodisi kot dolžnost Vlade oziroma nadzorovane službe, 
da Komisiji predloži določeno poročilo ali podatke bodisi, kot pravica 
Komisije, da zahteva tako poročilo ali podatke. 

Vlada bo Komisiji predložila v obravnavo program dela posamezne 
obveščevalne službe za tekoče leto, celovito letno poročilo o 
delu in o finančnem poslovanju posamezne nadzorovane službe 
ter podrobno poročilo o posamezni dejavnosti te službe, ki bo 
posebnega pomena za nacionalno varnost. Odgovornost za 
sprejem ocene, katera zadeva je posebnega pomena za 
nacionalno varnost, se s tem prenaša na Vlado. Tak program dela 
in poročilo bo Vlada predložila tudi za varnostno službo, vendar 
samo v delu, ki se nanaša na nadzorovane ukrepe. 

Pomembna pristojnost in naloga Komisije, ki jo predvideva zakon, 
je obravnava predloga državnega proračuna in predlogov drugih 
aktov, ki se nanašajo na financiranje obveščevalne oziroma 
varnostne službe. V okviru nadzora bo Komisija pristojna tudi za 
obravnavo predlogov zakonov in drugih aktov, ki se nanašajo na 
delovanje obveščevalne oziroma varnostne službe (pri slednji 
seveda, samo v delu, ki se nanaša na nadzorovane ukrepe). 

Ena od poglavitnih rešitev predlaganega zakona se nanaša na 
nadzor finančnega poslovanja obveščevalne oziroma varnostne 
službe. Zakon predvideva podrobno letno poročilo o višini in 
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namenih porabe finančnih sredstev v povezavi s splošno 
dejavnostjo obveščevalne službe in posamezno dejavnostjo 
posebnega pomena za nacionalno varnost. Podobno velja tudi za 
varnostno službo, le da se bo tako poročilo nanašalo samo na 
uporabo nadzorovanih ukrepov. Hkrati je predvidena tudi možnost, 
da Komisija kadarkoli med letom zahteva predložitev takega 
finančnega poročila obveščevalne službe. Zakon s tem uvaja 
uveljavljeni mednarodni standard, po katerem je strog nadzor 
proračuna obveščevalne oziroma varnostne službe ključnega 
pomena za zagotovitev učinkovitega parlamentarnega nadzora. 
Komisija bo lahko od Vlade tudi kadarkoli med letom zahtevala 
predložitev poročila o finančnem poslovanju obveščevalne službe 
za izvrševanje posameznih nalog in poročila o izvrševanju 
posamezne dejavnosti, ki bo posebnega pomena za nacionalno 
varnost. 

Pristojnosti in naloge Komisije znotraj tega nadzora, kot npr. 
obravnava programov dela, različnih poročil, predlogov zakonov 
in drugih aktov ter pobud posameznikov in organizacij, niso 
povezane samo z nadzorom obveščevalnih in varnostnih služb, 
temveč Komisiji omogočajo tudi vpliv na zagotavljanje ustreznih 
pogojev in na način dela teh služb. 

Obveščevalne službe bodo morale vsake tri mesece, po potrebi 
pa tudi zunaj tega roka, poročati Komisiji o izvrševanju svojih 
splošnih dejavnosti in o nadzorovanih ukrepih, v okviru katerih 
obveščevalna služba tajno pridobiva podatke. Za varnostne službe 
je ta obveznost predvidena samo glede uporabe nadzorovanih 
ukrepov. Obseg nadzora nad navedenimi ukrepi bo različen, 
odvisen zlasti od tega, ali bo izvedena predhodna sodna kontrola 
takega ukrepa ali ne. Kadar bo šlo za s sodno odločbo odrejen 
ukrep, bo Komisija nadzirala uporabo takega ukrepa, v ostalih 
primerih pa bo nadzirala tudi samo odreditev ukrepa. S podrobno 
predpisanimi sestavinami poročila o nadzorovanih ukrepih se 
zagotavlja učinkovitost parlamentarnega nadzora, ki ni omejen le 
na zaključene ukrepe. Tudi v tem primeru se ne vzpostavlja le 
dolžnost nadzorovane službe, da Komisiji poroča o nadzorovanih 
ukrepih, pač pa tudi pravica Komisije, da v posameznih zadevah 
zahteva posebno poročilo. 

Med skupnimi instrumenti nadzora predlog zakona določa ogled 
naprav in prostorov, ki je bodisi vnaprej napovedan ali 
nenapovedan (neposredni nadzor). Ta pregled se nanaša na 
objekte in naprave, ki jih nadzorovana služba uporablja za nadzor 
telekomunikacij, in so bodisi pri nadzorovani službi ali pri 
telekomunikacijskemu operaterju. Enako lahko v okviru 
izvrševanja nadzora pooblaščena skupina zahteva vpogled v 
dokumente, drugo gradivo ali druge podatke nadzorovane službe. 
Oba nadzorna instrumenta se seveda nanašata na nadzorovane 
ukrepe in sta omejena na ta okvir. Predlagani zakon tudi nalaga 
določene obveznosti in pravice vsem zaposlenim v nadzorovanih 
službah. 

Na drugi strani pa predlagani zakon določa zakonite pogoje, pod 
katerimi lahko Vlada odloči, da se nadzor posameznega 
nadzorovanega ukrepa ali povezanih ukrepov odloži za določen 
čas. Gre za več taksativno naštetih razlogov, katerih bistvo je 
možnost resnega ogrožanja uspešnega poteka dejavnosti 
nadzorovane službe, ki še traja, ogrožanje življenja ali razkritje 
zaščitenega vira informacij. Kljub odločitvi Vlade lahko Komisija z 
dvotretjinsko večino vseh članov odloči, da se nadzor izvrši. 

4. Za učinkovito izvajanje nadzora mora komisija imeti tudi 
možnost, da neodvisno pridobiva informacije, ki so potrebne za 
učinkovit nadzor. Predlog zakona mora zato zavezovati k pošiljanju 
določenih podatkov telekomunikacijske operaterje. Gre za 
podatke, ki jih morajo voditi v skladu z zakonom, ki ureja 
telekomunikacije. Telekomunikacijski operaterji so tudi dolžni 
dopustiti napovedani ali nenapovedani ogled njihovih naprav in 

prostorov, kot tudi vpogled v registracijo posegov nadzora 
telekomunikacijskega prometa. Podobno obveznost vsebuje 
zakon tudi za izvajalca poštnih storitev. Obveznost udeležbe sej 
in odgovarjanja na vprašanja članov Komisije velja tudi za 
pooblaščena predstavnika telekomunikacijskega operaterja 
oziroma izvajalca poštnih storitev. 

Obveznost dajanja podatkov Komisiji mora biti urejena tudi za 
vse upravne organe, organe lokalnih skupnosti, vse pravne osebe 
javnega prava in nosilce javnih pooblastil. Zaposleni v upravnih 
organih in organih lokalnih skupnosti pa so tudi zavezani 
udeleževati se sej Komisije in odgovarjati na vprašanja njenih 
članov. Tudi za njih seveda veljajo omejitve dolžnosti pričevanja. 

Posebej pomembno je tudi, da se lahko vsakdo obrne na Komisijo 
in ji da v zvezi z domnevno nezakonitostjo pobudo za nadzor. To 
velja tako za posameznike kot organizacije. Če pobudnik v pobudi 
navaja, da je bila z nezakonitim ukrepom kršena njegova pravica, 
Komisija pa pri izvedbi ugotovi, da je bila kršena, ga je o tem 
dolžna obvestiti. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Uveljavitev predlaganega zakona ne bo zahtevala dodatnih 
finančnih sredstev iz državnega proračuna. 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja predmet in obseg parlamentarnega nadzora 
obveščevalno-varnostnih in varnostnih služb, sestavo, 
pristojnosti, naloge in način dela delovnega telesa Državnega 
zbora, pristojnega za nadzor obveščevalno-varnostnih in 
varnostnih služb ter njegova razmerja do Državnega zbora 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor), Vlade 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) in ministrstev, 
drugih državnih organov, obveščevalno-varnostnih in varnostnih 
služb, organizacij in posameznikov. 

2. člen 

Nadzor po tem zakonu opravlja Komisija za nadzor obveščevalnih 
in varnostnih služb (v nadaljnjem besedilu: Komisija) 

3. člen 

(1) Komisija nadzoruje obveščevalno-varnostne službe Vlade in 
ministrstva, pristojnega za obrambo (y nadaljnjem besedilu: 
obveščevalna služba). 

(2) Komisija nadzoruje varnostne službe ministrstva, pristojnega 
za notranje zadeve in ministrstva, pristojnega za obrambo (v 
nadaljnjem besedilu: varnostna služba). 

(3) Komisija nadzoruje tudi druge obveščevalne in varnostne 
službe, ki jih za opravljanje podobne dejavnosti in s pooblastili, 
kot službe iz prvega in drugega odstavka tega člena, ustanovijo 
državni organi. 
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4. člen 

Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem zakonu, imajo tale pomen: 

1. »Nadzorovana obveščevalna služba« je obveščevalna 
služba iz 3. člena; 

2. »Nadzorovana varnostna služba« je varnostna služba iz 3. 
člena; 

3. »Nadzorovana služba« je obveščevalna oziroma varnostna 
služba iz 3. člena; 

4. »Nadzorovana dejavnost obveščevalne službe« je z 
zakonom določeno delovanje te službe, razen ukrepov iz 5. 
točke tega člena; 

5. »Nadzorovani ukrepi obveščevalne službe« so: 
a) posebne oblike pridobivanja podatkov, določene v 20. in 

23. členu zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni 
agenciji (ZSOVA - Uradni list RS, št. 23/99), in 

b) posebne oblike pridobivanja podatkov, določene v 34. 
členu zakona o obrambi (ZObr - Uradni list RS, št. 82/94, 
44/97, 87/97, 13/98, 33/00, 87/01 in 47/02); 

6. »Nadzorovani ukrepi varnostne službe« so: 
a) ukrepi, določeni v 150., 151., 152. in 155. členu zakona o 

kazenskem postopku (ZKP - Uradni list RS, št. 63/94, 72/ 
98, 6/99 in 66/00), 

b) ukrepi, določeni v 49. členu zakona o policiji, razen 
ukrepov iz 2. in 3. alinee prvega odstavka tega člena 
(ZPol - Uradni list RS, št. 49/98, 66/98 in 93/01), in 

c) ukrepi, določeni v 34. členu ZObr v zvezi s 150., 151., 
152. in 155. členom ZKP in 49. členom ZPol, razen ukrepov 
iz 2. in 3. alinee prvega odstavka tega člena; 

7. »Nadzorovani ukrepi« so ukrepi nadzorovanih služb iz 5. in 
6. točke tega člena; 

8. »Predstojnik nadzorovane službe« je predstojnik službe iz 3. 
člena; 

9. »Telekomunikacijski operater« je operater po zakonu, ki ureja 
telekomunikacije. 

5. člen 

(1) Nadzor obveščevalne službe obsega nadzorovano dejavnost 
iz 4. točke 4. člena in nadzorovane ukrepe iz 5. točke 4. člena. 

(2) Nadzor varnostne službe obsega nadzorovane ukrepe iz 6. 
točke 4. člena. 

6. člen 

Komisija nadzoruje, ali so nadzorovana dejavnost in nadzorovani 
ukrepi iz prejšnjega člena v okviru Ustave in zakona. 

7. člen 

Vlada, pristojna ministrstva, nadzorovane službe ter drugi državni 
organi in organizacije so dolžni Komisiji omogočiti izvedbo njenih 
nalog, določenih s tem zakonom. 

8. člen 

(1) Člani Komisije, drugi navzoči na seji Komisije in drugi udeleženci 
nadzora po tem zakonu so dolžni varovati tajne podatke, s katerimi 
so se seznanili oziroma jih pridobili pri delu oziroma v zvezi z 
delom Komisije. 

(2) Za dokumente, drugo gradivo in podatke Komisije se uporablja 
zakon, ki ureja tajne podatke. 

(3) Predsednik Komisije je v skladu z zakonom, ki ureja tajne 
podatke, pooblaščena oseba za določanje vseh stopenj tajnosti 
podatkov. 

II. KOMISIJA 

9. člen 

(1) Komisijo ustanovi Državni zbor. 

(2) Komisija je sestavljena in deluje v skladu s Poslovnikom 
Državnega zbora, kolikor ta zakon ne določa drugače. 

(3) Način svojega dela Komisija podrobneje uredi s poslovnikom, 
ki ga sprejme z dvotretjinsko večino navzočih članov. 

10. člen 

(1) Komisija ima največ devet članov. 

(2) Člane komisije z večino glasov vseh poslancev izvoli Državni 
zbor z list, ki jih predlagajo poslanske skupine. 

(3) Odsotnega člana Komisije ne more nadomestiti drug poslanec. 

11. člen 

(1) Seje Komisije so zaprte za javnost. 

(2) Komisija lahko na predlog njenega predsednika ali poslanske 
skupine z dvotretjinsko večino navzočih članov sklene, da bo 
seja ali del seje javen. 

(3) Komisija ne more odločati na korespondečni seji. 

12. člen 

Nadzor iz 24. in 25. člena ter tretjega odstavka 29. člena Komisija 
izvaja preko skupine treh svojih članov (v nadaljnjem besedilu: 
pooblaščena skupina), ki jih za vsak nadzor posebej Komisija 
pooblasti z večino glasov vseh članov. 

III. PRISTOJNOSTI IN NALOGE KOMISIJE 

13. člen 

(1) Za izvrševanje nadzora dejavnosti obveščevalne in varnostne 
službe ima Komisija naslednje pristojnosti in naloge: 

nadzira dejavnost obveščevalno-varnostne službe pri vladi 
in obveščevalno-varnostne službe ministrstva, pristojnega 
za obrambo, skladnost njihovega delovanja s politiko 
nacionalne varnosti Republike Slovenije in smernicami vlade; 
nadzira uporabo z zakonom določenih posebnih oblik, metod 
in ukrepov pridobivanja podatkov obveščevalno-varnostnih 
služb iz prejšnje alinee in varnostnih služb ministrstva, 
pristojnega za notranje zadeve; 
obravnava letni program dela obveščevalne službe; 

- obravnava poročila o delu in o finančnem poslovanju 
obveščevalne službe; 

- obravnava predlog državnega proračuna in predloge drugih 
aktov, ki se nanašajo na financiranje obveščevalne službe; 
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obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki se nanašajo 
na delovanje obveščevalne službe; 
obravnava obvestila in pobude posameznikov in organizacij, 
ki se nanašajo na pristojnosti in naloge Komisije. 

(2) Za izvrševanje nadzora ukrepov obveščevalne službe iz 5. 
točke 4. člena ima Komisija tudi naslednje pristojnosti in naloge: 

nadzira uporabo s sodno odločbo odrejenih nadzorovanih 
ukrepov; 
nadzira odreditev in uporabo nadzorovanih ukrepov, ki se ne 
odrejajo s sodno odločbo. 

14. člen 

Za izvrševanje nadzora ukrepov varnostne službe iz 6. točke 4. 
člena ima Komisija smiselno enake pristojnosti in naloge iz 
prejšnjega člena. 

IV. IZVRŠEVANJE NADZORA 

1. IZVRŠEVANJE NADZORA OBVEŠČEVALNE 
SLUŽBE 

15. člen 

Vlada Komisiji predloži v obravnavo program dela posamezne 
nadzorovane obveščevalne službe za tekoče leto. 

19. člen 

(1) Nadzorovana obveščevalna služba vsake tri mesece, po 
potrebi pa tudi zunaj tega roka, Komisiji poroča o uporabi 
nadzorovanih ukrepov. 

(2) Poročilo o uporabi s sodno odločbo odrejenih nadzorovanih 
ukrepov obveščevalne službe vsebuje tudi naslednje podatke: 

število zadev, v katerih so bili ukrepi odrejeni; 
število oseb, zoper katere so bili ukrepi odrejeni; 
število oseb, zoper katere so bili ukrepi uporabljeni; 

- število zavrnjenih predlogov za odreditev ukrepov; 
zakonite razloge za odreditev ukrepov v posameznih 
zadevah; 
število in vrsta komunikacijskih sredstev, ki so bila 
nadzorovana v posameznih zadevah; 
obdobje, za katerega so bili posamezni ukrepi odrejeni v 
posameznih zadevah; 
podatke o ugotovljenih nepravilnostih pri izvajanju ukrepov v 
posameznih zadevah. 

(3) Poročilo o odreditvi in uporabi nadzorovanih ukrepih 
obveščevalne službe, ki se ne odrejajo s sodno odločbo, vsebuje 
smiselno enake podatke iz prejšnjega člena. 

(4) Poročilo iz drugega in tretjega odstavka vsebuje tudi podatke 
o nadzorovanih ukrepih, ki še niso zaključeni. 

(5) Komisija lahko zahteva tudi podrobno poročilo o posameznih 
nadzorovanih ukrepih. 

16. člen 

(1) Vlada Komisiji predloži v obravnavo celovito poročilo o delu in 
o finančnem poslovanju posamezne nadzorovane obveščevalne 
službe v preteklem letu. 

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje podrobne podatke o 
splošni dejavnosti nadzorovane obveščevalne službe, o njeni 
dejavnosti posebnega pomena za nacionalno varnost in o višini 
in namenu porabe finančnih sredstev za izvrševanje posameznih 
nalog ter podatke iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 19. 
člena in podatke o številu oseb, ki jih je nadzorovana obveščevalna 
služba operativno obravnavala. 

17. člen 

(1) Nadzorovana obveščevalna služba vsake tri mesece, po 
potrebi pa tudi zunaj tega roka, Komisiji poroča o izvrševanju 
svojih splošnih dejavnosti. 

(2) Vlada Komisiji poroča o posameznih dejavnostih nadzorovane 
obveščevalne službe, ki so posebnega pomena za nacionalno 
varnost. 

(3) Poročila iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko 
zahteva tudi Komisija. 

18. člen 

(1) Komisija lahko med letom zahteva, da ji Vlada predloži poročilo 
o finančnem poslovanju nadzorovane obveščevalne službe. 

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o višini in 
namenu porabe finančnih sredstev za izvrševanje posameznih 
nalog. 

2. IZVRŠEVANJE NADZORA VARNOSTNE SLUŽBE 

20. člen 

Vlada Komisiji predloži v obravnavo program dela posamezne 
nadzorovane varnostne službe za tekoče leto, ki se nanaša na 
nadzorovane ukrepe. 

21. člen 

(1) Vlada Komisiji predloži-v obravnavo poročilo o delu in o 
finančnem poslovanju, ki se nanaša na uporabo nadzorovanih 
ukrepov posamezne varnostne službe v preteklem letu. 

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke: 
število oseb, zoper katere so bili nadzorovani ukrepi odrejeni; 
število oseb, zoper katere so bili nadzorovani ukrepi 
uporabljeni; 

• število zavrnjenih pobud za odreditev ali odobritev 
nadzorovanih ukrepov; 

- število in vrsta nadzorovanih ukrepov po posameznih 
območjih pobudnikov; 

- število posameznih kaznivih dejanj, zaradi katerih so bili 
nadzorovani ukrepi odrejeni ali odobreni; 
število oseb, zoper katere so bile po predhodni uporabi 
nadzorovanih ukrepov podana kazenska ovadba; 
višina porabe namenskih finančnih sredstev za izvedbo 
nadzorovanih ukrepov. 

(3) Komisija lahko zahteva tudi podrobne podatke o finančnem 
poslovanju z namenskimi sredstvi. 
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22. člen 

(1) Nadzorovana varnostna služba vsake tri mesece, po potrebi 
pa tudi zunaj tega roka, Komisiji poroča o uporabi nadzorovanih 
ukrepov, 

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke: 
število zadev, v katerih so bili odrejeni ali odobreni ukrepi; 
število oseb, zoper katere so bili ukrepi odrejeni ali odobreni; 
število in vrsta komunikacijskih sredstev, ki so bila 
nadzorovana v posameznih zadevah; 
število in vrsta ostalih odrejenih ali odobrenih ukrepov v 
posameznih zadevah; 
obdobje, za katerega so bili nadzorovani ukrepi odrejeni ali 
odobreni v posameznih zadevaj; 
podatke o neizvršenih, pred pisno odredbo začetih in 
ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju nadzorovanih ukrepov 
v posameznih zadevah. 

(3) Poročilo iz drugega odstavka vsebuje tudi podatke o 
nadzorovanih ukrepih, ki še niso zaključeni, 

(4) Komisija lahko zahteva tudi poročilo o posameznih 
nadzorovanih ukrepih. 

3. SKUPNE DOLOČBE O IZVRŠEVANJU NADZORA 

23. člen 

(1) Predstojnik nadzorovane službe je dolžan na zahtevo Komisije 
ustno predstaviti na seji Komisije katerokoli od poročil, ki jih 
nadzorovana služba po tem zakonu predloži Komisiji, in odgovarjati 
na vprašanja članov Komisije. 

(2) Pravica oprostitve dolžnosti pričevanja ali odklonitve odgovora 
na posamezno vprašanje iz drugega odstavka 26. člena velja 
tudi za predstojnika nadzorovane službe. 

24. člen 

Pooblaščena skupina lahko opravi napovedani ali nenapovedani 
ogled naprav in prostorov, ki jih uporablja nadzorovana služba v 
zvezi z nadzorovanjem in snemanjem telekomunikacij. 

25. člen 

Pooblaščena skupina lahko zahteva vpogled v dokumente, drugo 
gradivo in podatke nadzorovane službe. 

26. člen 

(1) Zaposleni v nadzorovani službi so v okviru pooblastil, ki jih 
imajo na svojem delovnem mestu ali položaju dolžni storiti kar je 
potrebno, da Komisija lahko izvršuje svoj nadzor in so dolžni pri 
tem z njo sodelovati. 

(2) Na zahtevo Komisije se je vsak zaposleni v nadzorovani 
službi dolžan udeležiti seje Komisije in na njej v okviru pooblastil, 
ki jih ima na svojem delovnem mestu ali položaju dajati pojasnila 
ter odgovarjati na vprašanja članov Komisije. Zaposleni lahko 
odkloni pričevanje ali zavrne odgovor na posamezno vprašanje, 
pri čemer se uporabljajo določbe ZKP o oprostitvi dolžnosti 
pričevanja ali odklonitvi odgovora na posamezno vprašanje. 

(3) Zaposleni v nadzorovani službi sme obvestiti Komisijo o 
domnevni nezakonitosti nadzorovanega ukrepa ali njegovega 

izvrševanja ter o okoliščinah in dejstvih v zvezi s tem, razen če je 
bil glede posameznega nadzorovanega ukrepa ali ukrepov nadzor 
začasno odložen. 

27. člen 

(1) Če predstojnik nadzorovane službe meni, da so izpolnjeni 
pogoji iz drugega odstavka tega člena, pod katerimi se sme za 
določen čas odložiti dajanje podatkov Komisiji ali odložiti posamičen 
nadzor, o tem obvesti pristojnega ministra oziroma Vlado. 

(2) Vlada lahko odloči, da se v posameznem primeru 
nadzorovanega ukrepa ali več med seboj povezanih nadzorovanih 
ukrepov nadzor začasno odloži: 
- če bi to resno ogrozilo uspešen potek posamezne dejavnosti 

nadzorovane obveščevalne službe posebnega pomena za 
nacionalno varnost, ki še ni zaključena; 

^ če bi to resno ogrozilo uspešen potek predkazenskega 
postopka, ki še ni zaključen; 
če bi to resno ogrozilo uspešno izvedbo posameznega ali 
več med seboj povezanih nadzorovanih ukrepov, ki še niso 
zaključeni; 
če obstaja resna nevarnost, da bi bilo s tem ogroženo življenje 
ljudi; 
če obstaja resna nevarnost, da bi bilo s tem omogočeno 
razkritje zaščitenega vira informacij. 

28. člen 

(1) Če Vlada odloči, da se začasno odloži nadzor, v sklepu: 
določi nadzorovani ukrep oziroma med seboj povezane 
ukrepe, na katere se odlog nanaša; 
ugotovi zakonske razloge, zaradi katerih nadzor odloži; 
določi rok, za katerega se nadzor odloži, ki ne sme biti daljši 
od treh mesecev. 

(2) Komisija lahko z dvotretjinsko večino vseh članov Komisije 
odloči, da se kljub sklepu Vlade o začasnem odlogu nadzora ta 
nadzor izvrši. Določbe tega zakona o odlogu izvršitve nadzora 
se v takem primeru ne uporabljajo od trenutka sprejema odločitve 
na seji Komisije. 

(3) Vlada lahko predlaga Komisiji pred iztekom roka, za katerega 
se nadzor odloži, da se ta rok podaljša za največ šest mesecev. 
Odločitev o podaljšanju roka mora Komisija sprejeti z dvotretjinsko 
večino vseh članov. 

(4) Sklep iz prvega in predlog iz tretjega odstavka tega člena 
mora biti obrazložen, Komisija pa v vsakem primeru lahko zahteva 
dopolnitev obrazložitve. 

(5) Vlada veljavno odločitev o začasnem odlogu nadzora 
nemudoma pošlje predstojniku nadzorovane službe, o njegovi 
vsebini pa po potrebi obvesti tudi telekomunikacijskega operaterja, 
na čigar omrežju se izvaja nadzorovani ukrep oziroma ukrepi, 
izvajalca poštnih storitev in upravne organe, organe lokalnih 
skupnosti, pravne osebe javnega prava in nosilce javnih pooblastil, 
ki imajo podatke o nadzorovanem ukrepu oziroma ukrepih, glede 
katerih je bil nadzor začasno odložen. 

(6) Komisija ne izvaja nadzora nadzorovanih ukrepov, glede 
katerih je bil nadzor začasno odložen, organi in osebe, ki so po 
tem zakonu dolžne dajati podatke oziroma omogočiti nadzor, pa 
tega za čas odloga niso dolžne in ne smejo storiti. Ta določba se 
uporablja tudi za čas od obvestila predstojnika nadzorovane službe 
iz prvega odstavka 27. člena do odločitve Vlade, če ta čas ni daljši 
od osmih dni. 
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V. RAZMERJE Z DRUGIMI ORGANI IN 
ORGANIZACIJAMI TER POSAMEZNIKI 

29. člen 

(1) Telekomunikacijski operaterji so dolžni o programski opremi 
in vmesnikih, ki jih zagotavljajo v skladu s predpisi za nadzor nad 
telekomunikacijskim prometom in o vseh spremembah le-te, 
obvestiti Komisijo na način, iz katerega so razvidne možnosti in 
načini posegov v tajnost telekomunikacijskih sporočil in drugega 
nadzora telekomunikacijskega prometa. 

(2) Telekomunikacijski operaterji vsake tri mesece Komisijo 
obveščajo o prepisih dela izreka odredbe, ki ga prejmejo za 
izvedbo nadzora nad telekomunikacijskim prometom in o dejansko 
izvedenem nadzoru nad telekomunikacijskim prometom. 

(3) Telekomunikacijski operaterji pooblaščeni skupini omogočijo 
izvedbo napovedanega ali nenapovedanega ogleda naprav in 
prostorov, ki jih uporablja nadzorovana služba v zvezi z 
nadzorovanjem in snemanjem telekomunikacij. Pri tem morajo 
pooblaščeni skupini zlasti omogočiti neoviran vstop v te prostore, 
pregled vmesnikov in drugih naprav ter vpogled v registracijo 
posegov nadzora telekomunikacijskega prometa. 

(4) Na zahtevo Komisije ji morajo telekomunikacijski operaterji 
zagotoviti podatke iz registracije posegov nadzora 
telekomunikacijskega prometa, ki se nanašajo na določen 
nadzorovan ukrep. 

30. člen 

Izvajalci poštnih storitev po zakonu, ki ureja poštne storitve, 
Komisijo vsake tri mesece obveščajo o posegih v tajnost poštnih 
pošiljk, ki jih omogočijo v skladu z zakonom v zvezi z 
nadzorovanimi ukrepi. 

31. člen 

Pooblaščeni predstavnik telekomunikacijskega operaterja oziroma 
izvajalca poštnih storitev se je na zahtevo Komisije dolžan udeležiti 
njene seje, dajati pojasnila in druge informacije v zvezi s podatki 
iz 29. in 30. člena ter odgovarjati na vprašanja članov Komisije 
glede tega. Pooblaščeni predstavnik lahko zavrne udeležbo na 
seji ali odkloni odgovor, pri čemer se uporabljajo določbe ZKP o 
oprostitvi dolžnosti pričevanja ali odklonitvi odgovora na 
posamezno vprašanje. 

32. člen 

(1) Upravni organi, organi lokalni skupnosti, pravne osebe javnega 
prava in nosilci javnih pooblastil so dolžni Komisiji na njeno zahtevo 
dajati podatke in dokumente, ki se nanašajo na nadzorovane 
ukrepe in ji omogočiti pregled dokumentacije, razen v kolikor je to 
v nasprotju z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Ta 
obveznost velja za vse podatke in dokumente, ne glede na to, iz 
katerega vira in s kakšnim namenom jih je organ pridobil. 

(2) Na zahtevo Komisije se je zaposleni v upravnem organu in 
organu lokalne skupnosti dolžan udeležiti seje Komisije in na njej 

dajati pojasnila ter odgovarjati na vprašanja članov komisije v 
zvezi s podatki in dokumenti iz prvega odstavka tega člena. 
Zaposleni lahko zavrne udeležbo na seji ali odkloni odgovor, pri 
čemer se uporabljajo določbe ZKP o oprostitvi dolžnosti pričevanja 
ali odklonitvi odgovora na posamezno vprašanje. 

33. člen 

(1) Vsak posameznik ali organizacija lahko Komisijo obvesti o 
domnevno nezakoniti uporabi nadzorovanih ukrepov in ji da 
pobudo za izvedbo nadzora. 

(2) Če pobudnik navaja, da je z domnevno nezakonito uporabo 
nadzorovanih ukrepov bila kršena njegova pravica, Komisija pa 
po opravljenem nadzoru ugotovi, da je bila v zvezi z uporabo 
nadzorovanih ukrepov v tem primeru ugotovljena nezakonitost, 
ga o tem obvesti. 

VI. POROČANJE DRŽAVNEMU ZBORU 

34. člen 

Komisija Državnemu zboru enkrat letno poroča o svojem delu in 
o splošnih ugotovitvah nadzora ter mu predlaga sprejem stališč 
in sklepov v zvezi z nadzorom. 

35. člen 

Poročilo iz prejšnjega člena ne zajema informacij o posameznih 
dejavnostih nadzorovane službe posebnega pomena za 
nacionalno varnost, ki še niso zaključene, in informacij o 
posamičnih primerih omejitev pravice do zasebnosti 
posameznikov. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

36. člen 

Do ustanovitve Komisije opravlja nadzor nad obveščevalnimi in 
varnostnimi službami Komisija za nadzor nad delom varnostnih 
in obveščevalnih služb Državnega zbora Republike Slovenije 
skladno s tem zakonom. 

37. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati 49. člen zakona 
o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Uradni list RS, št. 
23/99) in 126.a člen zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98, 66/ 
98 in 93/01). 

38. člen 

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

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Predlog zakona v splošnih določbah ureja vsebino zakona, določa 
delovno telo Državnega zbora, ki bo pristojno za nadzor 
obveščevalno-varnostnih in varnostnih služb, in obveščevalno- 
varnostne ter varnostne službe, ki jih bo to delovno delo 
nadzorovalo, opredeljuje pomen izrazov v zakonu, splošen obseg 
in predmet parlamentarnega nadzora, dolžnosti državnih organov 
in organizacij v njem, ter varovanje tajnih podatkov in ravnanje z 
zaupnimi gradivi. 

V 2. členu je določeno, da opravlja parlamentarni nadzor 
obveščevalno-varnostnih in varnostnih služb Komisija za nadzor 
obveščevalnih in varnostnih služb. Poimenovanje komisije je 
skladno z opredelitvijo obveščevalnih in varnostnih služb v 3. 
členu. V tem členu je določeno, da pojem »obveščevalna služba« 
zajema obveščevalno-varnostne službe Vlade in ministrstva, 
pristojnega za obrambo. Obveščevalno-varnostno dejavnost 
opravlja Slovenska obveščevalno-varnostna agencija Vlade in 
obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo. Zožitev 
izraza »obveščevalno-varnostna služba« na »obveščevalna 
služba« predstavlja poenostavitev za potrebe tega zakona in ne 
poskus spreminjanja z drugimi zakoni določenih nazivov (imen) 
nosilcev te dejavnosti in njihovih pristojnosti. Pojem »varnostna 
služba« pa zajema varnostne službe Ministrstva za notranje 
zadeve in Ministrstva za obrambo. Varnostno dejavnost, ki je 
predmet nadzora po tem predlogu zakona, opravljata v Ministrstvu 
za notranje zadeve Policija, v Ministrstvu za obrambo pa 
obveščevalno-varnostna služba. Predlog zakona torej ne imenuje 
posameznih služb, ki te dejavnosti opravljajo, temveč se omejuje 
na njihov širši organizacijski okvir. Pri tem pa ne izključuje nadzora 
tudi drugih služb, temveč dopušča, da država ustanovi tudi druge 
ali drugačne službe za opravljanje obveščevalno-varnostne ali 
varnostne deja vnosti, ki bodo imele enaka ali podobna pooblastila, 
kot prej navedene službe, zato je predvideno, da se parlamentarni 
nadzor po tem zakonu nanaša tudi nanje. 

Vsebina nekaterih pojmov, ki se uporabljajo v predlogu zakona, je 
opredeljena v 4. členu. V izogib naštevanju posameznih 
obveščevalnih in varnostnih služb, ki jih zajema parlamentarni 
nadzor, je v prvih treh točkah tega člena določeno, da izraza 
»nadzorovana obveščevalna služba« in »nadzorovana varnostna 
služba« pomenita obveščevalne in varnostne službe, ki so 
opredeljene v 3. členu predloga zakona, izraz »nadzorovana 
služba« pa je generičen pojem in vključuje i/se obveščevalne in 
varnostne službe iz 3. člena. 

Na razlikovanju obsega nadzora obveščevalnih in varnostnih 
služb je utemeljena tudi vsebina posameznih pojmov. V 4. točki je 
določeno, da izraz »nadzorovana dejavnost obveščevalne 
službe« zajema z zakonom določeno delovanje te službe, razen 
ukrepov, ki so opredeljeni v naslednji, to je 4. točki tega člena. 
Dejavnost Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in 
obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo določata 
ustrezna področna zakona, zato ju ni treba posebej urejati. Za 
varnostne službe pa podobne opredelitve predlog zakona nima, 
ker varnostna dejavnost v širšem pomenu ni predmet splošnega 
nadzora. V 5. in 6. točki je opredeljen posebni nadzor obveščevalnih 
in varnostnih služb. Čeprav to ni običajno, se pri tem ni mogoče 
izogniti natančnemu navajanju določb drugih zakonov, ki te ukrepe 
urejajo. Sem štejejo ZSOVA, ZObr, ZKP in ZPol. Ker so v teh 
zakonih ukrepi, ki so predmet nadzora, različno ali pa sploh niso 
imenovani, so v predlogu zakona poimenovani kot »nadzorovani 
ukrepi«. 

Skladno s tem so »nadzorovani ukrepi obveščevalne službe«. 
posebne oblike pridobivanja podatkov, ki so določene v 20. in 
23. členu ZSOVA, in 
posebne oblike pridobivanja podatkov, določene v 34. členu 
ZObr. 

»Nadzorovani ukrepi varnostne službe« pa so: 
- ukrepi, določeni v 150., 151., 152. in 155. členu ZKP, 

ukrepi, določeni v 49. členu ZPol, razen ukrepov iz 2. in 3. 
alinee prvega odstavka tega člena, in 
ukrepi, določeni v 34. členu Zobr v zvezi s 150., 151., 152. in 
155. členom zakona ZKP in 49. členom ZPol, razen ukrepov 
iz 2. in 3. alinee prvega odstavka tega člena. 

Pojem »nadzorovani ukrepi« pa vključuje vse navedene ukrepe 
obveščevalnih in varnostnih služb. 

V tem členu sta opredeljena tudi izraza »predstojnik nadzorovane 
službe« in »telekomunikacijski operater«. Vprašanje predstojnika 
obveščevalne oziroma varnostne službe urejajo drugi (področni) 
zakoni, zato tega ni treba povzemati v ta predlog zakona. Predlog 
zakona določa le, da je predstojnik nadzorovane službe 
predstojnik obveščevalne oziroma varnostne službe iz 3. člena 
predloga tega zakona. »Telekomunikacijski operater« pa je 
operater po zakonu, ki ureja telekomunikacije. 

Peti člen predlaganega zakona določa obseg in predmet 
parlamentarnega nadzora obveščevalnih in varnostnih služb, pri 
čemer sledi temeljnemu razlikovanju med splošnim in posebnim 
nadzorom obveščevalnih in varnostnih služb. Pri obveščevalnih 
službah parlamentarni nadzor zajema nadzor njihove dejavnosti 
(splošni nadzor) in ukrepov (posebni nadzor), ki so določeni v 4. 
in 5. točki 4. člena, pri varnostnih službah pa je nadzor omejen 
samo na njihove ukrepe, določeni v 6. točki 4. člena, torej na 
posebni nadzor. 

V 6. členu predloga zakona je opredeljena temeljna funkcija 
Komisije, to je nadzor, ali so dejavnosti obveščevalnih služb in 
nadzorovani ukrepi obveščevalnih in varnostnih služb, določeni 
v 5. členu predloga zakona, v okviru Ustave in zakona. Ta določba 
je izhodiščna za določitev pristojnosti in nalog Komisije v III. poglavju 
predloga zakona. 

Sedmi člen predloga zakona zavezuje Vlado, pristojna ministrstva, 
obveščevalne in varnostne službe ter druge državne organe in 
organizacije, da Komisiji omogočijo izvedbo njenih nalog. I/ IV. 
poglavju predloga zakona so njihove obveznosti natančno 
določene. 

V 8. členu so urejene dolžnosti varovanja tajnih podatkov in 
ravnanje z zaupnimi gradivi. Parlamentarni nadzor obveščevalnih 
in varnostnih služb nujno vključuje vpogled in seznanitev s tajnimi 
podatki, zato je dolžnost njihovega varovanja še posebej 
pomembna. Tej dolžnosti so zavezani tako člani Komisije kot tudi 
drugi navzoči na seji Komisije in drugi udeleženci nadzora. 
Določanje, varovanje in dostop do tajnih podatkov ureja ZTP, 
zato predlagani zakon teh vprašanj ne ureja, temveč se nanj 
sklicuje. Ker pa ZTP v 2. točki 2. odstavka 10. člena določa, da so 
pooblaščene osebe za določanje podatka za tajnega tudi izvoljeni 
ali imenovani funkcionarji organa, ki so za določanje in 
posredovanje tajnih podatkov pooblaščeni z zakonom, je predlog 
zakona določil, da je predsednik Komisije pooblaščena oseba za 
določanje vseh stopenj tajnosti podatkov. 
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2. KOMISIJA 

V 9. členu je določeno, da Komisijo, ki je po 2. členu predloga tega 
zakona pooblaščena za nadzor, ustanovi Državni zbor, kar 
pomeni, da jo bo ustanovil na podlagi zakona, na način kot ga 
določa zakon in poslovnik Komisije. Komisija je sicer sestavljena 
in deluje v skladu s PoDZ, vendar pa predlog zakona posebej 
določa tudi nekatere posebnosti, ki so drugače urejene, kot je 
splošna ureditev v PoDZ. Zaradi posebnosti dela Komisije, pa je 
treba nekatera vprašanja njenega dela še podrobneje urediti, 
zato določa predlog zakon, da način svojega dela Komisija 
podrobneje uredi s poslovnikom. Ker so te podrobnosti lahko zelo 
pomembne za delo Komisije, kot tudi za odnose med člani Komisije, 
določa predlog zakona, da se poslovnik prejme z dvotretjinsko 
večino navzočih članov. 

Predlog zakona v 10. členu posebej določa tudi število članov 
Komisije, ki mora biti relativno majhno, da lahko Komisija ustrezno 
opravlja svoje naloge. Zato določa predlog zakona, da ima Komisija 
največ devet članov. Za razliko od oblikovanja drugih delovnih 
teles Državnega zbora, naj bi bili člani Komisije izvoljeni. Volil naj bi 
jih namreč Državni zbor z večino glasov vseh poslancev in sicer 
z list, ki jih predlagajo poslanske skupine, zato, da se ohrani 
proporcionalna struktura komisije. Ker imajo člani Komisije posebne 
pravice in dolžnosti, določa predlog zakona, da odsotnega člana 
Komisije ne more nadomestiti drug poslanec, ki ni član komisije. 

Zaradi potrebe po varovanju tajnosti, ki jo terjajo naloge in način 
dela Komisije, določa predlog zakona v 11. členu, da so seje 
Komisije zaprte za javnost, torej ravno nasprotno, ko velja za 
ostala delovna telesa. Kljub temu pa so nekatera opravila Komisije 
take narave, da je možno del seje ali celotno sejo odpreti javnosti. 
Zato predlog zakona dopušča možnost, da Komisija na predlog 
njenega predsednika ali poslanske skupine z dvotretjinsko večino 
navzočih članov sklene, da bo seja ali del seje javan. Tako 
zahtevna večina za sprejem take odločitve je potrebna zaradi 
njenega pomena. Iz enakega razloga, kot velja za zaprtje seje 
Komisije, predlog zakona tudi posebej izključuje siceršnjo možnost 
odločanja na korespondenčni seji. 

V 12. členu predloga zakona je določen še en pomemben način 
dela Komisije. Gre za nadzor z ogledom naprav in prostorov ter s 
vpogledom v dokumente, drugo gradivo in podatke. Takega 
nadzora iz praktičnih razlogov ne more opravljati celotna Komisija. 
Zato določa predlog zakona, da Komisija izvaja tovrstni nadzor 
preko skupine treh svojih članov, ki jih za vsak nadzor posebej 
pooblasti z večino glasov vseh članov (pooblaščena skupina). 
Pooblaščena skupina lahko zaradi ožje sestave tudi učinkoviteje 
zavaruje tajnost podatkov, s katerimi so se seznanili oziroma jih 
pridobili pri nadzoru. 

3. PRISTOJNOSTI IN NALOGE KOMISIJE 

V 1. odstavku 13. člena predloga zakona so določene pristojnosti 
in naloge Komisija pri nadzoru dejavnosti obveščevalnih služb iz 
4. točke 4. člena (splošni nadzor). Upoštevaje 1. alineo 40. člena 
novega PoDZ je Komisija pristojna, da nadzira skladnost dejavnosti 
in ukrepov obveščevalne službe s sprejeto politiko nacionalne 
varnosti. Na podlagi Resolucije o strategiji nacionalne varnosti 
Republike Slovenije (ReSNV) določa dolgoročne smernice razvoja 
nacionalno-varnostne politike in strateške smeri obveščevalne 
in varnostne politike Državni zbor. S tem ima Državni zbor možnost 
vplivanja na delovanje obveščevalne službe. Skladnost s sprejeto 
politiko nacionalne varnosti pa ne zajema le odločitev Državnega 
zbora oziroma njegovega pristojnega delovnega telesa na tem 
področju, pač pa tudi odločitve Vlade, pristojnih ministrov in Sveta 
za nacionalno varnost. 

Nadzor in sodelovanje med Komisijo in Vlado oziroma 
obveščevalno službo zagotavlja tudi pristojnost Komisije, da 
obravnava letni program dela te službe. Navedena pristojnost 
Komisije je povzeta po 2. odstavku 49. člena ZSOVA. 

Komisija bo nadzor izvajala tudi z obravnavo celovitega poročila 
o delu in o finančnem poslovanju obveščevalne službe. Nadzor 
nad finančnim poslovanjem obveščevalne službe je povezan s 
posebnim finančnim položajem, ki je določen v 2. poglavju ZSOVA. 
Hkrati predlagana ureditev sledi priporočilu Parlamentarne 
skupščine Sveta Evrope št. 1402 (1999) z dne 26.04.1999 o 
nadzoru notranjih varnostnih služb v državah članicah Sveta 
Evrope in mnenju Komisije Sveta Evrope za demokracijo skozi 
pravo o notranjih varnostnih službah v Evropi COL-INF (98) z 
dne 07.03.1998, po katerem je strog nadzor proračunov 
varnostnih in obveščevalnih služb ključnega pomena za 
zagotovitev učinkovitega nadzora nad njihovo dejavnostjo. 

S pristojnostjo Komisije, da nadzira finančno poslovanje 
obveščevalne službe se povezuje pristojnost Komisije, da 
obravnava predlog državnega proračuna in predloge drugih aktov, 
ki se nanašajo na financiranje obveščevalne službe. Navedena 
pristojnost Komisije ni v nasprotju s pristojnostmi ostalih 
parlamentarnih delovnih teles, pristojnih za obravnavo predloga 
proračuna, ker bo obravnava na Komisiji osredotočena na 
strukturo načrtovane porabe za projekte in dejavnosti 
obveščevalne službe. Na ta način bo zagotovljena možnost, da 
se bodo ostala delovna telesa Državnega zbora seznanila le z 
višino predlaganega proračuna, ne pa tudi z načrtovano strukturo 
proračunske porabe. S tem bi se zagotovila tajnost obveščevalnih 
nalog. Pristojnosti Komisije, da obravnava tudi druge akte, ki se 
nanašajo na financiranje obveščevalne službe, se nanaša na 
akte Državnega zbora, Vlade oziroma pristojnih ministrov, ki so 
povezani zlasti z načinom izvrševanja proračuna. 

Skladno s 3. alineo 40. člena novega PoDZ je predvidena 
pristojnost Komisije, da obravnava predloge zakonov in drugih 
aktov, ki se nanašajo na delovanje obveščevalne službe. V ta 
okvir sodijo tudi vsi predpisi, ki urejajo nadzorovane ukrepe, s 
katerimi se lahko omeji temeljne človekove pravice in svoboščine. 

Komisija bo pristojna tudi za obravnavanje obvestil in pobud 
posameznikov ali organizacij, ki se nanašajo na njene pristojnosti 
in naloge. Navedena pristojnost oziroma naloga Komisije med 
drugim omogoča, da jo na zadeve iz njene pristojnosti opozarjajo 
tudi osebe, ki so zaposlene v nadzorovanih službah. 

V 2. odstavku 13. člena predloga zakona so določene pristojnosti 
in naloge Komisije pri nadzoru ukrepov obveščevalnih služb iz 5. 
točke 4. člena (posebni nadzor). Z vidika varstva človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin je posebej pomembna pristojnost 
Komisije, da nadzira posebne oblike pridobivanja podatkov, ki 
predstavljajo omejitev posameznikove pravice do zasebnosti. Z 
vidika obsega nadzora teh ukrepov predlog zakona razlikuje med 
ukrepi obveščevalnih služb, ki se odrejajo s sodno odločbo, in 
ukrepi, ki jih odreja predstojnik obveščevalne službe. Z vidika 
ustavnega načela delitve oblasti in neodvisnosti sodstva Komisija 
nadzira samo uporabo s sodno odločbo odrejenih ukrepov. Pri 
drugih ukrepih, ki niso odrejeni z odločbo sodišča, temveč jih 
odrejajo predstojniki obveščevalnih služb, pa Komisija nadzira 
tako njihovo odreditev kot tudi uporabo. Nadzor nad temi ukrepi 
obsega tudi oceno zakonitosti ob upoštevanju ustavnega načela 
sorazmernosti. 

Parlamentarni nadzor varnostnih služb je omejen na ukrepe iz 6. 
točke 4. člena predloga zakona (posebni nadzor). Upoštevaje to 
omejitev, predlog zakona v 14. členu določa, da ima Komisija 
smiselno enake pristojnosti in naloge, kot so določeni za nadzor 
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obveščevalnih služb. Pristojnosti in naloge komisije pri nadzoru 
ukrepov varnostne službe so povsem identične pristojnostim in 
nalogam pri nadzoru ukrepov obveščevalne službe iz 2. odstavka 
13. člena predloga zakona. Smiselna uporaba se torej nanaša 
samo na pristojnosti Komisije iz 1. odstavka 13. člena. To pomeni, 
da Komisija ne obravnava celotnega letnega programa dela 
varnostne službe, kot to velja za obveščevalno službo, temveč 
le tisti njen del, ki se nanaša na uporabo ukrepov, s katerimi se 
bistveno posega v ustavno varovane človekove pravice. Ti ukrepi 
so praviloma povezani z omejevanjem organiziranega kriminala, 
zato se ji predloži le ta del programa. Podobno velja za obravnavo 
predlogov in poročil, ki se nanašajo na financiranje varnostne 
službe. Tudi tu bo predmet obravnave Komisije le tisti del, ki se 
nanaša na morebitno nabavo potrebne tehnične opreme za 
izvajanje nadzorovanih ukrepov, ter na posebej izločena finančna 
sredstva (specialni fond) namenjena za uspešno izvedbo 
nadzorovanih ukrepov. 

4. IZVRŠEVANJE NADZORA 

V13. in 14. členu določene pristojnosti in naloge Komisije razčlenjuje 
IV. poglavje o izvrševanju nadzora. Zaradi nekaterih posebnosti 
parlamentarnega nadzora predlog zakona posebej ureja 
izvrševanje nadzora obveščevalne in posebej varnostne službe, 
nekatere določbe pa so skupne obema službama. 

4.1. Izvrševanje nadzora obveščevalne službe 

V 15. členu je predvideva dolžnost Vlade, da Komisiji predloži v 
obravnavo program dela vsake posamezne nadzorovane 
obveščevalne službe za tekoče leto. Obravnava programa dela 
ne pomeni le, da se Komisija z njim seznani, pač pa da ima tudi 
možnost Vladi predlagati ustrezno spremembo ali dopolnitev tega 
programa. Vlada bo predložila program dela za tekoče leto, zato 
je logično, da ga bo predložila v začetku leta. 

V 16. člena je opredeljena dolžnost Vlade, da Komisiji predloži v 
obravnavo celovito poročilo o delu in o finančnem poslovanju 
vsake posamezne obveščevalne službe. Izraz »celovito« pomeni, 
da morajo biti podatki v poročilu kar se da popolni. Celovitost 
poročila se zagotavlja z dvema sestavinama in sicer s poročilom 
o delu in o finančnem poslovanju obveščevalne službe. 

V 2. odstavku 16. člena je opredeljena obvezna vsebina poročila. 
Poročilo o delu bo vsebovalo podrobne podatke o splošni dejavnosti 
obveščevalne službe in o posameznih dejavnostih posebnega 
pomena za nacionalno varnost. Predlog zakona se v tem delu 
zgleduje po nemški ureditvi poročanja parlamentarni nadzorni 
komisiji. Splošna dejavnost obveščevalne službe vključuje tipične 
in običajne delovne postopke pri izpolnjevanju nalog te službe. 
Poročilo o delu bo v tem segmentu zajemalo zlasti analitične 
informacije o vrstah, izidih oziroma ugotovitvah splošne 
obveščevalne dejavnosti, ki bodo po oceni obveščevalne službe 
relevantne za nacionalno varnost. Poročilo o delu bo zajemalo 
tudi podatke o posamezni dejavnosti obveščevalne službe 
posebnega pomena za nacionalno varnost. Katera dejavnost je 
takega pomena, bo ocenila Vlada. Praviloma bo šlo'za dejavnost 
posebnega pomena za nacionalno varnost takrat, kadar bo njeno 
poznavanje bistvenega pomena za izvajanje učinkovitega 
parlamentarnega nadzora. Zajemala bo na primer aktualne 
zunanje-politične, gospodarske, vojaške in druge varnostne 
dogodke, morebitne nevarnosti za nacionalno varnost, morebitne 
dejavnosti obveščevalne službe, ki bodo usmerjene v odvračanje 
take nevarnosti, lahko pa tudi aktualne dogodke, povezane z 
obveščevalno službo, dejavnosti, ki bodo predmet preiskave v 
medijih, bistvene odločitve o spremembah internih postopkov 
službe in podobno. Zaradi občutnih omejitev ustavne pravice do 

zasebnosti bodo sestavni del letnega poročila o delu tudi podatki 
iz 2., 3. in 4. odstavka 19. člena predloga zakona, kar bo Komisiji 
omogočilo učinkovit nadzor nad uporabo tajnih nadzorovanih 
ukrepov, ki bodo odrejeni s sodno odločbo, ter nadzor nad 
odreditvijo in uporabo ostalih ukrepov, ki jih odreja predstojnik 
službe. Sestavni del letnega poročila obveščevalne službe o delu 
bodo tudi podatki o številu oseb, ki jih je služba operativno 
obravnavala. Na ta način bo Komisija nadzirala, ali poteka zbiranje 
osebnih podatkov in pridobivanje oziroma vpogled v osebne 
podatke iz zbirk, kijih vodijo drugi državni organi in organizacije z 
javnimi pooblastili, v mejah zakonskega pooblastila, ki ga ima 
obveščevalna služba. 

Integralni del letnega poročila obveščevalne službe bo predstavljalo 
tudi poročilo o finančnem poslovanju te službe. Vsebovalo bo 
podatke o višini in namenu porabe finančnih sredstev za 
izvrševanje posameznih nalog. S tem se Komisiji zagotavlja 
izvedbo celovitega nadzora, ki bo temeljil tudi na primerjavi med 
porabljenimi sredstvi za posamezne naloge in opisnim poročilom 
o delu obveščevalne službe. 

V 17. členu predlog zakona ureja redno obveščanje Komisije med 
letom o izvajanju splošne dejavnosti obveščevalne službe in o 
njenih posamičnih dejavnostih, ki so posebnega pomena za 
nacionalno varnost. O splošni dejavnosti bo obveščevalna služba 
Komisiji poročala neposredno. Poročila bodo periodična in sicer 
vsake tri mesece, vendar pa lahko obveščevalna služba poroča 
tudi v krajših časovnih intervalih, če meni, da je to potrebno. O 
posameznih dejavnostih posebnega pomena za nacionalno 
varnost bo Komisiji pisno poročala Vlada, ki bo sama morala 
oceniti (in bo za to tudi odgovorna), kdaj bo šlo za tako dejavnost. 
Prvi in drugi odstavek 17. člena torej vzpostavljata dolžnost 
obveščevalne službe oziroma Vlade, da Komisiji pisno poročata 
medtem, ko 3. odstavek 17. člena vzpostavlja tudi pravico Komisije, 
da kadarkoli zahteva predložitev takega poročila. 

Podobno kot za poročanje o obveščevalni dejavnosti iz prejšnjega 
člena tudi 18. člen predvideva, da lahko Komisija kadarkoli med 
letom od Vlade zahteva predložitev poročila o finančnem 
poslovanju obveščevalne službe. Gre za obliko naknadnega 
nadzora nad to službo, ki preko obravnavanja podatkov o višini 
in namenu porabe finančnih sredstev za izvrševanje posameznih 
nalog, Komisiji omogoča nadzorovanje konkretnih obveščevalnih 
nalog. 

V 19. členu predlog zakona ureja nadzor nad posebnimi oblikami 
pridobivanja podatkov obveščevalnih služb. Odsotnost 
transparentnosti teh postopkov oziroma stopnja njihove tajnost 
na eni strani in občutnost omejitev posameznikovih ustavnih pravic 
do zasebnosti oziroma do varstva osebnih podatkov na drugi 
strani, terjata strog nadzor Komisije. Predlagana ureditev glede 
obsega nadzora upošteva razliko med tistimi nadzorovanimi 
ukrepi, ki so odrejeni z odločbo sodišča in ostalimi, ki jih odreja 
predstojnik obveščevalne službe. Komisija bo zato v prvem primeru 
nadzirala uporabo, v drugem pa odreditev in uporabo teh ukrepov. 
Nadzorovana obveščevalna služba bo dolžna Komisiji vsake tri 
mesece, če pa bo ocenila, da je to potrebno, lahko tudi prej, 
poročati o nadzorovanih ukrepih. 

Drugi odstavek 19. člena predloga zakona ureja obvezne 
sestavine poročila o ukrepih, ki so •biti odrejeni s sodno odločbo. 
Poročilo bo zajemalo dve vrsti podatkov in sicer zbirne podatke 
ter podatke, ki se bodo nanašali na posamezne zadeve. V okviru 
zbirnih podatkov bo poročilo zajemalo podatke o številu zadev, v 
katerih so bili odrejeni ukrepi, o številu oseb, zoper katere so bili 
odrejeni ukrepi, o številu oseb zoper katere so bili ukrepi uporabljeni 
in o številu zavrnjenih predlogov za odreditev ukrepov (1., 2., 3. in 
4. alinea 2. odstavka 19. člena). S primerjavo podatkov o številu 
zadev in o številu oseb zoper katere so bili odrejeni ukrepi bo 
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Komisija nadzirala posamezne obveščevalne naloge, saj se lahko 
nadzorovani ukrepi izvajajo zoper več oseb v eni zadevi. S 
primerjavo podatkov o številu oseb, zoper katere so bili ukrepi 
odrejeni in o številu oseb zoper katere so bili ukrepi uporabljeni, 
bo Komisija pridobila informacijo o dejanskem izvajanju ukrepov, 
saj iz različnih razlogov ni nujno, da se odrejeni ukrep izvrši. S 
predložitvijo podatkov o številu zavrnjenih predlogov za odreditev 
ukrepov bo Komisija lahko nadzirala strokovnost dela 
obveščevalne službe v tem delu. V okviru nadzorov izvajanja 
ukrepov v posameznih zadevah bo poročilo Komisiji moralo 
vsebovati zakonite razloge za odreditev, kot izhajajo iz sodnih 
odločb (S. alinea 2. odstavka 19. člena). Podatki o številu in vrsti 
komunikacijskih sredstev, ki so bila nadzorovana (telefon, mobilni 
telefon, telefax, pisemska pošiljka, elektronska pošta, itd) bodo 
omogočali nadzor nad obsegom in primernostjo uporabe ukrepov 
(6. alinea 2. odstavka 19. člena). V 7. alinei 2. odstavka 19. člena je 
predvideno tudi poročilo o obdobju, za katerega so bili posamezni 
ukrepi odrejeni v posameznih zadevah, s čimer se zagotavlja 
nadzor nad spoštovanjem ustavnih in zakonskih določb o tem, 
da navedeni ukrepi lahko trajajo le določen čas. Obveščevalna 
služba bo morala v poročilo o nadzorovanih ukrepih vključiti tudi 
podatke o morebitnih ugotovljenih nepravilnostih pri izvajanju 
odrejenih ukrepov ob upoštevanju dejstva, da večino teh ukrepov 
ne izvaja služba sama, pač pa praviloma operaterji 
telekomunikacij. 

Tretji odstavek 19. člena določa smiselno enako vsebino poročila 
tudi glede tistih ukrepov, ki se ne nadzorujejo s sodno odločbo 
(spremljanje mednarodnega sistema zvez, tajno opazovanje in 
sledenje na odprtih in javnih prostorih z uporabo tehničnih sredstev 
za dokumentiranje, tajni nakup dokumentov in predmetov). Ne 
glede na vrsto ukrepov bo poročilo moralo vsebovati tudi podatke 
o ukrepih, ki v času poročanja še ne bodo zaključeni. 

Četrti odstavek 19. člena predpisuje tudi pravico Komisije, da 
kadarkoli zahteva poročilo o posameznih nadzorovanih ukrepih. 
V zahtevi bo Komisija navedla razloge, zaradi katerih terja poročilo. 

4.2. Izvrševanje nadzora varnostne službe 

Podobno kot za obveščevalne službe 20. člen predloga zakona 
tudi za varnostne službe določa, je Vlada dolžna Komisiji predložiti 
v obravnavo program dela posamezne varnostne službe za 
tekoče leto. Pomembna razlika pa je v tem, da tak program dela 
varnostne službe vsebuje samo ukrepe iz 6. točke 4. člena 
predloga zakona in ne program dela celotne dejavnosti varnostne 
službe. 

Podobno velja tudi za poročilo o delu in o finančnem poslovanju v 
preteklem letu, ki ga je po 1. odstavku 21. člena predloga zakona 
Vlada dolžna predložiti Komisiji v obravnavo. To poročilo se nanaša 
samo na uporabo nadzorovanih ukrepov posamezne varnostne 
službe in ne na druge podatke, ki so sicer vsebovani v celovitem 
poročila, ki ga varnostna služba vsako leto pripravi za druge 
namene. Razumljivo pa mora biti ta del poročila celovit, če naj 
omogoča Komisiji presojo ali se je varnostna dejavnost izvajala v 
skladu s sprejeto politiko nacionalne varnosti pa tudi z morebitnimi 
smernicami (strategijo) Vlade. Letno poročilo mora po 2. odstavku 
21. člena predloga zakona vsebovati poleg nekaterih podatkov, 
kijih določa že 126.a člen ZPol, še podatke o zavrnjenih pobudah 
za odreditev ali odobritev nadzorovanih ukrepov, kar bo 
omogočalo oceno kvalitete pobud. Vlada oziroma varnostna 
služba mora v poročilo vključiti tudi podatke o višini porabe 
namenskih finančnih sredstev za uspešno izvedbo nadzorovanih 
ukrepov, pri čemer Komisija ocenjuje njihovo višino z vidika 

celotnega obsega nadzorovane dejavnosti varnostne službe in 
uspešnosti glede na podane ovadbe, ne pa s smotrnosti 
posameznega izplačila. 

V 22. členu predlaganega zakona je po zgledu 19. člena določena 
neposredna obveznost varnostne službe do periodičnega 
poročanja Komisiji o uporabi nadzorovanih ukrepov. Drugi 
odstavek tega člena predpisuje podatke, ki jih mora vsebovati to 
poročilo. Z njihovo medsebojno primerjavo, ter s primerjavo 
podatkov, ki jih komisija pridobi iz drugih virov, bo lahko Komisija 
sklepala na morebitne nepravilnosti, tudi tiste, ki so povezane z 
ravnanjem s pridobljenimi podatki (6. in 7. odstavek 49. člena 
ZPol). Večina podatkov, kijih mora vsebovati to poročilo, je enakih 
kot za obveščevalno službo, posebnost pa so podatki o 
neizvršenih ukrepih in podatki, ki so se pričeli izvajati pred pisno 
odredbo. Poročilo mora vsebovati tudi podatke o nadzorovanih 
ukrepih, ki še niso zaključeni. Od varnostne službe pa bo Komisija 
lahko zahtevala dodatno poročilo o posameznih nadzorovanih 
ukrepih. Ta nadzor varnostne službe je namenjen preprečevanju 
in odkrivanju primerov, ko varnostna služba izvaja ukrepe in ravna 
s pridobljenimi podatki na način, ki pomeni neupravičen poseg v 
ustavno varovane človekove pravice. 

4.3. Skupne določbe o izvrševanju nadzora 

V tem podpoglavju predlagani zakon ureja skupna pooblastila 
komisije v zvezi z izvrševanjem nadzora, torej tista, ki se nanašajo 
tako na nadzorovane obveščevalne kot tudi varnostne službe. 
Hkrati pa je tudi urejena možnost začasne odložitve nadzora v 
posameznem primeru. 

V 23. členu je predvidena obveznost predstojnika nadzorovane 
službe, da na zahtevo Komisije ustno predstavi katerokoli od 
poročil, ki jih predvideva zakon. Pri tem pa seveda tudi zanj velja 
možnost oprostitve dolžnosti pričanja in zavrnitve odgovora na 
posamezno vprašanje. 

V 24. členu je opredeljena pravica Komisije do nadzornega ogleda, 
pri čemer predlog zakona posebej poudarja, da je lahko ta ogled 
tudi nenapovedan. Vendar je ogled omejen na naprave in prostore, 
namenjene nadzoru telekomunikacijskega prometa in se ne 
razteza na vse prostore oziroma naprave nadzorovane službe. 
Ogled lahko opravi le pooblaščena skupina, po 3. odstavku 29. 
člena pa se lahko izvede tudi pri telekomunikacijskem operaterju. 

V 25. členu je urejena pravica vpogleda v dokumente, drugo 
gradivo in podatke nadzorovane službe. Ta pravica sicer ni 
omejena le na dokumentacijo in podatke v zvezi z nadzorom 
telekomunikacijskega prometa, vendar pa je zvezana s siceršnjimi 
pooblastili Komisije glede nadzora, torej se razteza le na tiste 
dokumente, drugo gradivo in podatke, glede katerih je dopusten 
nadzor komisije. 

V 26. členu so urejene pravice in obveznosti zaposlenih v 
nadzorovani službi. Le-te se nanašajo na vse zaposlene, ne le na 
predstojnika in dnjge vodilne delavce, vendar pa so te obveznosti 
omejene na obseg pooblastil, ki jih posamezen zaposleni ima na 
svojem delovnem mestu. Gre zlasti za dve obveznosti, in sicer 
obveznost sodelovanja in obveznost udeležbe na sejah Komisije. 
Prva je opredeljena dokaj splošno, saj mora zaposleni na svojem 
delovnem mestu storiti vse potrebno, da Komisija lahko izvršuje 
nadzor. Seveda gre pri tem za sodelovanje s Komisijo v okviru 
njenih nalog in pristojnosti, torej v okviru, ki ga zakon določa kot 
pooblastila Komisije za izvrševanje nadzora. Druga obveznost 
zaposlenih se nanaša na udeležbo na sejah Komisije in 
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odgovarjanje na vprašanja članov Komisije, pri čemer ta obveznost 
ni odvisna od morebitnega dovoljenja nadrejenih. Seveda pa zakon 
dopušča, da je zaposleni pod pogoji kazenskega postopka 
oproščen dolžnosti pričanja ali pa da lahko zavrne odgovor na 
posamezno vprašanje. Pri tem pa ne more biti oproščen dolžnosti 
pričanja zaradi morebitnega razkritja tajnih podatkov, saj ima po 
4. členu ZTP Komisija pravico do vpogleda v vse tajne podatke, 
ne glede na stopnjo njihove tajnosti. 

Poleg tega daje predlog zakona zaposlenim tudi pravico, da se na 
lastno pobudo obrnejo na Komisijo in jo obvestijo o okoliščinah, ki 
so pomembne za parlamentarni nadzor. Ta določba je pomembna 
zato, ker bo to z zakonom določena pravica zaposlenih, ki je 
interni akti nadzorovane službe ali odredbe nadrejenih ne morejo 
omejiti ali določiti, da je tako dejanje disciplinska kršitev. Tega pa 
ne sme storiti, če je bil glede posameznega nadzorovanega ukrepa 
ali ukrepov nadzor začasno odložen. 

Člena 27. in 28. predlaganega zakona urejata začasno odložitev 
izvajanja nadzora. Nadzor je mogoče odložiti le glede 
posameznega nadzorovanega ukrepa ali več med seboj 
povezanih nadzorovanih ukrepov, ne pa glede dejavnosti 
nadzorovane službe. 27. člen določa materialne pogoje, pod 
katerimi je mogoče odložiti nadzor. Gre za pet alternativno 
določenih pogojev, in sicer: 

če bi to resno ogrozilo uspešen potek posamezne dejavnosti 
nadzorovane obveščevalne službe posebnega pomena za 
nacionalno varnost, ki še ni zaključena; 
če bi to resno ogrozilo uspešen potek predkazenskega 
postopka, ki še ni zaključen; 
če bi to resno ogrozilo uspešno izvedbo posameznega ali 
več med seboj povezanih nadzorovanih ukrepov, ki še niso 
zaključeni; 
če obstaja resna nevarnost, da bi bilo s tem ogroženo življenje 
ljudi; 
če obstaja resna nevarnost, da bi bilo s tem omogočeno 
razkritje zaščitenega vira informacij. 

Gre vsebinsko za dve skupini razlogov, in sicer resna grožnja 
uspešnemu poteku še nezaključenega delovanja nadzorovane 
službe in resna nevarnost za življenje ljudi qziroma razkritje 
zaščitenega vira informacij. Prva alinea se nanaša le na 
nadzorovano obveščevalno službo in omogoča začasen odlog 
glede nadzorovanih ukrepov, ki so sestavni del dejavnosti 
posebnega pomena za nacionalno varnost, katere uspešen potek 
bi lahko nadzor resno ogrozil. Druga alinea se nanaša na 
varnostne službe in določa isto za resno grožnjo uspešni izvedbi 
še nedokončanega predkazenskega postopka. V obeh primerih 
ni potrebno izkazovati, da bi odlog nadzora ogrozil uspešno 
izvedbo nadzorovanega ukrepa, saj je ta lahko že dokončan, ni 
pa še dokončana dejavnosti nadzorovane obveščevalne službe 
posebnega pomena za nacionalno varnost ali predkazenski 
postopek. Tretja alinea pa se nanaša le na posamezne 
nadzorovane ukrepe, ki še niso dokončani in je torej ožja od prvih 
dveh, saj mora biti grožnja izkazana za ta nadzorovani ukrep, ki 
še ni dokončan. Zadnji dve alinei sta bolj v bistvu povezni, pri 
čemer je v obeh primerih treba izkazati resno nevarnost, ki 
neposredno preti. 

Naslednji, 28. člen določa postopek v zvezi z začasno odložitvijo. 
O tem odloči Vlada na predlog predstojnika nadzorovane službe 
s sklepom, ki mora biti obrazložen. V njem mora Vlada natančno 
določiti, na katere nadzorovane ukrepe se odlog nanaša in trajanje 
odloga. Odlog je mogoč največ za 3 mesece, pri čemer lahko 
Komisija z dvotretjinsko večino vseh članov odloči, da se nadzor 
kljub sklepu Vlade izvede. Vlada lahko pred Iztekom roka odloga 
nadzora Komisiji predlaga, da se nadzor podaljša za 6 mesecev, 
o čemer mora Komisija odločiti z dvotretjinsko večino vseh članov. 
Sklep in predlog Vlade mora biti podrobno obrazložen, na zahtevo 

Komisije pa mora Vlada obrazložitev dopolniti. Posledica odloga 
je, da se za čas odloga nadzor ne more izvrševati, osebe, ki so 
Komisiji zavezane dajati podatke pa v zvezi z nadzorovanimi 
ukrepi, glede katerih je bil nadzor odložen niso dolžne niti ne 
smejo dajati podatkov ali z njo drugače sodelovati. 

5. RAZMERJE Z DRUGIMI ORGANI IN 
ORGANIZACIJAMI TER POSAMEZNIKI 

To poglavje ureja pravice in obveznosti tretjih v zvezi z nadzorom, 
torej subjektov, ki niso neposredno nadzorovani, vendar pa je za 
učinkovitost nadzora potrebno, da s Komisijo sodelujejo. Komisija 
mora namreč za učinkovit nadzor imeti možnost pridobivati podatke 
neposredno od teh oseb. 

V 29. členu predlog zakona ureja razmerja s telekomunikacijskimi 
operaterji, torej pravnimi ali fizičnimi osebami, ki izvajajo pravni in 
dejanski nadzor nad celoto funkcij, ki so potrebne za zagotavljanje 
ustreznih telekomunikacijskih storitev, kot je operater definiran v 
zakonu, ki ureja telekomunikacije. Predlagani zakon zlasti 
zavezuje te operaterje k obveščanju Komisije o vmesnikih in 
programski opremi, ki omogoča nadzor telekomunikacijskega 
prometa, pa tudi k rednemu obveščanju o prepisih izreka odredb 
za izvedbo nadzora nad telekomunikacijskim prometom. Poleg 
tega so telekomunikacijski operaterji dolžni omogočiti Komisiji ogled 
naprav in prostorov za nadzor telekomunikacij ter ji dovoliti 
vpogled v registracijo tega nadzora. Na zahtevo Komisije morajo 
le-tej tudi posredovati podatke iz te registracije. 

V členu 30 predlaganega zakona pa je opredeljena podobna, 
čeprav bolj splošna obveznost izvajalcev poštnih storitev. Le-ti 
morajo Komisijo obveščati o posegih v tajnost poštnih pošiljk, ki jo 
morajo nadzorovanim službam omogočiti v skladu z zakonom. 

V členu 31 je za pooblaščenega predstavnika telekomuni- 
kacijskega operaterja ali izvajalca poštnih storitev določena 
obveznost udeležbe na seji, ki obsega seveda tudi dolžnost 
odgovarjanja na vprašanja članov Komisije. Tako kot pri zaposlenih 
v nadzorovanih službah je tudi pri teh osebah ta dolžnost omejena 
z določbami kazenskega postopka o oprostitvi dolžnosti pričanja 
oziroma zavrnitvi odgovor na posamezno vprašanje. 

Predlagani zakon v 32. členu tudi zavezuje k sodelovanju s 
Komisijo upravne organe, organe lokalnih skupnosti, pravne osebe 
javnega prava (npr. javne zavode, javna podjetja, javne agencije, 
javne sklade, posebne pravne osebe javnega prava in druge) in 
nosilce javnih pooblastil, slednje ne glede na to, ali so pravne 
osebe javnega ali pravne osebe zasebnega prava. Gre za subjekte, 
ki so praviloma dolžni sodelovati z nadzorovanimi službami pri 
njihovi dejavnosti, zato je potrebno, da za zagotovitev neodvisnega 
vira informacij sodelujejo tudi s Komisijo. To sodelovanje pomeni 
zlasti njihovo obveznost Komisiji na njeno zahtevo dajati podatke 
in dokumente, pa tudi omogočiti vpogled v dokumentacijo, v kolikor 
se ta seveda nanaša na nadzorovane ukrepe obveščevalnih in 
varnostnih služb. To velja ne glede na to, Iz katerega vira je organ 
podatke pridobil in s kakšnim namenom. 

Za zaposlene v upravnih organih in organih lokalnih skupnosti 
predlagani zakon določa podobno, čeprav nekoliko ožjo 
obveznost kot za zaposlene v nadzorovanih službah. Tudi oni so 
se na zahtevo Komisije dolžni udeležiti njene seje, vendar so 
dolžni odgovarjati le glede vprašanj, ki se nanašajo na zgoraj 
navedene dokumente in podatke, torej tiste, ki se nanašajo na 
nadzorovane ukrepe obveščevalnih in varnostnih služb. Tudi pri 
njih je seveda predvidena omejitev te dolžnosti pričanja s pravili 
kazenskega postopka, ki se nanašajo na oprostitev te dolžnosti 
ali na pravico zavrniti odgovor na posamezno vprašanje. 
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V 33. členu predlagani zakon ureja razmerja s posamezniki ali 
organizacijami, ki so lahko predmet nadzora. Zakon uporablja 
izraz »organizacija« zato, ker ta pojem obsega tudi subjekte, ki 
niso pravne osebe (npr. združenje ljudi, ki ni ustanovljeno kot 
društvo, združenje lokalnih skupnosti, ki ni pravna oseba,...). 
Predlagani zakon zlasti določa njihovo pravico, da o domnevni 
nezakonitosti oziroma kršitvi pravic Komisijo obvestijo in ji dajo 
pobudo za izvedbo nadzora. Pri tem pobudniki niso dolžni izkazati, 
da je bila kršena njihova pravica. V nadaljevanju zakon določa, da 
mora Komisija tistega pobudnika, ki je zatrjeval kršitev njegove 
pravice, obvestiti o tem, da je ugotovila nezakonitost uporabe 
nadzorovanega ukrepa v njegovem primeru. 

6. POROČANJE DRŽAVNEMU ZBORU 

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je po 
marsičem specifično delovno delo Državnega zbora, ki pa mora 
kljub temu o svojem delu poročati Državnemu zboru. V 34. členu 
predlaganega zakona je določeno, da Komisija Državnemu zboru 
enkrat letno poroča o svojem delu in o splošnih ugotovitvah 
nadzora. Za razliko od drugih delovnih teles Državnega zbora pa 
35. člen predloga zakona Komisiji prepoveduje, da bi v svoje 

poročilo vključila informacije o posameznih dejavnostih 
obveščevalnih in varnostnih služb, če so te posebnega pomena 
za nacionalno varnost in še niso zaključene, kot tudi informacije 
o posamičnih primerih omejitev pravice do zasebnosti 
posameznikov. 

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

V 36. členu predloga zakona je na podlagi načela kontinuitete 
predvideno, da Komisija za nadzor nad delom varnostnih in 
obveščevalnih služb v sedanji sestavi opravlja svojo funkcijo do 
ustanovitve Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, 
predvidene v tem predlogu zakona, vendar pa parlamentarni 
nadzor opravlja skladno s tem predlaganim zakonom. 

V 37. členu je predvideno, da z uveljavitvijo predlaganega zakona 
prenehata veljati 49. člen ZSOVA in 126.a člen ZPol. Z uveljavitvijo 
tega zakona bi moral prenehati veljati tudi 85. člen ZObr, vendar 
je iz procesno pravnih razlogov lahko vprašljiva dopustnost 
razveljavitve določb zakona, ki se sprejemajo s kvalificirano 
večino, z zakonom, ki se sprejema z navadno večino. 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 

PREPREČEVANJU POSLEDIC 

RUDARJENJA V RUDNIKU ŽIVEGA 

SREBRA IDRIJA (ZPPPR-A) 

- prva obravnava - EPA 601 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Samo Bevk, poslanec ZLSD 

Ljubljana, 12.07.2002 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.list RS št. 48/92) 
ter 174. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur.list RS Št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/00, 3/01, 9/ 
01, 13/01, 45/01 in 60/02) vlaga podpisani poslanec v 
obravnavo in sprejem: 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O 
PREPREČEVANJU POSLEDIC RUDARJENJA V RUDNIKU 
ŽIVEGA SREBRA IDRIJA - redni postopek 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije bo pri delu delovnih teles in 
Državnega zbora Republike Slovenije sodeloval kot 
predlagatelj zakona. 

Predlagatelj: 
Samo Bevk, l.r. 

ZAKON O DOPOLNITVI ZAKONA O 
PREPREČEVANJU POSLEDIC RUDARJENJA V 

RUDNIKU ŽIVEGA SREBRA IDRIJA 

UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Leta 1979 je Skupščina socialistične Republike Slovenije sprejela 
zakon o Rudniku živega srebra Idrija (Uradni list SRS, št. 13/79) 
z namenom, da se ohranijo naravna rudna bogastva in rudniške 
naprave rudnika živega srebra, ki je postal za nedoločen čas 
izven obratovanja. Namen zakona je bil ohraniti rudnik kot dobrino 
splošnega pomena pod posebnim družbenim varstvom. V ta 
namen je bilo ustanovljeno podjetje Rudnik živega srebra Idrija v 
takratni družbeni lasti. 

V letu 1987 je Skupščina socialistične republike Slovenije sprejela 
Zakon o preprečevanju posledic rudarjenja v rudniku živega 
srebra Idrija (Uradni list SRS, št. 37/87). Namen zakona je bil, da 
se po prenehanju večstoletnega rudarjenja zavaruje okolje 
neposredno nad rudnikom živega srebra in da se obvaruje mesto 
Idrija pred posledico posedanja in drugimi posledicami rudarjenja 
ter izvede sanacija teh posledic. Z zakonom so se uredila razmerja 
skupnega pomena v zvezi s postopnim zapiranjem rudnika ter 
zagotavljanjem sredstev. Na osnovi tega zakona je skupščina na 
predlog vlade sprejela program zapiranja rudnika živega srebra, 
ki se še danes izvaja in naj bi se izvajal predvidoma do konca leta 
2006. 

V letih zapiranja rudnika je bilo izpostavljenih večje število 
zahtevkov, da bi del premoženja rudnika živega srebra, ki obsega 
številna zemljišča in objekte v samem mestu Idrija in ni potrebno 
za izvajanje programa zapiralnih del, neodplačno prenesli na občino 
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Idrija. Večina lega premoženja bi lahko omogočila izvajanje 
programov občine za kulturne, športne in javne potrebe v skladu 
z namembnostjo zemljišč oz. objektov, za katere je občina 
zainteresirana. Do letos, ko so bile sprejete spremembe in 
dopolnitve zakona o javnih financah, ni bilo možno neodplačno 
odtujevati stvarnega in finančnega premoženja države. 
Sprememba zakona v 80. b členu danes omogoča neodplačni 
prenos premoženja države, če je to dovoljeno po posebnem 
zakonu. Ker je bilo do sedaj s strani vlade oz. ministrstva za 
gospodarske dejavnosti kot skrbnika tega dela državnega 
premoženja, kakor tudi s strani samega Rudnika živega srebra v 
zapiranju, d.o.o. večkrat izraženo mnenje, da ni dejanskih ovir za 
prenos nepotrebnega premoženja, če bi zakon to omogočal, 
menim, da bi lahko s spremembo Zakona o preprečevanju posledic 
rudarjenja v Rudniku živega srebra Idrija omogočili neodplačni 
prenos premoženja na občino Idrija. 

t 
Mesto Idrija je do sedaj v večstoletnem rudarjenju že utrpelo 
znatne posledice te dejavnosti, ki so pomembno vplivale na 
kakovost življenja njenih prebivalcev. Rudnik se je razvijal skupaj 
z mestom in mnogokrat je lokalna skupnost skrbela za dele 
premoženja rudnika tako, da je vlagala v njihovo vzdrževanje. 
Država bi bila zato dolžna, tudi s prenosi nepotrebnega 
premoženja v last in uporabo, lokalni skupnosti zagotoviti normalni 
razvoj in delno povračilo za posledice rudarjenja, ki je prvenstveno 
koristilo širši skupnosti. 

Rudnik kot državno podjetje oziroma Republika Slovenija sta 
lastnika zelo velikih površin v mestu Idrija (več kot 5,5 hektarjev), 
kar znaša skoraj tretjino mestnih površin. To lastništvo je 
zgodovinsko pogojeno, saj sta rudnik in mesto rasla vzporedno 
in velikokrat ni bilo ločnice med mestnimi in rudniškimi predeli. 
Rudnik in mesto sta se v večstoletni zgodovini prepletala. Veliko 
zemljišč in nepremičnin v lasti rudnika je že danes izgubilo funkcijo 
v procesu njegovega zapiranja, dokončno pa se bo to zgodilo do 
konca leta 2006. Tega leta je namreč predviden zaključek 
dolgoletnega procesa zapiranja rudnika. Že sedaj pa rudnik na 
različnih dražbah prodaja posamezne dele nepremičnin, tako 
zemljišča kot tudi objekte. Ker so zemljišča kupovala predvsem 
domača, idrijska podjetja, smo praktično kupovali samega sebe. 
Država s tako pridobljenimi kupninami financira del stroškov 
zapiranja rudnika in izplačuje mestu del rudarske škode. Mesto 
Idrija ima zaradi svojega razvoja in prostorskih danosti velik javni 
interes nad temi površinami. Te površine so pomembne za razvoj 
našega gospodarstva, obrti in storitvenih dejavnosti ter za 
izgradnjo komunalne infrastrukture in razvoj turizma, športa in 
rekreacije. 

2. Cilji in načela zakona 

S predlogom zakona se želi urediti možnost razpolaganja z delom 
državnega premoženja Rudnika živega srebra v zapiranju d. o. o. 
v skladu z 80.b členom Zakona o javnih financah in sicer z 
namenom, da se omogoči neodplačni prenos dela tega državnega 
premoženja, ki ni v funkciji zapiranja rudnika, na občino Idrija. 

Del premoženja (območje jaška Delo) pa se z države na lokalno 
skupnost neodplačno prenese leta 2007 oz. po končanih zapiralnih 
delih. 

V zvezi z prenosom premoženja se upošteva načelo odgovornosti 
države za odpravo posledic rudarjenja v občini Idrija in delno 
kompenzacijo posledic rudarjenja za prebivalce tudi z neodplačno 
odtujitvijo tistega državnega, ki ga lokalna skupnost, zaradi potreb 
svojih občank in občanov, že dalj časa soupravlja in vzdržuje na 
svojem območju. S tako rešitvijo se sicer obide primarno načelo 
prepovedi neodplačnega razpolaganja z državnim premoženjem, 
vendar se s tem doseže možnost uveljavljanja pravic lokalne 
skupnosti, ki je dalj časa skrbela za premoženje in na njem 
uveljavila izvajanje nalog v javnem interesu svojih občank in 
občanov. S prenosom premoženja na osnovi zakona se zagotavlja 
tudi načelo javnosti in preglednosti postopkov pri ravnanju s 
finančnim in stvarnim premoženjem države. 

3. Finančne posledice zakona 

Zakon ne bo imel neposrednih finančnih posledic za državni 
proračun, saj omogoča samo prenos dela stvarnega premoženja 
Rudnika živega srebra v zapiranju d. o. o. na lokalno skupnost. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 12. členu Zakona o preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku 
živega srebra Idrija (Ur.l. SRS, št. 37/87) se doda nov drugi 
odstavek, ki glasi: 

»Pred izvedbo postopka redne likvidacije država neodplačno 
prenese del premoženja, ki ni potrebno za izvajanje zapiralnih del 
na občino Idrija in sicer: 
- Območje Mejce (k.o. mesto Idrija, parcelne številke 953, 954, 

955, 956, 957, 958, 963,964,965,966, 969, 970, 
971,975,976,977 in 978) 
Rudniško kulturno dvorano (k.o. mesto Idrija, parcelni številki 
830,831) 
Območje čistilne naprave in plinske postaje (k.o. mesto Idrija, 
parcelne številke 44, 45, 494/4, 498/4, 498/1, 499/1,2,3, 498/ 
3, 501/3, 57 in 61) 
Parkirišče v Barbarah (k.o. mesto Idrija, parcelna številka 
1075) 
Brusovše (k.o. mesto Idrija, parcelna številka 554) 
Osnovnošolski kompleks (k.o. mesto Idrija, parcelna številka 
1098) 

Po končanih zapiralnih delih oziroma leta 2007 pa država 
neodplačno prenese na občino Idrija tudi: 

Območje jaška Delo (k.o. mesto Idrija, parcelna številka 
2231)«. 

2. člen 

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

V prvem členu se opredeljuje obveznost države, da še pred 
izvedbo postopka redne likvidacije Rudnika živega srebra v 
zapiranju d.o.o., ki ga mora izpeljati po zaključenih delih iz 
programa zapiranja rudnika do leta 2006, neodplačno prenese 
na občino Idrija del premoženja, ki ni potrebno za izvajanje 
zapiralnih del in za katerega je zainteresirana lokalna skupnost 
zaradi izvajanja svojih programov javnega interesa na področju 
kulture, športa in javnih služb. Po izvedbi zapiralnih del oziroma 
leta 2007 pa država neodplačno prenese na občino Idrija tudi 
območje jaška Delo. 

Na navedenem premoženju je lokalna skupnost že sedaj izvajala 
številna vlaganja tako, da je bilo v lastništvu rudnika samo 
zemljišče. Lokalna skupnost oz. lokalne institucije so do sedaj že 
izvedle naslednja vlaganja v zemljišča, ki naj bi jih prenesli v 
njihovo last: 

Celotno območje nekdanjega rekreacijskega centra Mejca (sredi 
mesta Idrija) je dolga leta služilo za odlaganje rudniške jalovine, 
kamor so navozili okrog 13.000 m3 ekološko nevarnega materiala. 
Krajevna skupnost Idrija je po letu 1982 vodila vse aktivnosti za 
revitalizacijo tega prostora. Najprej se je obnovil stari Viseči most, 
nato pa se je pričelo z odvozom rudniške jalovine. Hkrati z 
urejevanjem dvojnih brežin reke Idrijce in njenega korita, se je 
pričelo s planiranjem platoja, pridobivanjem novih površin, celotno 
površino so prekrili z zemljo jo zatravili ter kultivirali, obenem pa 
tudi premaknili cesto. Pridobljenih je bilo cca 13.000 m2 ravne 
površine. Tu je bila zgrajena vsa potrebna infrastruktura, 
obnovljena je bila Idrijska Kamšt (leta 2001 z odlokom vlade 
razglašena za spomenik državnega pomena), zgrajeno je bilo 
tudi večnamensko igrišče za košarko in rokomet. Hkrati pa je 
Teniški klub Kolektor Idrija zgradil štiri teniška igrišča. 

Kulturna skupnost Idrija in Občina Idrija sta v zadnjih tridesetih 
letih tudi stalno vlagala v obnovo in opremo edine kulturne dvorane 

v mestu Idrija t.j. »Rudniške dvorane-. Obnovljena in opremljena 
sta bili celotna notranjost in streha. Občina je tudi stalno 
zagotavljala stroške za obratovanje dvorane in za ostala nujna 
letna vzdrževalna dela. 

Na območju Barbar je bilo urejeno parkirišče in zgrajen hidrant. 

Na območju nekdanje topilnice pa je bila zgrajena mestna čistilna 
naprava. 

Manjša vzdrževalna dela pa so bila opravljena tudi na večini 
drugih površin, za katere predlagamo neodplačni prenos na občino 
Idrija. 

Po naravi gre za različne nepremičnine; nekatere se v naravi 
uporablja kot javno dobro s področja javne infrastrukture (Mejca, 
parkirišče v Barbarah, zemljišče, na katerem sta čistilna naprava, 
zelenica v okviru šolskega kompleksa), v eni stavbi je mesta 
kulturna dvorana in rezervacija za plinsko postajo, na nekaterih 
zemljiščih (Brusovše) so zelenjavni vrtovi v privatni uporabi, del 
pa jih je še v funkciji zapiranja rudnika. V slednjem primeru gre za 
območje jaška Delo, s katerega se bo rudnik umaknil najkasneje 
do konca leta 2006. S planskimi akti občine bo to območje 
opredeljeno za druge namene (npr. turizem in rekreacija, obrt, 
storitvena dejavnost). Pri ostalih zemljiščih in nepremičninah pa 
že imamo sprejete tako planske kot prostorsko izvedbene akte. 
V celoti gre za 55.033 m2 površin. 

Iz obrazložitve izhaja, da so bila na gornjih območjih rudniška 
samo zemljišča, ureditev javnih površin na njih pa je financirala 
občina oziroma njej sorodne institucije. Te površine se dejansko 
uporabljajo kot grajeno javno dobro in kot take so se uporabljale. 
Rudnik v ta zemljišča praktično ni vlagal. Državni »kapital« je 
torej le zemljišče, ki ni zazidljivo v tržnem smislu. 

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA: 

12. člen 

Ko rudnik konča dela po programu iz prvega odstavka 4. člena 
tega zakona, se opravi postopek njegove redne likvidacije. 
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Predlog zakona o 

GEOMETRIČNEM SREDIŠČU 

SLOVENIJE (ZGSS-1) 

- prva obravnava - EPA 602 - III 

SKUPINA POSLANCEV 
(prvopodplsanl ROKAVEC Franci) 

Ljubljana, 9.7.2002 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije predlagamo Državnemu zboru 

Predlog Zakona o geometričnem središču Slovenije 

v obravnavo in sprejem po rednem postopku. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega 
zbora, sporočamo, da bomo pri obravnavi zakona sodelovali 
kot predlagatelji na sejah delovnih teles in sejah Državnega 
zbora. 

ROKAVEC Franci 
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PREDLOG ZAKONA O GEOMETRIČNEM SREDIŠČU 
SLOVENIJE 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Leta 1981 je bila določena geometrična srediSčna točka Slovenije, 
ki je v naselju Slivna pri Vačah. Od tega dne dalje postaja 
geometrično središče Slovenije v nadaljevanju GEOSS, čedalje 
bolj turistično obiskana točka države Slovenije. 

GEOSS Ima več pomenov: 
simbolnega (simbol zakoreninjenosti Slovencev na tem 
področju, simbolna potrditev naših meja, zahteve po odločnem 

življenju in gospodarjenju na svoji zemlji, ponazoritvi 
suverenosti naše države), 

- zgodovinskega (jantarska pot, prazgodovinska naselbina, 
situla z Vač, simbolni pomen lipe, petelina,..), 

- znanstveno-strokovnega (osrednja trigonometrična točka, 
izhodišča za geodezijo in geografijo, povezave z Vego in 
Valvazorjem,..), 

- kulturnega (vrsta pomembnih Slovencev rojenih na Vačah: 
Matija Hvale, Matevž Ravnikar, Anton Lajovic, Fran Celestin, 
pomembni sakralni spomeniki, povečana kopija situle z Vač) 

- In protokolarnega. 

Menimo, da bi GEOSS lahko postal objekt za pomembne državne 
manifestacije na prostem - pri tem velja omeniti tradicionalno 
prireditev na prostem, kot je slovenski kulturni praznik 8. februar, 
dan državnosti, itd., saj mu odlična lega s prostorom naravnega 
amfiteatra omogoča razne prireditve z možnostjo množične 
udeležbe. Je idealen kraj za vse dogodke, oddolžitve, potrditve, 
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spomine, počastitve in podobno, ki nimajo določene lokacije. 
Predstavlja torej možnost uveljavitve neobremenjenega in 
nevtralnega ter naravnega protokolarnega središča Slovenije. 

Kot vidimo iz spodaj predstavljenih ureditev, so geografske točke, 
med katere sodi tudi geometrijsko središče, v nekaterih evropskih 
državah sicer določene, vendar imajo več ali manj samo turistični 
pomen in v nobeni državi niso pravno oziroma zakonsko urejene. 

Večina evropskih držav zaradi nepravilnih oblik geometričnih 
središč sploh nimajo določenih. Torej je posebnost Slovenije že v 
tem, da je to točko sploh možno določiti. Z zakonsko ureditvijo 
središčne točke pa bil to sploh edinstven primer v Evropi, ki bi 
prav gotovo še dodatno pripomogel k razpoznavnosti naše države 
v tem prostoru. 

2. UREDITEV V NEKATERIH DRŽAVAH EVROPSKE 
UNIJE 

Večina evropskih držav ne pozna pojma geometričnih središč. 
Izjeme, ki imajo geometrično središče oziroma točko so Francozi, 
Portugalci ter Finci. Na Portugalskem naj bi bila tudi najzahodnejša 
točka, na Finskem pa najsevernejša in najvzhodnejša točka 
Evrope. 

Finska 

Geometrično središče Finske leži v mestni občini Karsamaki, z 
natančnimi koordinatami 63° 57' 47'/2 severne širine in 25° 44' 
54Vž vzhodne dolžine. 

Na Finskem se nahajata tudi najbolj vzhodna (v kraju llomantsi) 
točka Evropske unije (31° 35' 20h vzhodne dolžine), kakor tudi 
najbolj severna (v kraju Utsjoki) točka Evropske unije (70° 5' 
30'/S> severne širine). 

Te točke so pod nadzorom finske Nacionalne zemljiške inšpekcije. 
Pravne oziroma zakonodajne osnove za urejanje teh točk ni, 
ravno tako nimajo formalnega statusa, zanimive so le s turističnega 
vidika. 

Za te točke skrbi Nacionalna zemljiška inšpekcija, vladna agencija, 
ki je podrejena Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo. Finska 
Nacionalna zemljiška inšpekcija pridobiva in daje informacije o 
razpoložljivih zemljiščih in parcelah za državljane ter podatke, ki 
se nanašajo na topografijo (prikazovanje značilnosti zemeljskega 
površja) in okolje. Nacionalna zemljiška inšpekcija je tudi 
odgovorna za finski katastrski sistem ter zadeve s področja 
kartografije. 

Francija 

V Franciji je več geometrijskih središč, in sicer zato, ker nekatera 
upoštevajo otok Korziko, druga pa ne. Prav tako je tudi Bretanija 
zelo nepravilne oblike in jo geodetski strokovnjaki upoštevajo na 
različne načine, zato za Francijo predstavljamo več geometričnih 
središč. Iz dosegljivih virov izhaja, da te točke niso posebej 
zakonsko urejene. 

Geometrijsko središče kontinentalnega ozemlja predstavlja Cher. 
St-Amand-Montrond, na katerem je hrib Belvedere s stolpom 
Malakoff, ki je bil postavljen leta 1855 na pobudo vojvode De 
Mortemart-a na višini 314 m. To je središčna točka, kjer se stikata 
vzhodni poldnevnik 2° 30' 7'/2 in zahodni vzporednik 4° 47' 47Vfe. 
Zaradi podolgovate oblike Bretanije s skrajno točko na rtu Corsen 

je središče pomaknjeno proti zahodu (bliže Atlantiku kot Švici), 
zato je sporno ali gre dejansko za geometrično središče. 

Brueres-Allichamp je točka, ki jo je opredelil Adolphe Joanne (1813- 
1881), izračuni pa so bili izvedeni med leti 1860-1870. Na ta način 
je center Francije postavljen med dvema zemljepisnima širinama 
in dolžinama, med katerima bi se lahko vnesla najmanjša podoba 
Francije. Ta točka se nahaja med 46° 51' 32Vfe in 46° 40' 02Vi 
severne širine in 0° 10' 33V4 vzhodne dolžine. Če si predstavljamo 
kvadrat, ki je sestavljen iz 4 točk, med katerimi je ozemlje Francije, 
bi se središče nahajalo na presečišču dveh meridianov. Na sredini 
vasi so leta 1757 našli rimski mejni kamen. 

Vesdun je točka, ki se nahaja 8 kilometrov od Sualzisa in je bila 
določena leta 1957. V izračunu te točke je upoštevana Francija 
brez Korzike, vendar s priobalnimi otoki. To točko sta izračunala 
strokovnjaka Nacionalnega geografskega inštituta (IGN) na osnovi 
gravitacijskih središč 36452-tih glavnih krajev s količnikom, ki 
odgovarja njihovi katastrski površini. 

Allier Chazmais je točka določena leta 1966 na enak način kot 
predhodna (Vesdun), vendar vključuje tudi Korziko. 

Nassigny pa je središče po mnenju Nacionalnega geografskega 
inštituta (IGN), kjer je prav tako upoštevana Korzika. Na tem 
mestu je postavljeno obeležje. 

Francija ima tako glede na različne metodologije 5 središč, ki so 
vsa turistične točke in imajo na teh mestih posebna obeležja od 
mejnikov do plošč ter stolpov. • 

Portugalska 

Geometrično središče Portugalske leži na 38° 47' severne širine, 
9° 30' zahodne dolžine ter 140 m nadmorske višine. 

Posebne zakonske ureditve za to točko na Portugalskem nimajo. 
Določen je le njen položaj kot naravne in zgodovinske dediščine 
znotraj zakona o kulturni in arhitekturni dediščini. Upravljanje z 
geometričnim središčem kot turistično atrakcijo pa je urejeno 
preko urbanistično razvojnih planov, torej z lokalnim razvojnim 
planom mesta Sintra. 

Na Portugalskem se nahaja tudi najzahodnejša točka Evrope, ki 
ima le turistični pomen. 

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S sprejemom zakona se želijo zagotoviti pogoji za zavarovanje 
kulturne dediščine za ohranjanje slovenske dediščine za naše 
naslednike. S sprejemom tega zakona želimo zagotoviti tudi samo 
perspektivo za nadaljnji razvoj Geoss-a, prebivalcem tega območja 
in društvom, ki so programsko vpeta v promocijo Geoss-a. Še 
posebej društvo Geoss, ki je s svojim delovanjem prispevalo 
najpomembnejši del za vzpostavitev obstoječega stanja. Vsi člani 
delujejo zgolj prostovoljno, zaradi lastnega zanimanja. 

Sprejetje zakona pa bi to delo nadgradil in profesionaliziral. 

Cilj zakona je tudi vzpostavitev neizkoriščenih možnosti države, 
saj je središče države zagotovo pomembna politična, 
zgodovinska in kulturna dediščina za državo, še posebej za tako 
mlado kot je naša. 

Zaradi poudarjanja svoje državotvornosti bi središče Slovenije 
lahko služilo za protokolarno območje države. 
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4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Ocenjujemo, da bi stroški delovanja, vzdrževanja in dopolnjevanja 
z zakonom predvidenega območja Geossa znašali skupaj 9,5 
milijona SIT letno. Od tega bi redna dejavnost v dosedanjem 
obsegu zahtevala 6,5 milijona in dodatni projekti 3,0 milijona letno. 

Upoštevali smo najbolj rentabilno varianto, tako da društvo Geoss 
deluje v skladu z zakonom o društvih na prostovoljni osnovi kot 
doslej, povrnile pa naj bi se sejnine in kilometrine članom 
upravnega odbora. Zaradi velikega obsega del, ki od 
posameznikov zahteva prekomerno obremenitev, smo predvideli 
stalno zaposleno osebo, ki bo delovala v za to predvideni sobi v 
Domu Geoss in skrbela za operativno izvedbo sklepov UO, 
usmerjala in informirala goste, vodila nekatere izlete, skrbela za 
zapisnike, evidence, poročila, pošto in urejala še druga vprašanja 
v skladu s sklepi UO. 

Letna finančna konstrukcija fiksnih stroškov za redno 
dejavnost: 6,480.000 SIT 
Dodatni stroški za nove, doslej znane naloge in projekte: 
17.300.000 SIT 

Od teh dodatnih stroškov bi bilo nujno v dveh do treh letih zagotoviti 
vsaj tista za dograditev ustreznih prostorov za muzej 
starosvetnosti v Spodnji Slivni. Prav kmalu bo treba razširiti tudi 
prireditveni prostor ob Geossu in ga dopolniti z novimi simboli. 
Zato menimo, da je za posodobitev projekta za navedene in druge 
naloge nujnih dodatnih 3,000.000 SIT letno. 

Stroški morebitnega odkupa površine srčike ožjega območja bi 
znašali približno 450.000 SIT ob ceni 1500 SIT/m2. 

Sredstva za zagotavljanje izvajanja nalog tega zakona se 
pridobivajo tudi iz lastne dejavnosti društva, iz donacij in dotacij 
ter drugih virov, tako da v tej oceni zajeti stroški GEOSSa ne 
predstavljajo tudi obremenitve proračuna v tem znesku. 

II. BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 
(predmet zakona) 

Predmet tega zakona je varovanje, ohranitev, dograjevanje, 
popularizacija in v skladu s cilji projekta uporaba osrednje 
geometrične točke države Slovenije (v nadaljevanju Geoss) ter 
njenega ožjega in širšega območja. Ožje in širše območje Geossa 
vsebuje več državotvornih elementov (zgodovinskih, znanstvenih, 
kulturnih, naravnih), simbolizira zakoreninjenost Slovencev na 
območju države Slovenije in ponuja možnosti za izvajanje 
protokolarnih programov in pomembnejših državnih manifestacij. 

2. člen 
(pomen Geossa) 

Območje Geossa je z vidikov državnega, vseslovenskega, 
zgodovinskega, kulturnega in protokolarnega pomena edinstveno, 
zato Republika Slovenija za ohranitev in nadaljnji razvoj nekaterih 
sestavin tega območja prevzema in zagotavlja moralno in finančno 
skrb. 

3. člen 
(lokacija pomnika Geoss) 

Srčika ožjega območja je državni simbol - pomnik Geoss, določen 
z geografskimi in pravokotnimi koordinatami, nadmorsko višino 
in površino (I = 14° 48'55,2", f = 46° 07' 11,8", y = 5 486 114,21 m, 
x = 5 108 468,91 m, h = 644,842 m, P=300 m2). 

4. člen 
(ožje območje Geossa) 

Ožje območje Geossa obsega neposredno okolico pomnika z 
naravnim amfiteatrom in drevoredom Geoss ter jedro vasi Spodnja 
Slivna s starodavno kaščo, zbirko starega kmečkega orodja 
(prihodnji muzej), dvojnim kozolcem in spomenikom NOB. V 
soglasju z Društvom Geoss določi mejo ožjega območja pristojna 
geodetska uprava na načrtu uradnega zemljiškega katastra. 

5. člen 
(varovanje ožjega območja Geossa) 

Na ožjem območju Geossa je prepovedano: 
1. izvajanje posegov in dejavnosti, s katerimi se ogroža 

prvobitnost narave, 
2. odkopavanje ali zasipavanje zemljišč, 
3. kmetijsko obdelovanje zemljišč z načini in sredstvi, ki bi lahko 

povzročili bistvene spremembe biotske raznovrstnosti, 
4. odlaganje odpadkov, ki ne izvirajo iz zavarovanega območja, 
5. gospodarska raba naravnih virov, razen za gradnjo na 

zavarovanem območju, 
6. graditi počitniške hiše ali počitniška stanovanja, 
7. odmetavati ali odlagati odpadke zunaj za to določenih in 

ustrezno urejenih mest za zbiranje odpadkov, 
8. postavljati reklame za komercialne namene, 
9. šotorenje ali kurjenje zunaj določenih mest. 

6. člen 
(širše območje Geossa) 

Širše območje Geossa sega od Zgornje Slivne preko Geossa, 
Vač in Klenika do najdišč prazgodovinske naselbine na Kroni in 
njenih pobočij. V soglasju z Društvom Geoss določi mejo pristojna 
geodetska uprava na temeljnih topografskih načrtih 1:5000. 

7. člen 
(pomembnejše sestavine širšega območja) 

Pomembne in posebej varovane sestavine širšega območja so: 
Dom Geoss na Vačah, cerkev Sv. Andreja z vodnjakom in vaškim 
trgom, vaška tehtnica, naravni spomenik fosilne morske obale, 
Aleja ustvarjalnosti na prazgodovinskih tleh s skulpturami in 
obnovljeno sušilnico lanu, naselje Klenik s povečano kopijo situle 
iz Vač ter območje prazgodovinske naselbine. 

8. člen 
(spremljajoče območje) 

Spremljajoče območje, posredno povezano z Geossom, je tudi 
spominska pot, ki povezuje Vegovo Zagorico, Geoss in Zasavsko 
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Sveto goro in zajema občine Litija, Dolsko, Moravče in Zagorje ob 
Savi. 

9. člen 
(pristojnost in pooblastila za izvajanje tega zakona) 

Natoge določene s tem zakonom opravlja Društvo za varovanje 
in razvoj Geossa (v nadaljevanju Društvo Geoss), Spodnja Slivna 
18, 1252 Vače. 

10. člen 
(naloge Društva Geoss po tem zakonu) 

Društvo Geoss izvaja naslednje dejavnosti kot javno službo: 

1. vzdržuje, obnavlja, dograjuje in modernizira pomnik Geoss z 
njegovo ožjo okolico, 

2. vzdržuje in obnavlja Dom Geoss in zbirke v njem, 
3. vzdržuje in obnavlja povečano kopijo situle z Vač, 
4. vzdržuje in obnavlja Alejo ustvarjalnosti s skulpturami, 
5. vzdržuje in obnavlja sušilnico lanu ob Aleji, 
6. vzdržuje in dopolnjuje ustrezno infrastrukturo, 
7. organizira in omogoča že tradicionalne kulturne in rekreativne 

prireditve in jih širi, 
8. izdaja publikacije o Geossu, 
9. skrbi za popularizacijo projekta Geoss v celoti, 
10. zagotavlja delovanje strokovno-administrativne službe in 

organov društva, 
11. opravlja druge naloge v skladu s potrebami Republike 

Slovenije. 

11. člen 
(zagotavljanje sredstev za izvajanje nalog tega 

zakona) 

Finančna sredstva za izvajanje dejavnosti iz 10. člena tega zakona 
društvo pridobiva iz: 

državnega proračuna 
prihodkov iz lastne dejavnosti 
dotacij in donacij 
drugih virov 

Društvo Geoss pridobiva sredstva iz prve alineje prejšnjega 
odstavka tega člena na podlagi sprejetega letnega programa dela 
in razvoja, katerega sestavni del je tudi finančni načrt. K temu 
programu da soglasje vlada. 

Društvo Geoss izdela poročilo o izvajanju letnega programa dela 
in razvoja iz prejšnjega odstavka, kateri vsebuje tudi poročilo o 
izvajanju finančnega načrta, ter ga posreduje Vladi Republike 
Slovenije najkasneje v treh mesecih po preteku koledarskega 
leta. 

Nadzor nad porabo proračunskih sredstev Društva Geoss izvaja 
računsko sodišče. 

12. člen 
(sestava in delovanje Društva Geoss) 

Organ odločanja Društva Geoss ima 7 članov; od teh je obvezno 
1 član iz matične občine Litija, 1 član iz Sveta krajevne skupnosti, 
na katere območju se ožje varovano območje nahaja in 1 član 
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, ki ima pravico veta na 
sprejete odločitve. Na seje organa odločanja se redno vabi po 
enega predstavnika sosednjih občin. 

Za izvajanje nalog iz 10. člena skrbi Društvo Geoss preko redno 
zaposlenega strokovno-administrativnega delavca, ki operativno 
uresničuje sklepe organa odločanja. 

13. člen 
(odlok o varstvu vrednot) 

V 6 mesecih po uveljavitvi zakona o Geossu Vlada Republike 
Slovenije sprejme odlok o zavarovanju območja Geossa, v 
katerem uveljavi in precizira določila iz 3., 4., 5., 6. in 7. člena tega 
zakona ter določi pogoje za uporabo zemljišč in nepremičnin na 
tem območju. 

14. člen 
(odločba o varstvenem režimu) 

Pristojni organ mora v treh mesecih po sprejetju odloka iz 
prejšnjega člena lastnikom zemljišč in nepremičnin na 
zavarovanem območju izdati posamične odločbe o varstvenem 
režimu na zavarovanem območju. 

15. člen 
(začasno varovanje vrednot) 

Kulturno dediščino in naravno okolje na ožjem in širšem območju 
Geossa do sprejetja odloka iz 13. člena tega zakona, varuje 
pristojna občinska uprava v okviru svojih pristojnosti in v okviru 
pristojnosti inšpekcijske službe. 

16. člen 
(možnost odkupa) 

Republika Slovenija odkupi srčiko ožjega območja iz tretjega člena 
tega zakona, lahko pa tudi avtorske pravice projekta in projekt 
Geoss v celoti ter posamezne kulturne objekte in nepremičnine 
ožjega in širšega območja Geossa. 

17. člen 
(veljavnost zakona) 

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

K1. členu: Določa uporabo osrednje geometrične točke Slovenije, 
Geoss-a in sicer njegovo varovanje, ohranitev, dograjevanje in 
popularizacijo. Obenem loči med širšim in ožjem območjem 
Geoss-a in opredeljuje njuno vlogo in pomen. Opredeljuje vlogo 
središča za državo kot celoto (državotvorni elementi) in za 
posameznika. 

K 2. členu: Opredeljuje pomen in edinstvenost tega območja in 
vlogo Republike Slovenije pri skrbi za omenjeno območje. Ker 
ima središče Slovenije zgodovinski, kulturni in protokolarni pomen 
za vso državo ta člen nalaga državi finančno in moralno skrb za 
to območje. 

K 3. členu: Dokazuje središčnost te točke z natančno določeno 
lokacijo; vsebuje koordinate, nadmorsko višino in površino. 

K 4. členu: Opredeljuje ožje območje Geoss-a. V ožje območje 
ne sodi le pomnik, ampak tudi naravni amtiteater, ki bi odlično 
služil za vse protokolarne prireditve. Na tem prostoru, se je že 
odvijalo veliko prireditev in prostor se je zaradi svoje amfiteaterske 
lege izkazal za zelo primernega, saj lahko sprejme veliko 
obiskovalcev poleg tega se ponaša z zelo dobro akustiko. 

V to območje sodi tudi jedro vasi Spodnje Slivna s starodavno 
kaščo, zbirko starega kmečkega orodja, dvojnim kozolcem in 
spomenikom NOB. 

Pristojna geodetska uprava pa v soglasju z Društvom Geoss 
določi mejo ožjega območja. 

K 5. členu: Določa varovanje ožjega območja Geoss-a in vsebuje 
prepovedi, s katerimi se bo zagotavljala urejenost prostora, 
pomnika in ožje okolice v naravni prvobitnosti, brez sprememb 
na zemljišču v biotski raznovrstnosti. Člen vsebuje tudi prepoved 
odlaganja odpadkov, gospodarsko rabo naravnih virov, razen za 
gradnjo na zavarovanem območju, gradnjo počitniške hiše ali 
stanovanja, šotorjenje ali kurjenje zunaj določenih mest in 
postavljanje reklam za komercialne namene. 

K 6. členu: Določa širše območje Geoss-a, kamor sodijo tudi 
Vače, ki so kulturno in zgodovinsko zelo bogata vas. Če omenimo 
rojstno hišo Antona Lajovica in Matvža Ravnikarja, mogočno 
cerkev iz leta 1844, v kateri so slike znanih slikarjev in eden 
najlepših božjih grobov v Evropi, steklarski izdelek iz 19.stoletja. 
V to območje sodi tudi Klenik, z znamenito vaško situlo, naselbina 
pod Krono z velikim najdbiščem grobov, predmetov in naselja iz 
6-5 st.BC (omenjeno že v uvodu). Širše območje pa se zaključi z 
Zgornjo Slivno. Tudi temu območju v soglasju z Društvom Geoss 
določi mejo pristojna geodetska uprava. 

K 7. členu: Vsebuje pomembne in posebej varovane sestavine 
širšega območja, kamor sodijo objekti in predmeti, ki še posebej 
zaznamujejo okolico središča naše države. Že v obrazložitvi 6. 
člena omenjena rojstna hiša dveh pomembnih Slovencev; Dom 
Geoss na Vačah, cerkev sv.Andreja z vodnjakom in vaškim trgom 
in vaško tehtnico. Še posebej je potrebno omeniti fosilno morsko 
obalo odkrito pred nekaj leti, kar dokazuje da je bilo v teh krajih 
nekoč morje. Naselje Klenik se najbolj ponaša s povečano kopijo 
vaške situle, ki jo je izkopal domačin Janez Grilc v neposredni 
bližini vasi. Do omenjene vasi pa vodi pot, obdana s skulpturami, 
ki so jih podarili umetniki slikarske kolonije, ki je bila na Vačah. Ob 
poti, imenovani Aleja ustvarjalnosti na prazgodovinskih tleh je tudi 
obnovljena sušilnica lanu. Konec vasi Klenik pa zaznamuje območje 

prazgodovinske naselbine, kjer so našli izkopanine, že omenjeno 
v obrazložitvi k prejšnjemu členu. 

K 8. členu: Določa, da naloge, ki jih določa ta zakon opravlja 
Društvo za varovanje in razvoj Geoss-a. In v okviru Društva 
Geoss je potekal projekt Vače 81, ki ga je zasnoval Peter Svetik. 
S tem projektom so se začele in tudi dokončale raziskave o 
geometričnem središču naše države. Društvo Geoss je še vedno 
zelo aktivno, saj skrbi za ohranjanje pomnika. Poleg tega organizira 
in sodeluje pri različni prireditvah, ki so v središču že dobilo tradicijo 
(vsakoletno razvitje slovenske zastave, proslava ob kulturnem 
prazniku, S.februarju,...). 

K 9. členu: S tem členom za opravljanje nalog, ki se izvajajo kot 
javna služba po 10. členu, pooblastimo Društvo za varovanje in 
razvoj Geossa. 

K10. členu: S tem členom določamo najpomembnejše dejavnosti, 
ki jih društvo opravlja kot javno službo. Med nalogami so 
vzdrževanje in obnavljanje tistih sestavin ožjega in širšega 
območja Geossa, ki so zanj in za njegovo edinstvenost bistvenega 
pomena, organiziranje tradicionalnih prireditev ter skrb za 
informiranje slovenske javnosti in za popularizacijo projekta 
Geoss. 

K 11. členu: Člen določa vire finančnih sredstev za opravljanje 
dejavnosti. Društvo Geoss pridobi proračunska sredstva za 
opravljanje javne službe pod pogoji iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena. Kar pomeni, da mora društvo sprejeti letni program 
dela, ki vsebuje podrobno razdelan finančni načrt. Šele ko vlada 
k temu programu da soglasje, so proračunska sredstva 
zagotovljena. Društvo Geoss je dolžan Vladi RS podati poročilo o 
izvajanju letnega programa dela in o izvajanju finančnega načrta 
za preteklo leto. 

K 12. členu: Člen določa sestavo organa odločanja društva 
Geoss. Sestava organa odločanja omogoča sodelovanje pri 
odločanju predstavniku matične občine, predstavniku krajevne 
skupnosti in predstavniku vlade, ki ima pravico veta na vse 
sprejete odločitve. 

K 13. členu: Člen zavezuje Vlado RS da v roku 6 mesecev 
sprejme odlok o zavarovanju območja Geoss v katerem uveljavi 
določbe tega zakona in določi pogoje za uporabo zemljišč in 
nepremičnin na tem območju. 

K14. členu: Člen nadalje zavezuje Vlado RS, da na zavarovanem 
območju izda posamične odločbe lastnikom zemljišč in 
nepremičnin o varstvenem režimu na njihovih nepremičninah in 
tako še na zadnji stopnji zagotovi uveljavitev varstvenih določb 
tega zakona in odloka iz prejšnjega člena. 

K 15. členu: Člen zavezuje občinsko upravo, da v roku do 
sprejetja odloka iz 13. člena varuje kulturno dediščino in naravno 
okolje na območju Geoss. 

K 16. členu: Člen obvezuje Vlado RS, da odkupi območje srčike 
Geossa. To območje je pomembno iz vidika zasledovanja ciljev in 
izvajanja nalog tega zakona, zato je pometnbno, da ta del območja 
preide v last RS. Člen nadalje dopušča možnost, da Vlada RS 
odkupi projekt in avtorske pravice projekta ter posamezne kulturne 
objekte in nepremičnine območja Geoss, za katere se bo sčasoma 
izkazalo, da je potrebno, da preidejo v last RS. 
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Predlog zakona o 

DOSTOPU 00 INFORMACIJ JAVNEGA 

ZNAČAJA (ZDIJZ) 

- prva obravnava - EPA 605 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2811-0001 
Številka: 655-01/2002-1 
Ljubljana, 11.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 82. redni seji dne 11.7.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ 
JAVNEGA ZNAČAJA, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

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 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Pavel Gantar, minister za informacijsko družbo, 
dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 

- dr. Jozsef Gyork6s, državni sekretar v Ministrstvu za 
informacijsko družbo, 
dr. Bojan Bugarič, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve, 
Aljoša Pečan Gruden, generalni sekretar v Ministrstvu za 
informacijsko družbo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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PREDLOG ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 
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I. UVOD 2. Primerjalnopravna ureditev dostopa do 
informacij javnega značaja 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Pravica vsakogar, da pridobi informacijo javnega značaja, je v 
Sloveniji ustavna kategorija. Ustava namreč v 39. členu to pravico 
uvršča v kategorijo človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ta 
pravica omogoča vpogled v delovanje državnih organov in s tem 
nadzor nad njihovim delovanjem, odraža torej samo bistvo 
demokracije. Obveščenost državljanov je nujen pogoj za 
učinkovito uveljavljanje vrste pravic in svoboščin, na primer pravice 
do sodelovanja pri urejanju javnih zadev (44. člen Ustave); pravice 
do peticije (45. člen Ustave); pravice do zakonodajne iniciative in 
zakonodajnega referenduma (88. in 90. člen Ustave). 

Iz omenjene ustavne določbe torej izhaja obveznost državnih 
organov, da vsakomur omogočijo dostop do informacije javnega 
značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen 
v primerih, ki jih določa zakon. 

Čeprav mineva že enajsto leto po sprejemu Ustave, je omenjena 
ustavna pravica v slovenskem pravu urejena nesistematično, 
parcialno in izjemno pomanjkljivo. Na posamičnih ožjih področjih 
se vprašanja dostopnosti do informacij javnega značaja področna 
zakonodaja bolj ali manj le dotika. Temeljne določbe o javnosti 
informacij vsebujejo Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
32/93, 44/95,1/96, 9/99, 56/99 in 22/00), Zakon o medijih (Uradni 
list RS, št. 35/01), Zakon o naravnih in drugih nesrečah (Uradni 
list RS, št. 64/94) in Zakon o arhivskem gradivu in arhivih (Uradni 
list RS, št. 20/97 in 32/97). Vsem pa je skupna pomanjkljiva ureditev 
postopka za dostop do informacij javnega značaja in pravnega 
varstva pravice do dostopa. 

Omejitev pravice do dostopa v primeru tajnih podatkov na področju 
javne varnosti, obrambe, zunanjih zadev ter obveščevalne in 
varnostne dejavnosti je sistematično urejena v lanskem letu 
sprejetem Zakonu o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01). 
Osebni podatki so varovani z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (Uradni list RS, št. 59/99 in 57/01). Zaupnost določenih 
podatkov terjajo tudi Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 
45/95), Zakon o davčni službi (Uradni list RS, št. 18/96) in Zakon 
o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96), Zakon o ohranjanju 
narave (Uradni list RS, št. 56/99) ter Zakon o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94). 

Kljub odpiranju državne uprave in pospešenem objavljanju 
informacij upravnih organov na svetovnem spletu, ustavna pravica 
posameznikov, da na svojo zahtevo pridobijo neko konkretno 
informacijo javnega značaja, ki jih zanima, ostaja neuresničena. 
Pomanjkanje krovnega zakona, ki bi sistematično uredil 
uresničevanje te ustavne pravice, se je v praksi pokazalo kot 
nepremagljiva ovira za prost dostop do Informacij javnega značaja. 

Vse omenjeno je razlog za sprejem predlaganega zakona. 

Glede na navedeno določbo Ustave je treba z zakonom urediti 
postopek, na podlagi katerega bo možen dostop do informacij 
javnega značaja. Prav tako je potrebno taksativno določiti izjeme, 
ko dostop do informacij ne bo mogoč. V zakonu je treba urediti 
tudi pravno varstvo posameznika v primeru, ko mu organ zavrne 
dostop do informacije javnega značaja. 

Glede na razvoj Informacijske tehnologije in glede na usmerjenost 
Slovenije v razvoj Informacijske družbe ter v tem okviru tudi »E - 
uprave«, |e pomembno v zakonu urediti tudi dostop do informacij 
javnega značaja s pomočjo Informacijske tehnologije. 

2.1. Mednarodnopravna ureditev 

Prost dostop javnosti do informacij javnega značaja, je v sodobnem 
svetu uveljavljen institut mednarodnega prava. Dva 
mednarodnopravno obvezujoča pravna akta zavezujeta tudi 
Slovenijo, da zagotovi javnosti pravico do dostopa do informacij 
javnega značaja in sicer: Mednarodni pakt o državljanskih 
pravicah OZN in Konvencija o varstvu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin Sveta Evrope. 

Mednarodni pakt o državljanskih pravicah OZN, ki ga je Republika 
Slovenija prevzela z aktom o notifikaciji nasledstva SFRJ dne 1. 
julija 1992, v 19. členu določa pravico javnosti do »prostega iskanja 
in širjenja informacij in idej prek medijev in ne glede na meje«. 

Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
Sveta Evrope, v 10. členu določa pravico javnosti do »sprejemanja 
in sporočanja informacij brez vmešavanja javne oblasti in ne glede 
na meje«. 

Pomembna je tudi Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi 
javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva o okoljskih 
zadevah (Aarhuška konvencija). Ta ureja dostop do okoljskih 
podatkov, torej do dela informacij javnega značaja. Slovenija je 
omenjeno konvencijo že sprejela, v kratkem pa naj bi jo Državni 
zbor tudi ratificiral. 

2.2. Pravna ureditev v EU 

Odbor ministrov Sveta Evrope je že leta 1981 sprejel priporočilo 
državam članicam (Recommendation No R (81) 19 of the Comitee 
of Ministers to Member States on the Access to Information held 
by Public Authorities), da v svoji zakonodaji in praksi uredijo 
uresničevanje pravice dostopa do informacij javnih oblasti, skladno 
s priloženimi načeli.Ta načela določajo, da ima vsakdo pravico na 
svojo zahtevo dobiti od organa javne oblasti informacijo, ki je v 
njegovi posesti. Za uresničevanje te pravice morajo biti 
zagotovljena ustrezna sredstva in poti; informacije morajo biti 
dostopne vsakomur pod enakimi pogoji; kot pogoj za vložitev 
zahteve pa se ne sme zahtevati posebnega (pravnega) interesa. 
O zahtevi mora biti odločeno v razumnem času. V primeru 
zavrnitve zahteve, morajo biti razlogi za zavrnitev obrazloženi 
ter zagotovljena pravica do pritožbe in do sodnega varstva. Zadnje 
takšno priporočilo je Odbor ministrov sprejel 21. februarja 2002 
(Recommendation Rec (2002) 2 on access to official documents). 

Prvi pravni odraz omenjene politike EU, predstavlja pravna ureditev 
dostopa do okoljskih Informacij (Council Dlrective 90/313/EEC on 
the freedom of access to information on the environment). 

Kmalu pa lahko pričakujemo tudi splošno ureditev dostopa do 
informacij javnega značaja. Tako je bil v letu 2001 urejen dostop 
do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta EU in Komisije 
EU (Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to 
European Parliament, Council and Commisssion documents). 
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2.3. Oris temeljnih značilnosti pravne ureditve na 
Nizozemskem, Švedskem, Veliki Britaniji in v 
ZDA 

Nizozemska 

Na Nizozemskem ureja dostop do informacij javnega značaja, ki 
se nahajajo v državni upravi, Freedom of Access to Government 
Information Act iz leta 1980 (amandma v letu 1992). Zakon uvaja 
načelo prostega dostopa do informacij javnega značaja, s tem da 
taksativno našteva izjeme. Te se nanašajo na interese varnosti in 
obrambe države; tretjih oseb (poslovna tajnost in osebni podatki); 
na dokumente, ki so v postopku izdelave in še na nekatere druge 
situacije. Postopek se prične z zahtevo, ki jo vloži zainteresirana 
oseba, pri čemer se za to ne zahteva pravni interes. Zakon določa 
pravno varstvo znotraj upravnega postopka (pritožba zoper 
odločbo o zavrnitvi dostopa) ter tudi sodno varstvo v upravnem 
sporu. 

Švedska 

Na Švedskem ureja dostop do informacij javnega značaja 
najstarejši zakon o dostopu (sprejet je bil v letu 1766) in sicer 
Freedom of Press Act. Zakon uvaja načelo prostega dostopa do 
informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo organi javne 
oblasti. Drugače kot na Nizozemskem, je na podlagi tega zakona 
mogoče pridobiti tudi informacije javnega značaja, s katerimi 
razpolagajo organi sodne in zakonodajne veje oblasti.Tudi švedski 
zakon določa (taksativno) izjeme od načela prostega dostopa. Te 
so podobne kot v nizozemskem pravu. Postopek se prične z 
zahtevo, ki jo vloži zainteresirana oseba, pri čemer se za to, tudi 
na Švedskem, ne zahteva pravnega interesa. Zoper negativno 
odločbo lahko prosilec zahteva sodno varstvo. 

Velika Britanija 

V Veliki Britaniji ureja dostop do informacij javnega značaja s 
katerimi razpolagajo organi javne oblasti (ti so v prilogi k zakonu 
taksativno našteti), eden najbolj obsežnih zakonov o dostopu, to 
je Freedom of Information Act, ki je bil sprejet v letu 2000. Tudi ta 
zakon se nanaša na vse organe javne oblasti (torej na upravno- 
izvršilno, sodno in zakonodajno vejo). Določa načelo prostega 
dostopa, ki je omejeno z taksativno naštetimi izjemami. Omenjeni 
zakon te deli na dve skupini. V prvi so t.i. absolutne izjeme, v drugi 
pa t.i. kvalificirane izjeme. Če gre za prve (primer so tajni in osebni 
podatki), mora organ zavrniti dostop; če pa gre za druge (primer 
je dokument, v katerem je zajeta politika vlade na določenem 
področju), organ zavrne dostop le v primeru, da javni interes ki 
narekuje dostop, ne prevaga javnega interesa ki narekuje 
zavrnitev dostopa. Tudi v tem primeru se postopek prične z 
zahtevo, ki jo vloži zainteresirana oseba, pri čemer se za to tudi 
v Veliki Britaniji ne zahteva pravnega interesa. Zoper negativno 
odločbo lahko prosilec zahteva varstvo pred posebnim 
»Informacijskim Tribunalom«, nato pa še sodno varstvo. 

ZOA 

V ZDA ureja dostop do informacij javnega značaja, s katerimi 
razpolaga zvezna administracija, Freedom of Information Act iz 
leta 1966 (amandma v letu 1996). Ta zakon se nanaša le na 
izvršilno-upravno vejo federalne državne oblasti, ne pa tudi na 
njeno sodno in zakonodajno vejo. Tudi ta zakon določa načelo 
prostega dostopa do informacij javnega značaja. Do dostopa je 
upravičen kdorkoli, ne le ameriški državljani, prosilcu tudi v 
ameriškem pravu ni treba izkazovati pravnega interesa. Postopek 
se prične na zahtevo, v primeru negativne odločbe, pa ima prosilec 
varstvo znotraj upravnega postopka v okviru pritožbe, nato pa 
še sodno varstvo. Posebnost omenjenega zakona je dolžnost 
vseh organov, da informacije javnega značaja v čim večji meri 
sproti posredujejo na internet. 

Ne glede na različne pravne tradicije, so torej temeljne rešitve 
pravne ureditve dostopa do informacij javnega značaja v 
omenjenih pravnih redih povsem primerljive. Tako je eno temeljnih 
načel omenjenih zakonskih aktov, načelo prostega dostopa do 
informacij javnega značaja. Dostop je lahko omejen le v taksativno 
določenih primerih. Tudi ti so v primerjalnem pravu podobni. Z 
razmahom informacijske tehnologije, postaja vse bolj pomembna 
tudi njena uporaba pri dostopu do informacij javnega značaja. 
Povsem primerljiva je tudi ureditev pravnega varstva v primeru 
zavrnitve dostopa, pri čemer se v zadnjem času vse bolj poudarja 
pomembnost instančne presoje (v postopku s pritožbo) 
(ne)utemeljenosti zavrnitve s strani od državne uprave 
neodvisnega telesa. Ob tem pa kot zadnje pravno sredstvo ostaja 
sodni nadzor (torej upravni spor). 

3. Cilji in načela zakona 

Poglavitni cilj predlaganega zakona je omogočiti uresničevanje v 
Ustavi zagotovljene pravice do dostopa do informacij javnega 
značaja. Pri tem zakon izhaja iz načela prostega dostopa do 
informacij javnega značaja, taksativno določa izjeme, zaradi 
katerih je mogoče dostop odreči ter ureja pravno varstvo v 
primerih, ko organ zavrne dostop do želene informacije. Z načelom 
obveznega posredovanja posameznih kategorij informacij 
javnega značaja v svetovni splet želi predlagani zakon javnosti 
še olajšati dostop do informacij javnega značaja. 

4. Poglavitne rešitve zakona 

Predlagani zakon kot nosilce informacij javnega značaja določa 
državne organe, organe lokalnih skupnosti, javne agencije, javne 
sklade in druge osebe javnega prava, nosilce javnih pooblastil in 
izvajalce javnih služb (ki jih v nadaljevanju enotno opredeljuje kot 
»organe«). Predlagatelj ocenjuje, da bodo le s takšno široko 
opredelitvijo zajeti vsi tisti subjekti, ki razpolagajo z informacijami 
javnega značaja. Predlagani zakon se ne nanaša na sodišča. 

Izjemo od načela prostega dostopa predstavlja institut izjem, ki 
so v predlaganem zakonu taksativno naštete. Pri tem gre za 
podatke, ki so (na podlagi Zakona o tajnih podatkih) opredeljeni 
kot tajni zaradi varnosti države, obrambe države ali zaupnosti 
mednarodnih odnosov; podatke, ki so opredeljeni kot poslovna 
skrivnost; osebne podatke; podatke, katerih razkritje bi pomenilo 
kršitev zaupnosti individualnih podatkov o poročevalskih enotah 
skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike; podatke, 
ki se nahaja v arhivskem gradivu skladno z zakonom, ki ureja 
arhivsko gradivo in arhive; podatke, katerega razkritje bi pomenilo 
kršitev zaupnosti davčnega postopka skladno z zakonom, ki 
ureja davčni postopek; podatke, ki so bili pridobljeni ali sestavljeni 
zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim in bi njihovo razkritje 
škodovalo njegovi izvedbi ali bi ogrozilo varnost posameznika; 
podatke, ki so bili pridobljeni ali sestavljeni zaradi upravnega 
postopka in bi njihovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi; podatke 
iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in bi njegovo razkritje 
povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine; podatke o 
naravnih vrednotah, če bi njihovo razkritje lahko ogrozilo naravno 
vrednoto, na katero se nanaša, podatke iz dokumenta, ki je bil 
sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo 
organov in bi njegovo razkritje povzročilo motnje pri delovanju 
oziroma dejavnosti organa ter podatke iz dokumenta, ki je javno 
objavljen. 

Zaradi rednega seznanjanja javnosti o informacijah, do katerih 
ima vsakdo prost dostop, zakon vsem organom določa obveznost 
rednega vzdrževanja in javnega objavljanja seznamov informacij 
javnega značaja, s katerimi razpolaga. 
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Pomembna je določba zakona, ki organe zavezuje k posredovanju 
posameznih kategorij informacij v svetovni splet, pri čemer je 
takšen dostop do informacij brezplačen. S to določbo želi 
predlagatelj po eni strani olajšati dostop do informacij javnega 
značaja, po drugi strani pa racionalizirati in razbremeniti delo 
organov. Za dostop do informacij, ki bodo posredovane v svetovni 
splet, namreč ne bo potreben poseben (upravni) postopek. 

Za dostop do vseh tistih informacij javnega značaja, ki ne bodo 
posredovane v svetovni splet, zakon ureja postopek, po katerem 
morajo ravnati organi, ko prejmejo zahtevo za dostop. 

Prosilec bo imel možnost za želeno informacijo zaprositi ustno ali 
pisno. Obveznosti organov bodo v obeh primerih enake.To pomeni, 
da bo organ dolžan posredovati želeno informacijo, razen, če bo 
šlo za eno od izjem. 

Razlika med položajem prosilca, ki bo vložil ustno zahtevo in 
tistim, ki bo vložil pisno zahtevo, pa bo v pravnem varstvu prosilca 
v primeru, da mu je bil dostop do želene informacije zavrnjen. 
Jasno je, da je pravno varstvo možno le, če je postopek 
formaliziran in dokumentiran. Ko organ odloča, ali bo prosilcu 
omogočil dostop do želene informacije, ali ne, odloča o njegovi 
pravici. Zato je takšen postopek po svoji pravni naravi upravni 
postopek. 

V primeru vložitve pisne zahteve se torej sproži splošni upravni 
postopek, z nekaterimi spremembami (na primer izdaja odločbe 
le v primeru, če je ta negativna, idr.). Tudi v zvezi s tem postopkom, 
je predlagatelj upošteval prednosti, ki jih prinaša informacijska 
tehnologija, tako da lahko prosilec vloži zahtevo tudi na elektronski 
način (skladno z določili zakona, ki ureja elektronsko poslovanje), 
prav tako pa lahko zahteva, da mu organ izroči (poleg prepisa ali 
fotokopije) tudi elektronski zapis zahtevane informacije. 

Posebno pozornost je predlagatelj namenil pravnemu varstvu 
prosilca, katerega zahteva za dostop do informacije javnega 
značaja-je bila zavržena ali zavrnjena. V tem okviru ima prosilec 
pravico do pritožbe in pravico do sodnega varstva (upravni spor). 

Ker je učinkovitost izvajanja zakona neposredno povezana z 
hitrim in enotnim pravnim varstvom, je predlagatelj predvidel, da 
bo za izvajanje instančnega (pritožbenega) nadzora nad 
negativnimi odločbami organov, pristojna Vlada. Ker gre za 
opravljanje strokovnih nalog Vlade, bi bili po mnenju predlagatelja 
smiselno, da Vlada opravljanje te naloge poveri Generalnemu 
sekretariatu Vlade ali pa v ta namen ustanovi vladno službo, ki bi 
jo vodil generalni sekretar Vlade. 

Poleg pritožbe pa zakon prosilcu zagotavlja še sodno varstvo. 
Zoper odločbo Vlade bo namreč prosilec lahko sprožil upravni 
spor. 

Ker je za učinkovito izvajanje zakona pomembno tudi zagotavljanje 
svetovanja v zvezi z njegovim enotnim izvajanjem (v razmerju do 
upravnih in drugih organov), kot tudi spodbujanje njegove uporabe 
(v razmerju do upravičencev), je za opravljanje teh nalog 
predlagatelj predvidel ustanovitev Sveta za dostop do informacij 
javnega značaja. 

Ta bo imel enajst članov, ki jih bo za dobo pet (5) let na predlog 
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve imenoval Državni zbor 
izmed različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z informacijami 
javnega značaja. 

Svet bo dajal organom mnenja, priporočila in predloge glede 
izvajanja zakona, organi pa bodo dolžni seznanjati Svet o načinu 
izvajanja zakona. Prav tako bo Svet z ustreznimi ukrepi spodbujal 
javnost k uporabi zakona. 

Ker predlagani zakon prosilcu omogoča tudi pridobitev prepisa, 
fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije, s čemer 
ima organ stroške, je v zakonu predvideno tudi plačilo teh 
stroškov. 

Zaradi preglednosti in nadzora javnosti, zakon organom nalaga 
obveznost priprave letnega poročila o izvajanju zakona, ki ga 
morajo predložiti vladi do vsakega 31. januarja za preteklo leto, 
vlada pa potem pripravi skupno letno poročilo ter ga do vsakega 
31 .marca predloži v obravnavo Državnemu zboru Republike 
Slovenije. 

5. Ocena finančnih posledic zakona 

Predlagatelj ocenjuje, da bo predlagani zakon imel dodatne 
finančne posledice za državni proračun v višini 4 mio sit letno in 
sicer za stroške, povezane z delovanjem Sveta za dostop do 
informacij javnega značaja. 

Sredstva, namenjena za objavo informacij javnega značaja na 
svetovnem spletu in druge obveznosti organov, so že sedaj 
znotraj proračunskih postavk posameznih organov, zakon pa 
tudi predvideva povrnitev stroškov, ki jih mora plačati oseba, ki 
želi določeno informacijo in je do nje upravičena. 

II. BESEDILO ČLENOV 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

(1) Ta zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop 
do informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni 
organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in 
druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci 
javnih služb (v nadaljevanju: organi). 

(2) Ta zakon se ne uporablja za sodišča. 

(3) Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju Vlada) vsako leto 
izda seznam organov iz prvega odstavka tega člena. 

2. člen 
(namen zakona) 

Namen tega zakona je omogočiti uresničevanje pravice 
posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega 
značaja. 

II. INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA 

3. člen 
(informacija javnega značaja) 

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega 
področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, 
dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je 
organ izdelal sam ali pridobil od drugih oseb. 

17. julij 2002 47 poročevalec, št. 73 



III.TEMELJNE DOLOČBE 7. člen 
(katalog informacij javnega značaja) 

4. člen 
(načelo prostega dostopa) 

(1) Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali 
fizičnim osebam (v nadaljevanju: prosilci). 

(2) Vsak prosilec ima pravico na zahtevo pridobiti od organa 
informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali da 
pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis. 

5. člen 
(izjeme) 

Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če 
ugotovi, da gre za: 

1. podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, 
opredeljen kot tajen zaradi javne varnosti, obrambe države, 
zaupnosti mednarodnih odnosov ali zaupnosti obveščevalne 
in varnostne dejavnosti državnih organov; 

2. podatek s področja mednarodnih odnosov, katerega razkritje 
bi škodovalo mednarodnim odnosom Slovenije; 

3. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske družbe; 

4. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva 
osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
osebnih podatkov; 

5. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti 
individualnih podatkov o poročevalskih enotah skladno z 
zakonom, ki ureja,dejavnost državne statistike; 

6. podatek, ki se nahaja v arhivskem gradivu skladno z 
zakonom, ki ureja arhivsko gradivo in arhive; 

7. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti 
davčnega postopka skladno z zakonom, ki ureja davčni 
postopek; 

8. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega 
pregona ali v zvezi z njim ali postopka s prekrški in bi njegovo 
razkritje škodovalo njegovi izvedbi; 

9. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega 
postopka in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi; 

10. podatki iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in bi njegovo 
razkritje povzročilo napačno razumevanje njegove vsebine; 

11. podatek o naravni vrednoti in bi njegovo razkritje lahko ogrozilo 
naravno vrednoto, na katero se nanaša; 

12. podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim 
delovanjem oziroma dejavnostjo organov in bi njegovo razkritje 
povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa; 

13. podatek iz dokumenta, ki je javno objavljen. 

6 člen 
(delni dostop) 

(1) Če dokument oziroma drugi del dokumentarnega gradiva le 
delno vsebuje podatke, ki so izvzeti iz dostopa na podlagi 
prejšnjega člena in jih je možno izločiti iz dokumenta, ne da bi to 
ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te 
podatke iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega 
dela dokumenta. 

(2) Določilo prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za 
delni dostop do podatkov, ki se nahajajo v zadevi, dosjeju, evidenci 
oziroma drugem delu dokumentarnega gradiva. 

Vsak organ je dolžan redno vzdrževati in na primeren način javno 
objavljati (uradno glasilo organa, svetovni splet, ipd.) ter dati na 
vpogled prosilcu, po vsebinskih sklopih urejen katalog informacij 
javnega značaja, s katerimi razpolaga. 

8. člen 
(določitev uradne osebe) 

(1) Vsak organ določi eno ali več uradnih oseb, pristojnih za 
posredovanje informacij javnega značaja. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko več organov 
skupaj določi eno ali več uradnih oseb, pristojnih za posredovanje 
informacij javnega značaja. 

9. člen 
(posredovanje informacij javnega 

značaja v svetovni splet) 

(1) Vsak organ je dolžan posredovati v svetovni splet naslednje 
informacije javnega značaja: 

1. prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno 
področje organa, povezana z državnim registrom predpisov 
na spletu; 

2. programe, strategije, stališča, mnenja in druge podobne 
dokumente, ki se nanašajo na delovno področje organa, 

3. predloge predpisov, programov, strategij in drugih podobnih 
dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa, 

4. vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki 
urejajo javna naročila, 

3. podatke o upravnih storitvah, 
4. druge informacije javnega značaja. 

(2) Vsak organ mora omogočiti dostop do informacij iz prejšnjega 
odstavka brezplačno. 

10. člen 
(predpis Vlade) 

Vlada podrobneje predpiše, kaj se šteje za podatke iz dokumenta, 
ki je v postopku izdelave (10. točka 5. člena tega zakona), način 
priprave kataloga informacij javnega značaja (7. člen tega zakona), 
vrste informacij iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena in 
način posredovanja informacij javnega značaja v svetovni splet. 

IV. POSTOPEK Z ZAHTEVO 

11. člen 
(ustna ali pisna zahteva) 

Prosilec lahko zahteva dostop do informacije javnega značaja z 
ustno ali pisno zahtevo. 

12. člen 
(pravno varstvo) 

Pravno varstvo skladno z določbami tega zakona ima prosilec, ki 
vloži pisno zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. 
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1. Ustna zahteva za dostop do informacije javnega 
značaja 

13. člen 
(ustna zahteva) 

(1) Če prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja z 
ustno zahtevo, je organ dolžan prosilcu omogočiti dostop do 
informacije javnega značaja, razen, če gre za podatke iz 5. člena 
tega zakona. 

(2) Če organ zahtevi ugodi, prosilcu nemudoma omogoči 
seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da mu jo da na 
vpogled ali tako da mu zagotovi njen prepis, fotokopijo ali 
elektronski zapis. 

(3) Če prosilec zahteva, da se mu da informacija na vpogled, je 
organ dolžan omogočiti prosilcu vpogled tako, da ima prosilec 
dovolj časa, da se seznani z njeno vsebino. 

2. Pisna zahteva za dostop do informacije javnega 
značaja 

14. člen 
(pravila postopka) 

(1) O pisni zahtevi (v nadaljevanju: zahteva) za dostop do 
informacije javnega značaja (v nadaljevanju: informacija) odločajo 
organi v postopku, ki ga določa ta zakon. 

(2) Za vprašanja postopka, ki niso urejena s tem zakonom, se 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. 

15. člen 
(vložitev zahteve) 

(1) Zahtevo za dostop do informacije javnega značaja vloži 
prosilec pri organu za katerega meni, da razpolaga z informacijo. 

(2) Za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka v elektronski obliki, 
se uporabljajo določbe zakona, ki ureja elektronsko poslovanje in 
podpis. 

16. člen 
(obvezna vsebina zahteve) 

(1) Zahteva mora vsebovati navedbo organa, kateremu se pošilja, 
osebno ime, firmo ali ime pravne osebe, navedbo o morebitnem 
zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega 
zastopnika ali pooblaščenca. 

(2) V zahtevi mora prosilec opredeliti: 

1. informacijo, s katero se želi seznaniti, 
2. na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane 

informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis). 

(3) Prosilcu ni treba pravno utemeljiti zahteve, ali izrecno označiti, 
da gre za zahtevo za dostop do informacije javnega značaja. Če 
iz narave zahteve izhaja, da gre za zahtevo za dostop do 
informacije javnega značaja po tem zakonu, organ obravnava 
zahtevo po tem zakonu. 

17. člen 
(dopolnitev zahteve) 

(1) Če je zahteva nepopolna in je organ zaradi tega ne more 
obravnavati, mora organ pozvati prosilca, da jo v roku, ki ga 
določi organ, dopolni. Rok iz prejšnjega stavka ne sme biti krajši 
od 3 dni. 

(2) Uradna oseba iz 8. člena tega zakona je dolžna prosilcu nuditi 
ustrezno pomoč pri dopolnitvi zahteve. 

(3) Če prosilec zahteve ne dopolni v roku iz prejšnjega odstavka, 
ali če zahteva tudi po dopolnitvi ne izpolnjuje pogojev iz 16. člena 
tega zakona in je zato organ ne more obravnavati, ravna organ v 
skladu z 18. členom tega zakona. 

18. člen 
(zavrženje zahteve) 

Organ s sklepom zavrže zahtevo, če niso izpolnjeni procesni 
pogoji iz 16. in 17. člena tega zakona. 

19. člen 
(ravnanje organa, če ne poseduje 

zahtevane informacije) 

Če organ, ki je prejel zahtevo, ne razpolaga z zahtevano 
informacije, mora nemudoma, najpozneje pa v roku 3 delovnih 
dni od dneva prejema zahteve, odstopiti zahtevo organu, ki je 
glede na vsebino zahteve pristojen za njeno reševanje in o tem 
obvestiti prosilca. 

20. člen 
(uradna oseba organa) 

Postopek z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja v 
organu vodi uradna oseba iz 8. člena tega zakona. 

21. člen 
(odločba) 

(1) Če organ zahtevi ugodi, ne izda posebne odločbe, temveč o 
tem napravi uradni zaznamek. 

(2) Če organ zahtevo delno ali v celoti zavrne, o tem izda pisno 
odločbo. 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora odločba vsebovati 
obrazložitev razlogov, zaradi katerih je bila zahteva zavrnjena ter 
pouk o pravnem sredstvu. 

(4) Če organ v roku iz 22. člena tega zakona ne omogoči prosilcu 
dostopa do informacije in če tudi ne izda in ne vroči prosilcu 
odločbe o zavrnitvi, se šteje, da je zahtevo zavrnil. 

22. člen 
(rok za odločitev) 

i 
Organ je dolžan odločiti o zahtevi prosilca nemudoma, najkasneje 
pa v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve. 
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23. člen 
(izjemne okoliščine) 

V. SODNO VARSTVO 

(1) V primeru, da organ potrebuje več časa za posredovanje 
zahtevane informacije zaradi izvedbe delnega dostopa do 
informacije javnega značaja, skladno z določbami 6. člena tega 
zakona ali zaradi obsežnosti zahtevanega dokumenta, lahko 
podaljša rok iz prejšnjega člena za največ 30 delovnih dni. 

(2) O podaljšanju roka, vključno z obrazložitvijo razloga za 
podaljšanje, je organ dolžan odločiti s sklepom ter o tem pisno 
obvestiti prosilca pred iztekom roka iz prvega odstavka tega 
člena. 

(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe. 

24. člen 
(dostop do informacije) 

(1) Če organ zahtevi ugodi, prosilcu nemudoma omogoči 
seznanitev z vsebino zahtevane informacije tako, da mu jo da na 
vpogled ali tako da mu zagotovi njen prepis, fotokopijo ali 
elektronski zapis. 

(2) Če je zahtevana informacija zavarovana skladno z zakonom, 
ki ureja avtorsko pravico, organ v primeru iz prejšnjega odstavka 
prosilcu omogoči seznanitev z informacijo tako, da mu jo da na 
vpogled. 

(3) Če prosilec zahteva, da se mu da informacija na vpogled, je 
organ dolžan omogočiti prosilcu vpogled tako, da ima prosilec 
dovolj časa, da se seznani z njeno vsebino. 

(4) Če prosilec meni, da informacija, s katero se je seznanil, ni 
informacija javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi, lahko 
zahteva od organa, da mu omogoči seznanitev z informacijo 
javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi. 

(5) Vlada podrobneje predpiše način posredovanja informacij 
javnega značaja. 

25. člen 
(zavrnitev zahteve) 

Organ lahko v celoti ali delno zavrne zahtevo prosilca če ugotovi, 
da zahtevani podatek oziroma dokument pomeni izjemo po 5. 
členu tega zakona. 

3. Pritožbeni postopek 

26. člen 
(pravica do pritožbe) 

(1) Zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil ter zoper 
sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, Ima prosilec pravico 
do pritožbe. 

(2) Prosilec ima pravico do pritožbe tudi v primeru, če mu organ 
tudi na ponovno zahtevo prosilca iz tretjega odstavka 24. člena 
tega zakona ne omogoči dostopa do informacije, ki jo je navedel 
v zahtevi. 

(3) O pritožbi odloča Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
Vlada). 

(4) Postopek s pritožbo se izvaja po določbah zakona, ki ureja 
splošni upravni postopek. 

27. člen 
(upravni spor) 

Zoper odločbo Vlade je mogoče začeti upravni spor skladno z 
zakonom. 

VI. SPODBUJANJE IN SVETOVANJE V ZVEZI Z 
DOSTOPOM DO INFORMACIJ JAVNEGA 
ZNAČAJA 

28. člen 
(Svet za dostop do informacij javnega značaja) 

(1) Svet za dostop do informacij javnega značaja (v nadaljevanju: 
Svet) je organ za spodbujanje in svetovanje v zvezi z dostopom 
do informacij javnega značaja. 

(2) Svet ima enajst članov, ki jih za dobo pet (5) let na predlog 
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve imenuje Državni zbor izmed 
različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z informacijami javnega 
značaja. 

(3) Predsednika in namestnika predsednika izvolijo člani Sveta 
izmed sebe. 

(4) Člani Sveta ne smejo biti člani vodstev političnih strank, 
poslanci, funkcionarji in delavci, zaposleni v državnih organih. 

(5) Člani Sveta imajo pravico do povračila stroškov in do nagrade 
za svoje delo, ki jo določi Državni zbor. Sredstva, pogoje za delo 
in informiranje Sveta zagotovi ministrstvo, pristojno za dostop do 
informacij javnega značaja in informacijsko družbo. 

29. člen 
(naloge Sveta) 

(1) Svet daje organom mnenja, priporočila in predloge glede 
izvajanja tega zakona. 

(2) Organi so dolžni seznanjati Svet, na njegovo zahtevo, o načinu 
izvajanja tega zakona. 

(3) Svet z ustreznimi ukrepi spodbuja javnost k uporabi tega 
zakona. 

30. člen 
(delovanje Sveta) 

(1) Svet se mora sestati na seji najmanj dvakrat letno. Seja se 
skliče, če to zahteva predsednik Sveta ali če vsaj štirje člani 
pisno zahtevajo sklic. 

(2) Seja Sveta je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. 

(3) Svet odloča z navadno večino prisotnih. V primeru 
neodločenega izida glasovanja se predlog zavrne. 

(4) Delovanje Sveta podrobneje ureja Poslovnik, ki ga sprejme 
Svet. 
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VII. STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ 35. člen 
(sprejem in objava skupnega letnega poročila) 

31. člen 
(stroški posredovanja informacij) 

(1) Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen. 

(2) Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa 
zahtevane informacije lahko organ prosilcu zaračuna materialne 
stroške. 

32. člen 
(predpis Vlade) 

Vlada predpiše stroškovnik, na podlagi katerega organ 
zaračunava materialne stroške iz prejšnjega člena. 

33. člen 
(stroškovnik in njegova objava) 

(1) Vsak organ mora stroškovnik iz prejšnjega člena objaviti na 
primeren način (uradno glasilo organa, svetovni splet, oglasna 
deska, idr.) ter ga dati na vpogled vsakemu prosilcu. 

(2) V aktu iz prejšnjega odstavka, organi navedejo tudi uradno 
osebo iz 8. člena tega zakona. 

(3) Če prosilec to zahteva, mu mora organ vnaprej sporočiti 
višino stroškov, ki mu jih bo zaračunal za posredovanje informacij. 

(4) Če se zahteva prosilca nanaša na informacijo večjega obsega, 
lahko organ zahteva od prosilca vnaprejšnji polog odmerjenega 
zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevane informacije. 

VIII. POROČANJE 

34. člen 
(letna poročila organov) 

(1) Organ je dolžan pripraviti letno poročilo o izvajanju tega zakona 
in ga predložiti Vladi do vsakega 31. januarja za preteklo leto. 

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati: 

1. imena in priimke uradnih oseb, zadolženih za posredovanje 
informacij javnega značaja, 

2. število vloženih zahtev, 
3. število ugodenih zahtev, 
4. število zavrnjenih zahtev z navedbo razlogov za vsako 

zavrnitev, 
5. število vloženih pritožb in izdanih odločb po pritožbah z opisom 

odločitve ter z navedbo razlogov za sprejeto odločitev v 
primeru ponovne odklonitve razkritja informacije, 

6. število sproženih upravnih sporov zoper dokončne odločbe 
ter v primeru molka organa, 

7. število in seznam prejetih sodnih odločb, s katerimi je bilo 
ugodeno tožbi prosilca v upravnem sporu, vključno z navedbo 
razlogov, na katerih temelji odločitev sodišča. 

(3) Vlada pripravi skupno letno poročilo o izvajanju tega zakona 
na podlagi prejetih poročil iz prvega odstavka tega člena do 
vsakega 31. marca za preteklo leto in ga predloži Državnemu 
zboru Republike Slovenije v obravnavo. 

Skupno letno poročilo iz tretjega odstavka prejšnjega člena 
obravnava in sprejme Državni zbor Republike Slovenije ter ga 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

36. člen 
(odgovornost za prekršek) 

(1) Z denarno kaznijo 150.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek 
oseba, ki uniči dokument, zadevo, dosje, register, evidenco ali 
dokumentarno gradivo, v katerem se nahaja informacija javnega 
značaja, z namenom, da jo napravi nedostopno javnosti. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 250.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba organa, ki uniči dokument, zadevo, 
dosje, register, evidenco ali dokumentarno gradivo, v katerem se 
nahaja informacija javnega značaja, z namenom, da jo napravi 
nedostopno javnosti. 

(3) Z denarno kaznijo najmanj 250.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek uradna oseba organa, če v predpisanem roku 
neupravičeno ne posreduje zahtevane informacije javnega 
značaja. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

37. člen 
(predpisi in drugi akti vlade) 

(1) Vlada izda seznam organov iz drugega odstavka 1. člena 
tega zakona najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

(2) Vlada izda predpise iz 10. člena in četrtega odstavka 24. člena 
tega zakona najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(3) Vlada izda stroškovnik iz 32. člena tega zakona najkasneje v 
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

38. člen 
(akti organov) 

(1) Organi pripravijo kataloge iz 7. člena tega zakona v enem letu 
po uveljavitvi predpisa iz 10. člena tega zakona. 

(2) Organi objavijo stroškovnik iz 32. člena tega zakona najkasneje 
v treh mesecih po njegovi uveljavitvi. 

39. člen 
(imenovanje odgovorne osebe) 

Organi imenujejo uradne osebe iz 8. člena tega zakona najkasneje 
v treh mesecih po njegovi uveljavitvi. 
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40. člen 
(posredovanje dokumentov v svetovni splet) 

Organi so dolžni najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi 
predpisa iz 10. člena tega zakona, posredovati v svetovni splet 
informacije javnega značaja iz 9. člena tega zakona. 

41. člen 
(pričetek veljavnosti zakona) 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ureja postopek, 
ki vsakomur omogoča prost dostop do informacij javnega značaja. 
Zakon je razdeljen na devet delov in sicer: 

uvodne določbe, 
• informacija javnega značaja, 

temeljne določbe, 
■ postopek z zahtevo, 

sodno varstvo, 
svetovanje in spodbujanje v zvezi z dostopom do informacij 
javnega značaja 
stroški posredovanja informacij, 

- poročanje, 
kazenske določbe, 
prehodne in končne določbe. 

I. del: UVODNE DOLOČBE 

V prvem delu (1. in 2. člen) zakon določa vsebino zakona in v tem 
okviru opredeljuje tudi nosilce informacij javnega značaja. To so 
državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni 
skladi, javni zavodi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih 
pooblastilin izvajalci javnih služb (s skupno oznako: organi). Zakon 
se ne nanaša na sodišča. 

II. del: INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA 

V drugem delu zakon opredeljuje (v 3. členu) informacijo javnega 
značaja kot informacijo, ki izvira iz delovnega področja organa, 
nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evi- 
dence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam ali 
pridobil od drugih oseb. 

III. del: TEMELJNE DOLOČBE 

V tretjem delu zakon ureja temeljne pravne kategorije dostopa do 
informacij javnega značaja. 

Kot temeljno pravno načelo zakon (v 4. členu) določa prost dostop 
do informacij javnega značaja. 

Izjemo od načela prostega dostopa predstavlja institut izjem, ki 
so v predlaganem zakonu (v 5. členu) taksativno naštete. Pri tem 
gre za podatke, ki so (na podlagi Zakona o tajnih podatkih) 

opredeljeni kot tajni zaradi varnosti države, obrambe države ali 
zaupnosti mednarodnih odnosov; podatke, ki so opredeljeni kot 
poslovna skrivnost; osebne podatke; podatke, katerih razkritje bi 
pomenilo kršitev zaupnosti individualnih podatkov o poročevalskih 
enotah skladno z zakonom, ki ureja dejavnost državne statistike; 
podatke, ki se nahajajo v arhivskem gradivu skladno z zakonom, 
ki ureja arhivsko gradivo in arhive; podatke, katerega razkritje bi 
pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postopka skladno z 
zakonom, ki ureja davčni postopek; podatke, ki so bili pridobljeni 
ali sestavljeni zaradi kazenskega pregona ali v zvezi z njim in bi 
njihovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi ali bi ogrozilo varnost 
posameznika; podatke, ki so bili pridobljeni ali sestavljeni zaradi 
upravnega postopka in bi njihovo razkritje škodovalo njegovi 
izvedbi; podatke iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in bi 
njegovo razkritje povzročilo napačno razumevanje njegove 
vsebine; podatke o naravnih vrednotah, če bi njihovo razkritje 
lahko ogrozilo naravno vrednoto, na katero se nanaša, podatke 
iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem 
oziroma dejavnostjo organov in bi njegovo razkritje povzročilo 
motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa ter podatke iz 
dokumenta, ki je javno objavljen. 

V primeru, da dokument oziroma drugi del dokumentarnega 
gradiva, le delno vsebuje podatke, ki so izvzeti iz dostopa na 
podlagi 5. člena in jih je možno izločiti iz dokumenta, ne da bi to 
ogrozilo njihovo zaupnost, zakon določa (v 6. členu), da mora 
pooblaščena oseba organa izločiti te podatke iz dokumenta ter 
seznaniti prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta. 

Zaradi rednega seznanjanja javnosti o informacijah, do katerih 
ima vsakdo prost dostop, zakon vsem organom določa obveznost 
(v 7. členu) rednega vzdrževanja in javnega objavljanja seznamov 
Informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga. 

Zaradi lažje implementacije zakona že zakon določa (v 8. členu), 
da mora vsak organ določiti eni ali več uradnih uradnih oseb, ki 
bodo pristojne za posredovanje informacij javnega značaja. 
Predlagatelj ocenjuje, da naj to delo opravljajo službe oz. osebe 
zadolžene za odnose z javnostmi, saj one največkrat že sedaj 
posredujejo željene informacije. 

Pomembna je določba zakona (9. člen), ki organe zavezuje k 
posredovanju posameznih kategorij informacij v svetovni splet, 
pri čemer je takšen dostop do informacij brezplačen. S to določbo 
želi predlagatelj po eni strani olajšati dostop do informacij javnega 
značaja, po drugI strani pa racionalizirati in razbremeniti delo 
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organov. Za dostop do informacij, ki bodo posredovane v svetovni 
splet, namreč ne bo potreben poseben (upravni) postopek. 

IV. del: POSTOPEK Z ZAHTEVO 

Za dostop do informacij javnega značaja, zakon ureja postopek 
(v členih 11 do 25), po katerem morajo ravnati organi, ko prejmejo 
zahtevo za dostop. 

Prosilec bo imel možnost za želeno informacijo zaprositi ustno ali 
pisno. Obveznosti organov bodo v obeh primerih enake. To pomeni, 
da bo organ dolžan posredovati želeno informacijo, razen, če bo 
šlo za eno od izjem. 

Razlika med položajem prosilca, ki bo vložil ustno zahtevo in 
tistim, ki bo vložil pisno zahtevo, pa bo v pravnem varstvu prosilca 
v primeru, da mu je bil dostop do želene informacije zavrnjen. 
Jasno je, da je pravno varstvo možno le, če je postopek 
formaliziran in dokumentiran. Ko organ odloča, ali bo prosilcu 
omogočil dostop do želene informacije, ali ne, odloča o njegovi 
pravici. Zato je takšen postopek po svoji pravni naravi upravni 
postopek. 

V primeru vložitve pisne zahteve se torej sproži splošni upravni 
postopek, z nekaterimi spremembami (na primer izdaja odločbe 
le v primeru, če je ta negativna, idr.). 

Postopek se prične z vložitvijo zahteve za dostop pri organu, za 
katerega prosilec meni, da razpolaga z informacijo. Tudi v zvezi s 
tem postopkom je predlagatelj upošteval prednosti, ki jih prinaša 
informacijska tehnologija, tako, da lahko prosilec vloži zahtevo 
tudi na elektronski način (skladno z določili zakona, ki ureja 
elektronsko poslovanje), prav tako pa lahko zahteva, da mu or- 
gan izroči (poleg prepisa ali fotokopije) tudi elektronski zapis 
zahtevane informacije (15. in 16. člen). 

V 17. členu zakon ureja postopek z nepopolno zahtevo za dostop 
do informacije, v 18. členu pa določa razloge za zavrženje zahteve. 

Če organ, ki je prejel zahtevo, ne razpolaga z zahtevano 
informacije, mora nemudoma, najpozneje pa v roku 3 dni od dneva 
prejema zahteve, odstopiti zahtevo organu, ki je glede na vsebino 
zahteve pristojen za njeno reševanje in o tem obvestiti prosilca 
(19. člen). 

Postopek z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja v 
organu vodi uradna oseba iz 8. člena tega zakona (20. člen). 

Posebnosti upravnega postopka z zahtevo, se nanašajo zlasti 
na izdajo odločbe. Organ mora le v primeru, da zahtevo zavrže, 
ali jo delno ali v celoti zavrne, izdati pisno odločbo (18. člen). Če 
odloči pozitivno, mora o tem napraviti uradni zaznamek. Rok za 
izdajo odločbe je krajši (v 20 dneh od prejema zahteve) kot ga za 
izdajo odločbe določa zakon, ki ureja splošni upravni postopek 
(22. člen). 

Če pa organ zahtevi ugodi, o tem ne izda odločbe, temveč le 
uradni zaznamek. S tako določbo je upravni postopek precej 
poenostavljen. V primerih, ko bo dostop do informacije možen, bo 
organ zahtevo informacijo posredoval prosilcu v željeni obliki, 
tako, da mu jo da na vpogled ali tako da mu zagotovi njen prepis, 
fotokopijo ali elektronski zapis (in otem napravi uradni zaznamek). 
Če prosilec zahteva, da se mu da informacija na vpogled, je 
organ dolžan omogočiti prosilcu vpogled tako, da ima prosilec 
dovolj časa, da se seznani z njeno vsebino (24. čien) S tem je 
postopek končan. 

V primeru, da organ potrebuje več časa za posredovanje 
zahtevane informacije zaradi izločanja podatkov, ki so izvzeti iz 
dostopa, ali zaradi obsežnosti zahtevanega dokumenta, lahko 
podaljša zgoraj omenjeni rok za največ 30 dni. O podaljšanju 
roka, vključno z obrazložitvijo razloga za podaljšanje, je organ 
dolžan pisno obvestiti prosilca pred iztekom 30 dnevnega roka 
za izdajo odločbe (23. člen). 

Organ lahko v celoti ali delno zavrne zahtevo prosilca, če ugotovi, 
da zahtevani podatek oziroma dokument pomeni eno od omenjenih 
izjem (25. člen). 

Posebno pozornost je predlagatelj namenil pravnemu varstvu 
prosilca, katerega zahteva za dostop do informacije javnega 
značaja je bila zavržena ali zavrnjena. V tem okviru ima prosilec 
pravico do pritožbe. (26. člen) 

Ker je učinkovitost izvajanja zakona neposredno povezana z 
hitrim in enotnim pravnim varstvom, je predlagatelj predvidel, da 
bo za izvajanje instančnega (pritožbenega) nadzora nad 
negativnimi odločbami organov, pristojna Vlada. 

V.del: SODNO VARSTVO 

Zakon prosilcu zagotavlja tudi sodno varstvo, torej upravni spor 
(27. člen). 

VI.del: SPODBUJANJE IN SVETOVANJE V ZVEZI Z 
DOSTOPOM DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 

Za opravljanje nalog svetovanja v zvezi z njegovim enotnim 
izvajanjem (v razmerju do upravnih in drugih organov), kot tudi 
spodbujanje njegove uporabe (v razmerju do upravičencev), je 
predlagatelj predvidel ustanovitev Sveta za dostop do informacij 
javnega značaja (28., 29. in 30. člen). 

Ta bo imel enajst članov, ki jih bo za dobo pet (5) iet na predlog 
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, 
imenovanja in administrativne zadeve imenoval Državni zbor 
izmed različnih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z informacijami 
javnega značaja. 

Svet bo dajal organom mnenja, priporočila in predloge glede 
izvajanja zakona, organi pa bodo dolžni seznanjati Svet o načinu 
izvajanja zakona. Prav tako bo Svet z ustreznimi ukrepi spodbujal 
javnost k uporabi zakona. 

VII. del: STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ 

Zakon določa, da je vpogled v zahtevano informacijo brezplačen. 

Ker pa predlagani zakon prosilcu omogoča tudi pridobitev prepisa, 
fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije, s čemer 
ima organ stroške, je v zakonu predvideno tudi plačilo teh 
stroškov. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega 
zapisa zahtevane informacije, lahko torej organ prosilcu zaračuna 
materialne stroške (31. člen). Zakon še določa (v 32. členu), da 
bo Vlada izdala stroškovnik. 

Zakon organom nalaga obveznost, da stroškovnik, na podlagi 
katerega bodo zaračunavali stroške za posredovanje informacij, 
objavijo na ustrezen način (33. člen). 
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VIII. del: POROČANJE 

Zaradi preglednosti in nadzora javnosti, zakon organom nalaga 
obveznost priprave letnega poročila o izvajanju zakona, ki ga 
morajo predložiti vladi do vsakega 31. januarja za preteklo leto, 
vlada pa potem pripravi skupno letno poročilo ter ga do vsakega 
31.marca predloži v obravnavo Državnemu zboru Republike 
Slovenije. Omenjena poročila se objavijo v Uradnem listu Republike 
Slovenije (34. in 35. člen). 

IX. del: KAZENSKE DOLOČBE 

Zakon v 36. členu ureja odgovornost za prekrške, pri čemer 
določa, da se z denarno kaznijo 150.000,00 tolarjev kaznuje za 
prekršek pravna aH fizična oseba, ki uniči dokument, zadevo, 
dosje, register, evidenco ali dokumentarno gradivo, v katerem se 
nahaja informacija javnega značaja z namenom, da bo napravil 
nedostopno javnosti: z denarno kaznijo najmanj250.000,00 tolarjev 
pa odgovorna oseba organa, ki uniči dokument, zadevo, dosje, 

register, evidenco ali dokumentarno gradivo, v katerem se nahaja 
informacija javnega značaja z namenom, da bo napravil 
nedostopno javnosti: z denarno kaznijo najmanj 250.000,00 tolarjev 
pa se za prekršek kaznuje uradna oseba organa, če v 
predpisanem roku neupravičeno ne posreduje zahtevane 
informacije javnega značaja. 

X. del: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

V prehodnih določbah zakon določa roke za izdajo podzakonskih 
predpisov (37. člen): roke za sprejem stroškovnika in seznamov 
informacij javnega značaja (38. člen): rok za imenovanje 
odgovorne osebe iz 8. člena tega zakona (39. člen): rok za 
posredovanje dokumentov v svetovni splet (40. člen) ter rok za 
pričetek veljavnosti zakona (41. člen) 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja 

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

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: v Evropskem sporazumu 
o pridružitvi ni določb, ki bi se nanašale na predlagan akt 

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti: Regula- 
tion (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of 
the Councll of 30 May regarding public access to the Euro- 
pean Parliament, Councll and Comisslon documents; Offl- 
clal Journal L 145, 31.5. 2001 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

41 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES 

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

61 Ali je predlog akta preveden In v kateri jezik? Predlog akta 
ni preveden v tuj jezik 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES, države članice ES, 9IGMA, OECD, Univerza...) 

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

Podpis vodje pravne službe Podpis ministra 
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Predlog zakona o 

NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU 

(ZNPosr) 

- prva obravnava - EPA 606 - III 

Vlada Republike Slovenije |e dne 11.7.2002 predložila 
Državnemu zboru v zakonodajni postopek predlog 
zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) 
-prva obravnava (EPA 606-III). 
Poslanec Janez Podobnik je z dopisom 26. marca. 
2002 Predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog 
zakona o posredovanju v prometu z nepremičninami 
(ZPPN) prva obravnava (EPA 485-III), ki ureja enako 
oziroma podobno vsebino kot predložen zakon (EPA 
606-III). Ker zakonodajni postopek predloga zakona, 
ki ga je predložil poslanec Janez Podobnik 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 inl 3/2001) zadržal 
dodelitev predloga zakona, ki ga je v obravnavo 
predložila Vlada Republike Slovenije. 

) 
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2511-0107 
Številka: 465-08/2002-1 
Ljubljana, 11.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 82. redni seji dne 11.7.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O NEPREMIČNINSKEM 
POSREDOVANJU - EU, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

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 
bosla kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 
- Jože Novak, državni sekretar v Ministrstvu za okolje, 

prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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PREDLOG ZAKONA O 
NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Področje posredovanja v prometu z nepremičninami ureja 
obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01), ki v dvajsetem 
poglavju ureja posredniško pogodbo (členi 837. do 850), v tem 
sklopu obveznosti posrednika in naročitelja, med obveznostmi 
posrednika obveznost obveščanja in odgovornost, vodenje 
posredniškega dnevnika in pravico do plačila za posredovanje. 

Ne glede na dejstvo, da je področje prometa z nepremičninami 
urejeno v obligacijskem zakoniku, pa je potrebno upoštevati po 
eni strani, da je potrebno v zakon o nepremičninskem 
posredovanju vključiti obligacijske določbe, ki bi urejale 
posredovanjejiepremičnin v tistem delu, v katerem niso uporabna 
splošna pravila posredniške pogodbe, po drugi strani pa je 
potrebno upoštevati nekatere posebnosti tega področja pri nas 
(veliko število posrednikov, tudi s preskromnim poznavanjem 
področja), ki izhajajo še iz prvega obdobja tranzicije tudi na tem 
področju in ki posledično zahtevajo dodatno zakonsko varstvo 
potrošnikov, pa tudi zaščito javnega interesa. 

Z možnostjo zasebnega podjetništva se je namreč doslej 
ustanovilo veliko število gospodarskih družb s široko paleto 
dejavnosti, od katerih imajo mnoge registrirano dejavnost - 
posredovanje v prometu z nepremičninami. Ker vsi »posredniki« 
nimajo potrebnih znanj in izkušenj, so njihove storitve v številnih 
primerih nekakovostne in vprašljive z vidika pravne varnosti 
udeleženih oseb. Velikokrat je tudi zlorabljeno zaupanje naročitelja 
ali tretjih oseb. 

Z namenom, da se preveri resničnost podatkov, je v letu 1997 
Zveza potrošnikov Slovenije napravila posebno analizo 
slovenskega trga nepremičnin. S to analizo so se zbirala mnenja 
oseb, ki so uporabili storitev posrednikov, analizirale vsebine 
pogodb ter pripravile določene sklepne ugotovitve o stanju na 
trgu nepremičnin, zlasti z vidika pravnega varstva potrošnikov. 
Na podlagi analiziranja odgovorov na določene vprašalnike, 
analize pritožb uporabnikov storitev ter posredniških pogodb se 
je že takrat ocenilo, da je posebna ureditev storitev 
nepremičninskega posredovanja potrebna in upravičena. 

Sicer je res, da se je v zadnjih letih, zlasti po letu 1998, začelo 
prostovoljno urejanje tega področja s strani samih nepremičninskih 
posrednikov, vendar vse to ne zadostuje. V okviru Združenja za 
poslovanje z nepremičninami pri GZS so člani Združenja sicer 
sprejeli Kodeks dobrih poslovnih običajev pri poslovanju z 
nepremičninami ter katalog nalog, kar pa se lahko šteje le za 
priporočila, ne pa za obveznost. Določitev pogojev za opravljanje 
storitev nepremičninskega posredovanja je namreč lahko le v 
pristojnosti zakona. Kasneje sta se ustanovili tudi samostojna 
nepremičninska zbornica in informacijska borza nepremičnin 
(IBN), ki pa tudi nimata nobenih javnih pooblastil, ki bi pri opravljanju 
nalog s področja posredovanja v prometu z nepremičninami imele 
podlago v zakonu, pa tudi nadzorstvo ni urejeno. Zato so tudi 
pravila varnega in skrbnega poslovanja nepremičninskih agencij, 
ki so jih sprejeli člani navedenih združenj, zavezujoča le za njihove 
člane oziroma jih ni mogoče šteti kot predpis, ki bi veljal za vse 
subjekte, ki se ukvarjajo s prometom z nepremičninami. 

Razlogi za zakonsko določanje pogojev za opravljanje storitev 
nepremičninskega posredovanja ter nekatere obveznosti 
nepremičninskih družb s tem v zvezi so, kot je že rečeno, 
predvsem v udejanjanju načela varstva potrošnikov, s tem pa 
tudi v javno korist, še posebej glede na neizoblikovanost in 
nezadostnost dobrih poslovnih običajev, neizdelanost kontrolnih 
mehanizmov in posebnosti velikega števila posrednikov na 
nepremičninskem trgu. 

2. Cilji in načela zakona 

Namen zakona je podrobneje pravno urediti področje storitev 
nepremičninskega posredovanja predvsem s ciljem udejanjanja 
varstva potrošnikov, posledično pa to zahteva zakonsko podprt 
dvig ravni kakovosti opravljanja storitev nepremičninskih 
posrednikov v prometu z nepremičninami kakor tudi prepoved 
opravljanja te dejavnosti subjektom, ki ne izpolnjujejo zakonskih 
pogojev, pričakovana posledica obojega je tudi dvig ugleda 
nepremičninske stroke. Zato predlog zakona določa pogoje, ki jih 
morajo izpolnjevati nepremičninski posredniki. V navezi na te 
pogoje pa predlog zakona nepremičninske družbe zavezuje, da 
zanje opravljajo storitve posredovanja v prometu z nepremičninami 
bodisi na podlagi zaposlitve bodisi na drugi pravni podlagi samo 
nepremičninski posredniki, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, da 
upoštevajo zakonsko določeno najvišje dovoljeno plačilo za 
posredovanje ter da so odgovorni za škodo, ki jo povzroči 
nepremičninski posrednik, ki zanjo opravlja storitve v prometu z 
nepremičninami. 

Osrednji cilj zakona je glede na sistemsko navezo na ureditev 
področja prometa z nepremičninami v obligacijskem zakoniku 
urejati storitve nepremičninskega posredovanja tako, da bo 
spoštovano načelo pravne varnosti vseh strank, ki so v razmerju 
prisotne ter varovanje javnega interesa na tem področju s 
prednostnima ciljema varovanja pogodbeno šibkejše stranke, to 
je naročitelja, kakor tudi skrbjo za razvoj in ugled nepremičninske 
stroke, 

Bistveni cilji, ki jih zasleduje predlagani zakon so, da se v skladu 
s temeljnimi načeli in namenom zakona opredelijo in s tem 
zavarujejo pravice in dolžnosti naročiteljev, tretjih oseb in 
nepremičninskih posrednikov ter nepremičninskih družb, tako 
da se: 

v povezavi s standardno klasifikacijo dejavnosti uredijo pojmi 
s področja opravljanja storitev posredovanja v prometu z 
nepremičninami; 
določijo jasni pogoji za opravljanje storitev nepremičninskih 
posrednikov, v navezi na te pogoje pa tudi nekatere obveznosti 
nepremičninskih družb, ne da bi pri tem prihajalo do 
omejevanja svobodne gospodarske pobude; 
napotuje k obveznemu povezovanju nepremičninskih 
posrednikov v pristojni poklicni zbornici, to je Zbornici 
nepremičninskih posrednikov Slovenije; 
uredi javna pooblastila pri prometu z nepremičninami; 
zagotovi javne evidence o storitvah v prometu z 
nepremičninami; 

- zagotovi nadzor; 
zagotovi pravno podlago za dograjevanje pravnega sistema 
prometa z nepremičninami in posamičnega ocenjevanja tržne 
vrednosti nepremičnine ob hkratnem upoštevanju javnega 
interesa z obravnavanega področja. 
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Temeljna načela, vgrajena oziroma upoštevana v predlaganem 
zakonu, pa so: 

v skladu s pogoji, ki jih določa zakon, zagotavljanje prostega 
prometa z nepremičninami; . 
zagotavljanje svobodne gospodarske pobude vseh subjektov, 
ki so udeleženi pri prometu z nepremičninami; 
omogočanje svobodne presoje lastnika nepremičnine o 
načinih prometa z njo; 
jasnost določanja pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
nepremičninski posredniki oziroma obveznosti 
nepremičninskih družb, za opravljanje posredovanja v prometu 
z nepremičninami; 
varovanje javnega interesa na tem področju. 

3. Poglavitne rešitve: 

Zakon določa pogoje za storitve nepremičninskih posrednikov, 
to je fizičnih oseb, ki s pridobljeno licenco Zbornice nepremičninskih 
posrednikov Slovenije za nepremičninsko družbo opravljajo 
storitve posredovanja, določa pa tudi obveznosti nepremičninskih 
družb (gospodarske družbe oz. samostojni podjetniki 
posamezniki, ki kot gospodarsko dejavnost opravljajo 
posredovanje v prometu z nepremičninami) glede dejavnosti le 
prek nepremičninskih posrednikov, ki izpolnjujejo zakonske 
pogoje, glede najvišje dopustne provizije ter glede odgovornosti 
za škodo in zavarovanja odgovornosti. 

Z zakonom se Zbornici nepremičninskih posrednikov Slovenije 
podeljuje javna pooblastila pri prometu z nepremičninami, določa 
javne evidence o storitvah v prometu z nepremičninami, 
opredeljuje pa se tudi strokovne podlage za posamično 
ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnine, ureja inšpekcijsko 
nadzorstvo nad izvajanjem zakona ter sankcionira kršitve.. 

Nepremičninski posredniki se obvezno združujejo v pristojno 
poklicno zbornico, to je Zbornico nepremičninskih posrednikov 
Slovenije, ki daje in odvzema licence nepremičninskim 
posrednikom, vodi imenik nepremičninskih posrednikov, določi 
program, pogoje in postopek opravljanja strokovnega izpita za 
nepremičninskega posrednika, organizira dopolnilno 
izobraževanje, vzpostavi in vodi javne evidence o posredovanju 
v prometu z nepremičninami, določi obrazec izkaznice 
nepremičninskega posrednika ter določa višino članarine. Naloge, 
ki zadevajo dajanje in odvzem licence nepremičninskega 
posrednika, vodenje imenika nepremičninskih posrednikov, 
opravljanje strokovnih izpitov za nepremičninske posrednike in 
vodenje javnih evidenc o storitvah v prometu z nepremičninami 
opravlja Zbornica nepremičninskih posrednikov Slovenije kot javna 
pooblastila. K statutu zbornice daje v delu, ki se nanaša na izvajanje 
javnih pooblastil, soglasje Vlada Republike Slovenije. 

Zakon sicer vzpostavlja Zbornico nepremičninskih posrednikov 
Slovenije kot pravno osebo javnega prava, ki ne sme opravljati 
gospodarske dejavnosti. 

Nepremičninska družba mora, kot je že omenjeno, zagotoviti, da 
zanjo opravljajo storitve posredovanja le nepremičninski 
posredniki, ki so pri njej zaposleni ali pa opravljajo posle zanjo 
pogodbeno. 

Nepremičninska družba sme pričeti z dejavnostjo potem, ko ima 
zagotovljene ustrezne prostore in opremo ter ko izkaže, da ima 
nepremičninski posrednik, ki dela zanjo, licenco Zbornice 
nepremičninskih posrednikov Slovenije za opravljanje storitev 
posredovanja in je vpisan v zbornični imenik nepremičninskih 
posrednikov. Med pogoji, ki jih mora izpolnjevati nepremičninski 
posrednik, da pridobi licenco in so taksativno našteti, sodi tudi 
opravljen strokovni izpit za nepremičninskega posrednika. 

Zakon določa merila za varno in skrbno poslovanje pri 
nepremičninskem posredovanju, ki jih morata upoštevati tako 
nepremičninska družba kot njen nepremičninski posrednik. 

Zakon predpisuje nepremičninskim družbam tudi vodenje 
posredniškega dnevnika, v katerega njen nepremičninski 
posrednik vpiše z zakonom določene podatke, ki po vsebini 
vzpostavljajo javne evidence na tem področju.. Na podlagi 
podatkov iz posredniških dnevnikov, ki nimajo omejitev pri 
posredovanju, pa se oblikuje skupna baza podatkov pri Zbornici 
nepremičninskih posrednikov Slovenije, ki so dostopni javnosti. 

Zakon omogoča, da opravljajo posle nepremičninskega 
posrednika tudi tuje fizične osebe ob pogoju vzajemnosti. 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona je poverjen Tržnemu 
inšpektoratu Republike Slovenije. 

Za posamično ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnine se 
uporabljajo strokovni standardi, sprejeti skladno z zakonom, ki 
ureja revidiranje, minister, pristojen za posredovanje v prometu z 
nepremičninami, pa lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za 
pravosodje ter ministrom, pristojnim za finance, z namenom 
udejanjanja načela posamičnega ocenjevanja tržne vrednosti 
nepremičnin, izda predpis, ki ureja metodologijo posamičnega 
ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnine. 

Kazenske določbe sankcionirajo kršitve nepremičninskih agencij, 
nepremičninskih posrednikov in zbornice, kakor tudi kršitve drugih 
oseb, ki bi se nezakonito ukvarjale z nepremičninskim 
posredovanjem. 

V prehodnih in končnih določbah je nepremičninskim posrednikom, 
ki so pridobili strokovno znanje po dosedanjih sistemih 
izobraževanja, mišljeno je izobraževanje znotraj Gospodarske 
zbornice Slovenije in Informacijske borze nepremičnin, dana 
možnost, da program opravljanja strokovnega izpita za 
nepremičninskega posrednika, upošteva že preverjeni obseg 
strokovnih znanj. Obenem pa je dana možnost izpolnjevanja 
izobrazbenega pogoja tistim nepremičninskim posrednikom, ki 
imajo srednjo strokovno izobrazbo in sedem let delovnih izkušenj 
na nepremičninskem področju. 

4. Primerjava z ureditvami drugih držav 

a) Avstrija 

Avstrijski pravni red ureja področje posredovanja v prometu z 
nepremičninami z več predpisi, ki področje precej natančno 
urejajo. Relevantni so Zakon o posredovanju (Maklergesetz), 
Spremembe zakona o varstvu potrošnikov in Uredba zveznega 
ministra za gospodarske zadeve o stanovskih in izvajalskih 
pravilih posrednikov z nepremičninami. Slednja je začela veljati 
1.8.1978 in določa, kaj se šteje za posredovanje z nepremičninami. 
Pri tem določbe širi tudi na zastopnika, ki po nalogu in za račun 
naročitelja sklepa pravne posle v zvezi z nepremičninami. Določa 
obvezno ravnanje v skladu z načelom dobrega gospodarstvenika. 
Ne vsebuje omejitev, kdo sme opravljati to dejavnost, ampak 
podrobne obligacijske določbe. Tudi ne določa pogaja pisnosti 
pogodbe. Večji del določb se nanaša na oblikovanje cen pri 
posameznih posredovanjih in pri določanju višine plačila, če 
posredovanje ni bilo uspešno. Višina provizije se izračuna gleda 
na vrednost nepremičnine za katero je bilo posredovano. Večja 
kot je vrednost, manjši je procent provizije, ki se giblje od 3 do 5% 
za vsako stranko. Pri posredovanju za najem je provizija odvisna 
od trajanja najemne pogodbe. Zakon o posredovanju pa ureja 
pravice in dolžnosti tudi ostalih posrednikov in ne le posrednikov 
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z nepremičninami. Posebnih omejitev, kdo sme opravljati dejavnost 
posrednika z nepremičninami, tudi zakon ne vsebuje. Če posreduje 
posrednik v skladu s posredniško pogodbo le za eno stran, mora 
o tem takoj obvestiti tretjega. Ta določba predvideva, da je 
posredovanje nepremičnin po sami naravi "dvojna" dejavnost, 
torej posrednik posreduje za naročitelja in za tretjega. V 
nasprotnem primeru pa je o enostranskosti takoj dolžan obvestiti 
tretjega, saj mora le ta biti takoj seznanjen, da posrednik ni več 
nevtralen. 

b) Nemčija 

Nemški pravni sistem v nasprotju z omenjenim avstrijskim ne 
vsebuje predpisov, ki bi podrobno opredeljevali dejavnost in iz nje 
izhajajoče pravice in dolžnosti posrednikov z nepremičninami. 
Tako se pri urejanju odnosov s tega področja uporabljajo predvsem 
splošne določbe Civilnega zakonika (Burgerliches Gesetzbuch ■ 
BGB), ki v členih 652-656 določajo bistvene značilnosti 
posredniške pogodbe za vse vrste posrednikov. Nekatere 
posebne določbe v zvezi s posredovanjem pri prometu s 
stanovanju vsebuje Zakon o najemu stanovanj (Gesetz zur 
Regelung der VVonungsvermittlung). Dejavnost posredovanja 
lahko opravlja le samostojni posrednik, ki je pridobil splošno obrtno 
dovoljenje za posredniško dejavnost. Ni pa predpisana nobena 
formalna izobrazba. Vsa najvažnejša obligacijska vprašanja, kot 
so odškodninska odgovornost posrednika, vračilo stroškov, 
ekskluzivne pogodbe, trajanje pogodbe, itd., so urejena na splošno 
v BGB. 

c) Velika Britanija 

Posredovanje v prometu nepremičnin je v Veliki Britaniji v primerjavi 
z našim pravnim redom in primerjalnimi sistemi precej podrobno 
.urejeno. Temeljna predpisa sta Zakon o nepremičninskih 
posrednikih (1979) in Zakon o prepovedi napačnega opisovanja 
nepremičnine (1991). Na podlagi teh zakonov je bilo sprejetih več 
podzakonskih predpisov, ki so dopolnili zakonodajo. Dodatni vir 
predstavlja tudi Kodeks poslovanja, ki so ga podpisala tri največja 
poklicna združenja neodvisnih posrednikov in ombudsman za 
posredniška podjetja (Ombudsman lor Corporate Estate Agents). 
Značilnost te ureditve je sistem negativnih dovoljenj, ki ga izvaja 
Office of Fair Trading. Bistvo tega sistema je, da za opravljanje 
dejavnosti ni potrebno nobeno dovoljenje - vsakdo lahko opravlja 
to dejavnost, dokler urad ne podvomi v poštenost in ustreznost 
posrednika. V takem primeru lahko izda odločbo o popolni ali delni 
prepovedi opravljanja dejavnosti. Posrednik pa v nobenem primeru 
ne sme pripraviti glavne pogodbe za pravni posel z nepremičnino, 
za katero je bilo posredovano. Pravni del tega posla mora opraviti 
pravni strokovnjak. 

č) Nizozemska 

Tako kot ostale zakonodaje tudi nizozemska ne zahteva 
obveznega posredovanja pri prometu z nepremičninami. 

Pridobitev naziva posrednik je zakonsko urejena in se lahko pridobi 
šele po zaključku zahtevane izobrazbe. Pred sodiščem 
zaprisežen posrednik mora imeti srednjo šolo in dvoletno šolo 
nizozemskega združenja za posrednike nepremičnin. Za 
opravljanje dejavnosti posredovanja ni posebnih zakonskih 
pogojev. Tudi ni posebnih zakonskih pravil za tiste, ki se ukvarjajo 
s posredovanjem glede zavarovanja pred odgovornostjo ali 
članstva v poklicnem združenju. 

d) Danska 

Danska zakonodaja odstopa od drugih po nekaj posebnih pravilih. 
Po Zakonu o prometu z nepremičninami (Zakon št. 453 z dne 
30.6.1993), ki je ukinil Zakon o nepremičninskih posrednikih z 
leta 1988, lahko opravlja dejavnost posredovanja v prometu z 
nepremičninami nepremičninski posrednik, ki je vpisan v register. 
Le ta se vodi pri odboru za gospodarstvo in gospodarske družbe. 
Danski zakon med pogoji, ki jih morajo nepremičninski posredniki 
izpolnjevati, da so lahko vpisani v register, postavlja'tudi pogoj, da 
ima zainteresirana oseba prebivališče na Danskem, kljub temu, 
da je Danska članica EU že od leta 1972. Takšna ureditev pa v 
bistvu ne moti, saj so določbe Rimske pogodbe o ustanovitvi 
Evropskih skupnosti vsebuje neposredno učinkovite določbe o 
prostem opravljanju storitev in se lahko ostali državljani držav 
članic EU sklicujejo na te določbe in ne na danske pogoje. Seveda 
pa ti pogoji veljajo za tuje državljane, ki niso državljani držav EU. 
Določeno je tudi, da nihče ne more biti posrednik za obe pogodbeni 
stranki, kljub temu pa mora obema pogodbenima strankama dajati 
informacije in nasvete, ki so pomembni za potek pogajanj in 
sklenitev posla. Dogovor o posredovanju mora biti sklenjen v 
pisni obliki. 

e) Hrvaška 

Hrvaška je sprejela Uredbo o agenciji za posredovanje u prometu 
odredenim nekretninama (NN 45/1997), ki pa določa le 
ekskluzivno pravico Agenciji, da posreduje pri pravnih poslih glede 
nepremičnin, ki so z Zakonom o privremenom preuzimanju i 
upravljanju odredenom imovinom (»Narodne novine«, br. 73/95 i 
7/96), bile zaupane v začasno upravljanje Republiki Hrvaški in 
tako tega področja nima celovito urejenega. 

5. Finančne in druge posledice 

Uveljavitev predlaganega zakona ne bo povzročila dodatnih 
proračunskih obremenitev, tudi naloge, ki jih pristojna poklicna 
zbornica izvaja kot javna pooblastila se financirajo iz članarine. 
Organizacija izvrševanja inšpekcijskega nadzorstva ter predvideni 
inšpekcijski ukrepi se v celoti vključujejo v obstoječi sistem 
delovanja državne uprave ter obstoječe organizacijske predpise. 

Posredna obremenitev proračuna pa je v povečanem obsegu 
dela upravnih organov, zlasti inšpektorjev. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

1) Ta zakon določa nepremičninskim posrednikom pogoje za 
opravljanje storitev nepremičninskega posredovanja (v 
nadaljnjem besedilu: posredovanja) in obveznosti 
nepremičninskih družb s tem v zvezi, določa merila za varno 
in skrbno poslovanje pri nepremičninskem posredovanju, ki 
so jih nepremičninske družbe in nepremičninski posredniki 
dolžni upoštevati pri svojem delu in ureja združevanje 
nepremičninskih posrednikov v Zbornico nepremičninskih 
posrednikov Slovenije 

2) S tem zakonom se Zbornici nepremičninskih posrednikov 
Slovenije podeljuje javna pooblastila pri prometu z 
nepremičninami, določa javne evidence o storitvah v prometu 
z nepremičninami, opredeljuje strokovne podlage za 
posamično ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnine ter ureja 
inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakona. 

2. člen 
(pojmi) 

1) Nepremičninska družba je gospodarska družba oziroma 
samostojni podjetnik posameznik, ki kot gospodarsko 
dejavnost opravlja storitve posredovanja v prometu z 
nepremičninami. 

2) Nepremičninski posrednik je fizična oseba s pridobljeno 
licenco Zbornice nepremičninskih posrednikov Slovenije za 
opravljanje storitev posredovanja in vpisana v njen imenik 
nepremičninskih posrednikov. 

3) Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni opravljanje 
registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z 
nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v 
prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri 
vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri 
pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih 
predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, 
najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno 
nepremičnino. 

4) Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko 
družbo sklene posredniško pogodbo v pisni obliki. 

5) Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninski posrednik poskuša 
spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim pogajala za 
sklenitev določene pogodbe v zvezi z nepremičnino. 

6) Ministrstvo, pristojno za posredovanje pri prometu z 
nepremičninami je ministrstvo za okolje, prostor in energijo. 

II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE STORITEV 
POSREDOVANJA IN OBVEZNOSTI 
NEPREMIČNINSKIH DRUŽB 

3. člen 
(opravljanje storitev posredovanja) 

1) Nepremičninska družba sme pričeti z dejavnostjo potem, ko 
ima zagotovljene ustrezne prostore in opremo in ko izkaže, 
da ima nepremičninski posrednik, ki za nepremičninsko 
družbo opravlja storitve posredovanja, licenco za opravljanje 
storitev posredovanja in je vpisan v imenik nepremičninskih 
posrednikov pri Zbornici nepremičninskih posrednikov 
Slovenije. 

2) Nepremičninska družba mora pred pričetkom opravljanja 
storitev posredovanja poleg izpolnjevanja pogojev iz 
prejšnjega odstavka zagotoviti zavarovanje odgovornosti v 
skladu s tem zakonom. 

3) Po pridobljeni licenci za opravljanje storitev posredovanja in o 
vpisu v imenik nepremičninskih posrednikov izda Zbornica 
nepremičninskih posrednikov Slovenije nepremičninskemu 
posredniku izkaznico. 

4. člen 
(licenca za opravljanje storitev posredovanja) 

1) Zbornica nepremičninskih posrednikov izda 
nepremičninskemu posredniku na njegovo prošnjo licenco 
za opravljanje storitev posredovanja, če izpolnjuje naslednje 
pogoje: 
1. da ima najmanj višjo strokovno izobrazbo ali priznano 

ustrezno poklicno kvalifikacijo; 
2. da je uspešno opravil strokovni izpit za nepremičninskega 

posrednika pri Zbornici nepremičninskih posrednikov 
Slovenije; 

3. eno leto delovnih izkušenj; 
4. da ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo 

dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na 
kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana. 

2) Izpolnjevanje pogojev iz prve do četrte točke prejšnjega 
odstavka se ugotavlja z javnimi listinami oziroma potrdili. 

5. člen 
(dopolnilno izobraževanje) 

Nepremičninski posrednik se mora skladno s programom 
Zbornice nepremičninskih posrednikov Slovenije dopolnilno 
izobraževati z namenom pridobivanja in izpopolnjevanja strokovnih 
znanj na področju posredovanja v prometu z nepremičninami. 

17. julij 2002 61 poročevalec, št. 73 



6. člen 
(tuje fizične osebe) 

1) Tuja fizična oseba lahko ob pogoju vzajemnosti opravlja posle 
nepremičninskega posrednika: 
1. če izkaže, da v državi, katere državljan je, izpolnjuje pogoje 

za nepremičninskega posrednika in ima priznano poklicno 
kvalifikacijo; 

2. če z ustrezno listino izkaže, da v državi, katere državljan 
je, ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje zoper 
premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več 
kot treh mesecev ali da ji v tej isti državi ni bil izrečen 
varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, razen če 
je veljavnost tega ukrepa že potekla; 

3. če je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov. 

7. člen 
(odvzem licence ter izbris iz imenika 

nepremičninskih posrednikov) 

1) Nepremičninskemu posredniku se odvzame licenco za 
opravljanje storitev posredovanja v naslednjih primerih: 
1. če huje krši pravila varnega in skrbnega posredovanja v 

prometu z nepremičninami, pri čemer se za hujše kršitve 
šteje dajanje nepopolnih, napačnih ali lažnih podatkov v 
zvezi z nepremičnino, ki je predmet posredovanja, kršitev 
določil o najvišjem dovoljenem plačilu za posredovanje ali 
opustitev vodenja posredniškega dnevnika oziroma 
posredovanja podatkov v skupno bazo podatkov; 

2. če se ne dopolnilno izobražuje vsakih pet let oziroma ob 
sprejemu zakonodaje, katere poznavanje se zahteva v 
sklopu strokovnih izpitov za nepremičninske posrednike; 

3. če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper 
premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več 
kot treh mesecev; 

4. če mu je odvzeta poslovna sposobnost. 

2) Nepremičninski posrednik se izbriše iz imenika 
nepremičninskih posrednikov v naslednjih primerih: 
1. če tako sam zahteva; 
2. če umre; 
3. če se mu odvzame licenco. 

8. člen 
(pravno varstvo) 

O izdaji, zavrnitvi izdaje ali odvzemu licence in o vpisu ali izbrisu 
iz imenika nepremičninskih posrednikov odloča Zbornica 
nepremičninskih posrednikov Slovenije z odločbo, izdano v 
upravnem postopku. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri 
odloča ministrstvo, pristojno za posredovanje pri prometu z 
nepremičninami. 

9. člen 
(obveznosti nepremičninske družbe) 

(1) Za nepremičninsko družbo lahko opravljajo storitve 
posredovanja tisti nepremičninski posredniki, ki izpolnjujejo 
pogoje za posredovanje po tem zakonu bodisi na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi, sklenjene z nepremičninsko družbo 
bodisi na drugi pravni podlagi. 

(2) V času, ko nepremičninski posrednik opravlja posredovanje 
za določeno nepremičninsko družbo, ne sme opravljati del ali 
sklepati poslov, ki bi lahko za nepremičninsko družbo pomenili 
konkurenco. 

10. člen 
(najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje) 

(1) Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje sme znašati največ 
3 % vrednosti nepremičnine, ki je predmet posredovanja. 

(2) Plačila za posredovanje iz prejšnjega odstavka ni mogoče 
zaračunati obema strankama, kadar je dogovorjeno, da ga 
plačata obe stranki, temveč se ta znesek razdeli. 

(3) Pogodbeno določilo, ki je v nasprotju s prvim in drugim 
odstavkom tega člena, je nično. 

11. člen 
(odgovornost za škodo in 

zavarovanje odgovornosti) 

(1) Nepremičninska družba je odgovorna za škodo, ki jo povzroči 
nepremičninski posrednik, ki zanjo opravlja storitve 
posredovanja. 

(2) Nepremičninska družba se mora pred pričetkom opravljanja 
dejavnosti zavarovati pred odgovornostjo za škodo, ki bi 
utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem 
posredovanja za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti nižja od 
40.000.000 tolarjev za posamezen zavarovalni primer oziroma 
od 80.000.000 tolarjev za vse zavarovalne primere v 
posameznem letu. 

(3) Minister, pristojen za posredovanje pri prometu z 
nepremičninami, po predhodnem mnenju Zbornice 
nepremičninskih posrednikov Slovenije, lahko za posamezno 
koledarsko leto zviša zavarovalni vsoti iz prejšnjega odstavka. 

(4) Nepremičninska družba javno objavi sklenitev pogodbe za 
zavarovanje odgovornosti. 

III. MERILA ZA VARNO IN SKRBNO POSLOVANJE 
PRI NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU 

12. člen 
(pogodba o posredovanju v prometu 

z nepremičninami) 

(1) S pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami se 
nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti 
in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim 
pogajala za sklenitev določene pogodbe, katere predmet je 
nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski 
družbi plačal provizijo, če bo pogodba sklenjena. 

(2) Za pravno razmerje med nepremičninsko družbo in 
naročiteljem veljajo splošna pravila obligacijskega prava o 
pogodbi o posredovanju, razen pravil o posredniškem 
dnevniku in posredniškem listu, če ni v tem zakonu drugače 
določeno. 

(3) Določb tega poglavja s pogodbo ni mogoče izključiti oziroma 
omejiti, razen če je v zvezi s posamezno določbo izrecno 
dopusten drugačen dogovor pogodbenih strank oziroma je 
drugačen dogovor v očitnem interesu naročitelja. 
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13. člen 
(skrbnost dobre nepremičninske družbe oz. dobrega 

nepremičninskega posrednika) 

(1) Nepremičninska družba in nepremičninski posrednik, ki zanjo 
opravlja storitve posredovanja, morata pri opravljanju storitev 
posredovanja v prometu z nepremičninami ravnati s strokovno 
skrbnostjo dobre nepremičninske družbe oziroma dobrega 
nepremičninskega posrednika. 

(2) Nepremičninska družba oziroma nepremičninski posrednik 
ne smeta spodbujati ali priporočati sklenitve določene pogodbe 
zgolj z namenom pridobitve provizije. 

14. člen 
(splošni pogoji poslovanja) 

(1) Nepremičninska družba mora določiti splošne pogoje 
opravljanja storitev posredovanja v prometu z nepremičninami 
(v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji poslovanja). 

(2) Splošni pogoji posredovanja morajo za vsako vrst storitev 
posredovanja, ki jih nepremičninska družba nudi strankam, 
vsebovati: 
1. določen opis posameznih poslov, ki se jih nepremičninska 

družba zaveže opraviti pri opravljanju posamezne vrste 
storitve: 

2. višino standardne provizije in določen opis poslov iz 1. 
točke, ki so obseženi s to provizijo; 

3. če nepremičninska družba poleg provizije zaračunava 
tudi stroške: določen opis stroškov, ki jih poleg provizije 
zaračunava. 

(3) Nepremičninska družba mora naročitelju pred sklenitvijo 
vsake pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami 
izročiti izvod splošnih pogojev poslovanja in mu omogočiti, da 
se z njihovo vsebino seznani. 

(4) Nepremičninska družba mora v vsakem prostoru, v katerem 
posluje s strankami, na vidnem in dostopnem mestu omogočiti 
vpogled v splošne pogoje poslovanja. 

15. člen 
(oglaševanje) 

Nepremičninska družba mora pri oglaševanju oziroma pri drugih 
javnih objavah v sredstvih javnega obveščanja oziroma na 
spletnih straneh v zvezi z nepremičnino, ki je predmet 
posredovanja, zagotoviti objavo cene, lokacije in velikosti 
nepremičnine ter firme nepremičninske družbe. 

16. člen 
(zaščita interesov naročitelja) 

(1) Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev 
posredovanja v prometu z nepremičninami v vsem paziti na 
interese naročitelja. 

(2) Nepremičninska družba mora naročitelja na primeren način 
seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za odločitev 
naročitelja za sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami. 
Pri tem mu mora zlasti razumljivo pojasniti naslednje 
okoliščine: 
1. tržne razmere, ki so pomembne z-a določitev cene v 

pogodbi v prometu z nepremičninami; 
2. vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev 

pogodbe v prometu z nepremičninami; 
3. višino in vrsto davčnih obveznosti stranke, višino 

stroškov notarske overovitve podpisov, vpisa v zemljiško 
knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo 
pogodbe, ki je predmet posredovanja; 

4. morebitna tveganja, povezana z neurejenim 
zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, vpisanimi 
hipotekami oziroma drugimi pravicami tretjih na 
nepremičninami oziroma drugimi morebitnimi neurejenimi 
pravnimi razmerji. 

(3) Nepremičninska družba si mora na primeren način 
prizadevati, da od naročitelja pridobi podatke o njegovih 
finančnih zmožnostih in namenih v zvezi s poslom, ki ji ga je 
zaupal naročitelj, in druge podatke, ki so pomembni za zaščito 
interesov naročitelja v zvezi s storitvami, ki jih opravlja za 
naročitelja. 

17. člen 
(nepristranost pri posredovanju) 

(1) Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev 
posredovanja v enaki meri skrbeti za zaščito interesov tako 
naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero je naročitelja spravila 
v stik zaradi sklenitve pogodbe v prometu z nepremičninami, 
in pri tem ravnati nepristrano, razen kadar na podlagi izrecnega 
dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese. 

(2) Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z 
naročiteljem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve 
interese, mora na to tretjo osebo, s katero je naročitelja 
spravila v stik, jasno opozoriti. 

18. člen 
(nasprotje interesov) 

Nepremičninska družba mora naročitelja poučiti o morebitnih 
nasprotjih med interesi naročitelja in interesi nepremičninske 
družbe oziroma drugih naročiteljev, za katere nepremičninska 
družba opravlja storitve posredovanja v prometu z 
nepremičninami. 

19. člen 
(preverjanje stanja nepremičnine) 

(1) Nepremičninska družba mora pred sklenitvijo pogodbe, v 
zvezi s katero je posredovala, preveriti pravno in dejansko 
stanje nepremičnine, in pogodbeni stranki jasno in razumljivo 
opozoriti na morebitne pravne napake oziroma stvarne 
napake nepremičnine. 
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(2) Nepremičninska družba mora pri preverjanju pravnega in 
dejanska stanja nepremičnine zlasti: 
1. na podlagi podatkov zemljiške knjige oziroma če 

nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, na podlagi listin, 
ki so podlaga za vknjižbo, preveriti ali je prodajalec 
oziroma najemodajalec lastnik nepremičnine, ki je 
predmet pogodbe, pri sklenitvi katere posreduje, in ali so 
na tej nepremičnine hipoteke oziroma druge pravice tretjih, 
ki bi lahko omejevale oziroma izključevale pravice stranke, 

2. na podlagi skrbnega ogleda preveriti, ali ima nepremičnina 
očitne napake oziroma pomanjkljivosti, ki vplivajo na 
uporabnost oziroma ceno nepremičnine, 

3. kadar je predmet pogodbe, pri sklenitvi katere posreduje, 
zemljišče: na podlagi potrdila (informacije o namembnosti) 
pristojnega upravnega organa preveriti namembnost 
zemljišča, določeno s prostorskimi ureditvenimi akti. 

(3) Nepremičninska družba odgovarja naročitelju oziroma tretji 
osebi, ki jo je spravila z naročiteljem v stik, za škodo, ki 
nastane naročitelju oziroma tretji osebi zaradi pravne oziroma 
stvarne napake nepremičnine, na katero je nepremičninska 
družba ni opozorila, če je nepremičninska družba za napako 
vedela oziroma če bi jo lahko ugotovila s skrbnim preverjanjem 
stanja nepremičnine. 

20. člen 
(sestavljanje listin o pravnih poslih) 

(1) Kadar storitev posredovanja v prometu z nepremičninami, ki 
jih opravlja nepremičninska družba, vključuje tudi sestavo 
listin, ki vsebujejo zapis pogodbe, pri sklenitvi katere je 
nepremičninska družba posredovala oziroma listin o drugih 
pravnih poslih, mora nepremičninska družba zagotoviti, da te 
listine sestavi diplomirani pravnik, ki je opravil državni izpit. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka je nepremičninska družba 
odgovorna za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju v zvezi 
s pomanjkljivo sestavo pogodbe oziroma listine o drugih 
pravnih poslih. 

21. člen 
(provizija) 

(1) Nepremičninska družba pridobi pravico do provizije, ko je 
sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala. 

(2) Nepremičninska družba ima pravico do provizije tudi, kadar 
naročitelj s tretjo osebo, s katero ga je spravil v stik posrednik, 
sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, po 
prenehanju pogodbe o posredovanju v prometu z 
nepremičninami, če je bila pogodba, ki je bila predmet 
posredovanja, sklenjena v enem letu po prenehanju pogodbe 
o posredovanju v prometu z nepremičninami. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se nepremičninska 
družba in naročitelj lahko dogovorita, da ima nepremičninska 
družba pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj 
sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila 
predmet posredovanja. Plačilo za posredovanje iz prejšnjega 
stavka ne sme presegati ene tretjine provizije. 

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, nepremičninska družba 
nima pravice do provizije, če z naročiteljem sama kot pogodbena 
stranka sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, oziroma 
če tako pogodbo z naročiteljem sklene nepremičninski posrednik, 
ki je za nepremičninsko družbo opravljal storitve posredovanja. 

22. člen 
(dolžnost obveščanja) 

(1) Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh 
okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev 
posredovanja. 

(2) Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene 
pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem 
nemudoma obvestiti nepremičninskega posrednika oziroma 
nepremičninsko družbo. 

IV. JAVNE EVIDENCE O STORITVAH V PROMETU Z 
NEPREMIČNINAMI 

23. člen 
(posredniški dnevnik) 

1) Nepremičninska družba mora o vseh posredovanjih voditi 
posredniški dnevnik, v katerega njen nepremičninski 
posrednik vpiše podatke o vsakem posredovanju, zlasti pa: 
1. ponudbeno ceno nepremičnine; 
2. realizirano ceno nepremičnine, če je posredovanje uspešno; 
3. tehnične podatke o nepremičnini; 
4. finančne in druge pogoje pravnega posla glede 

nepremičnine, za katero je bilo posredovano; • 
5. identifikacijsko oznako nepremičnine iz zemljiškega 

katastra ali katastra stavb. 

2) Podatke iz prejšnjega odstavka lahko nepremičninska družba 
posreduje vsakomur, ki izkaže pravni interes. 

3) Posredniški dnevnik hrani nepremičninska družba pet let od 
dneva, ko je dnevnik zaključen. 

4) V primeru prenehanja nepremičninske družbe se posredniški 
dnevnik pošlje Zbornici nepremičninskih posrednikov 
Slovenije, ki ga hrani enako obdobje, kot bi ga morala hraniti 
nepremičninska družba. 

5) Minister, pristojen za posredovanje pri prometu z 
nepremičninami, izda navodilo o vodenju posredniškega 
dnevnika, v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

24. člen 
(skupna baza podatkov) 

Nepremičninske družbe posredujejo vse podatke, ki se nanašajo 
na prvi odstavek prejšnjega člena v skupno bazo podatkov pri 
Zbornici nepremičninskih posrednikov Slovenije. 

25. člen 
(dostopnost podatkov) 

Podatki iz skupne baze podatkov pri Zbornici nepremičninskih 
posrednikov Slovenije so dostopni javnosti. 

26. člen 
(predpis o zbirki podatkov) 

Minister, pristojen za posredovanje pri prometu z nepremičninami 
izda predpis, ki ureja zbirko podatkov ter pogoje in način 
povezovanja podatkov nepremičninskih posrednikov v skupno 
bazo podatkov, v treh mesecih po uveljavitvi zakona. 
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V. POSAMIČNO OCENJEVANJE TRŽNE 
VREDNOSTI NEPREMIČNINE 

27. člen 
(uporaba načela posamičnega ocenjevanja tržne 

vrednosti nepremičnine) 

1) Za posamično ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnine, ki 
je predmet posredovanja, se uporabljajo strokovni standardi, 
sprejeti skladno z zakonom, ki ureja revidiranje. 

2) Minister, pristojen za posredovanje v prometu z 
nepremičninami, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
pravosodje in ministrom, pristojnim za finance, lahko z 
namenom udejanjanja načela posamičnega ocenjevanja tržne 
vrednosti nepremičnin izda predpis, ki ureja metodologijo 
posamičnega ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnin. 

VI. ZBORNICA NEPREMIČNINSKIH POSREDNIKOV 
SLOVENIJE 

28. člen 
(Zbornica nepremičninskih posrednikov Slovenije) 

(1) Nepremičninski posredniki z območja Republike Slovenije se 
zaradi zagotavljanja strokovnosti pri opravljanju storitev 
posredovanja pri prometu z nepremičninami in varovanja 
javnega interesa na tem področju obvezno združujejo v 
Zbornico nepremičninskih posrednikov Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: zbornica). 

(2) Zaradi zagotavljanja ciljev iz prejšnjega odstavka se lahko v 
Zbornico interesno povezujejo tudi druge osebe, ki poslujejo 
na nepremičninskem trgu. 

29. člen 
(ustanovitev zbornice) 

1) Za ustanovitev zbornice je potrebno, da se najmanj 50 oseb, 
ki izpolnjujejo pogoje za nepremičninskega posrednika 
skladno z dosedanjim sistemom izobraževanja v 
Gospodarski zbornici Slovenije oziroma Informacijski borzi 
nepremičnin ali drugih oseb, ki poslujejo na nepremičninskem 
trgu, na podlagi javnega poziva v roku 45 dni prijavi pri 
ministrstvu, pristojnem za posredovanje v prometu z 
nepremičninami in da minister, pristojen za posredovanje v 
prometu z nepremičninami, po izteku roka 30 dni, znotraj 
katerega se ugotavlja izpolnjevanje pogojev za 
nepremičninskega posrednika, skliče ustanovni zbor za 
ustanovitev zbornice. 

2) Če se v roku za prijavo iz prejšnjega odstavka ni prijavilo 
zadostno število oseb, minister, pristojen za posredovanje v 
prometu z nepremičninami, rok za prijavo podaljša še za 30 
dni. 

3) Zbornica se ustanovi in začne poslovati, ko se na 
ustanovnem zboru sprejme akt o ustanovitvi in statut, in ko 
da nanj soglasje Vlada Republike Slovenije, ter ko so izpolnjeni 
strokovni, kadrovski in materialni pogoji za prevzem javnih 
pooblastil iz prvega odstavka 37. člena tega zakona, 
najkasneje pa v šestih mesecih po konstituiranju zbornice. 

4) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotovi 
ministrstvo, pristojno za posredovanje pri prometu z 
nepremičninami v upravnem postopku z odločbo. 

5) Zbornico se ustanovi s sprejetjem akta o ustanovitvi, ki 
vsebuje: 
1. imena nepremičninskih posrednikov- ustanoviteljev; 
2. sklep o sprejemu statuta zbornice; 
3. sklep o izvolitvi organov zbornice, izvoljenih v skladu s 

statutom; 
4. datum in kraj ustanovnega zbora zbornice; 
5. podpise vseh ustanoviteljev. 

6) Zbornica je pravna oseba javnega prava in ne sme opravljati 
gospodarske dejavnosti. 

7) Zbornico upravljajo nepremičninski posredniki in člani iz 2. 
odstavka 28. člena tega zakona prek svojih izvoljenih 
predstavnikov v organih zbornice. 

8) Organi zbornice so: skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor 
in predsednik. 

30. člen 
(skupščina zbornice) 

1) Skupščina zbornice je najvišji organ odločanja in ima zlasti 
naslednje pristojnosti: 
1. sprejme statut zbornice in druge splošne akte zbornice, 

če ta zakon ali statut ne določa drugače; 
2. sprejema program dela zbornice; 
3. odloča o ustanovitvi sekcij zbornice, ki združujejo 

posamezne poklicne skupine in dejavnosti na področju 
nepremičninskega trga; 

4. sprejema kodeks poklicnega ravnanja nepremičninskih 
posrednikov in ostalih članov zbornice; 

5. določa program, pogoje in postopek opravljanja 
strokovnega izpita za nepremičninskega posrednika; 

6. imenuje komisije za opravljanje strokovnega izpita za 
nepremičninskega posrednika; 

7. imenuje komisijo, ki daje oziroma odvzema licence za 
opravljanje storitev posredovanja; 

8. imenuje komisijo, ki izdaja odločbe o vpisih in izbrisih iz 
imenika nepremičninskih posrednikov; 

9. imenuje komisijo za vodenje zbirk podatkov o storitvah v 
prometu z nepremičninami, 

10. določa obliko izkaznice nepremičninskega posrednika; 
11. določa višino članarine; 
12. sprejema načrt zaposlitev v službi zbornice; 
13. sprejema druge odločitve skladno s statutom zbornice. 

2) Skupščino zbornice izvolijo člani zbornice za dve leti. Za člana 
skupščine lahko kandidira vsak član zbornice. 
1. Število članov skupščine se določi s statutom zbornice. 
2. Volitve v skupščino in razrešitev člana skupščine se uredi 

s statutom. 
3. Skupščina lahko v skladu s statutom imenuje odbore in 

komisije kot svoja delovna telesa in jim opredeli 
pristojnosti. 

31. člen 
(upravni odbor zbornice) 

1) Upravni odbor zbornice je izvršilni organ zbornice in ima zlasti 
naslednje pristojnosti: 
1. skrbi za izvrševanje programa dela, splošnih aktov in 

sklepov skupščine; 
2. izdaja akt o organizaciji služb zbornice; 
3. predlaga skupščini zbornice v sprejem statut, druge 

splošne akte, program dela in druge odločitve; 
4. odloča o sklenitvi pravnih poslov večje vrednosti, 

opredeljene v statutu; 
5. opravlja druge naloge, določene s statutom. 
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2) Člane upravnega odbora imenuje in razrešuje skupščina 
zbornice. Število članov upravnega odbora določa 
statut.Vsaka sekcija ima v upravnem odboru najmanj enega 
člana. 

32. člen 
(nadzorni odbor) 

(1) Nadzorni odbor je nadzorni organ zbornice in ima zlasti 
naslednje pristojnosti: 
1. nadzira delovanje upravnega odbora, predsednika in 

službe zbornice; 
2. opravlja druge naloge, določene s statutom zbornice. 

33. člen 
(predsednik zbornice) 

1) Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico. 

2) Predsednik zbornice po funkciji predseduje upravnemu 
odboru, ga predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje. 

3) Predsednik zbornice lahko samostojno odloča o sklenitvi 
pravnih poslov, katerih vrednost ne presega zneska, 
določenega v statutu. 

4) Predsednik zbornice odloča o sklenitvi pogodb o zaposlitvi v 
zbornici in obveznostih iz teh pogodb.Za odločanje o teh 
vprašanjih lahko pooblasti sekretarja zbornice, če tako določa 
statut. 

34. člen 
(pridobitev pravne sposobnosti) 

1) Pravno sposobnost pridobi zbornica z vpisom v sodni regis- 
ter. 

2) Predlogu za vpis v sodni register je treba poleg akta o 
ustanovitvi zbornice priložiti tudi statut in soglasje Vlade 
Republike Slovenije k statutu. 

35. člen 
(statut zbornice) 

1) Zbornica sprejme svoj statut, s katerim določi pristojnosti 
organov zbornice, obseg dejavnosti, ki se financira s članarino, 
nadzor nad sredstvi za delo zbornice in strokovni nadzor 
nad delom nepremičninskih posrednikov. 

2) K statutu zbornice, v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih 
pooblastil, daje soglasje Vlada Republike Slovenije. 

3) Vlada Republike Slovenije da soglasje k statutu zbornice, ko 
ji predlog za izdajo soglasja posreduje pristojni organ zbornice. 
Predlogu za izdajo soglasja mora biti priložen sklep o sprejemu 
statuta in besedilo statuta. 

4) Statut zbornice in soglasje Vlade Republike Slovenije k statutu 
se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije 

36. člen 
(sredstva za delo zbornice) 

1) Delo zbornice se financira iz: 
1. članarine; 
2. vpisnin in plačil, ki so jih v zvezi s stroški, ki jih ima zbornica 

zaradi vodenja in vzdrževanja imenika nepremičninskih 
posrednikov, dolžni plačevati nepremičninski posredniki; 

3. plačil za storitve, ki jih opravlja za člane in za druge 
subjekte izven programa dela in 

4. drugih virov. 

2) S članarino se financira vse naloge zbornice, ki se nanašajo 
na izvajanje javnih pooblastil ter naloge s področja dopolnilnega 
strokovnega izobraževanja nepremičninskih posrednikov. 

37. člen 
(pristojnosti zbornice) 

1) Zbornica kot javno pooblastilo: 
1. daje in odvzema licenco za opravljanje storitev 

posredovanja; 
2. vodi imenik domačih in tujih nepremičninskih posrednikov; 
3. določi program, pogoje in postopek opravljanja 

strokovnega izpita za nepremičninske posrednike, pri 
čemer v izpitni komisiji sodelujeta predstavnika 
ministrstva, pristojnega za posredovanje pri prometu z 
nepremičninami in ministrstva, pristojnega za pravosodje; 

4. oblikuje in vodi javne evidence o posredovanju v prometu 
z nepremičninami. 

2) Zbornica opravlja tudi naslednje naloge: 
1. določi obliko izkaznice iz 3. člena tega zakona; 
2. določa višino članarine; 
3. spremlja in obravnava delo nepremičninskih posrednikov; 
4. skrbi za dopolnilno strokovno izobraževanje 

nepremičninskih posrednikov; 
5. sprejema kodeks poklicnega ravnanja nepremičninskih 

posrednikov in ukrepe ob njegovem kršenju: 
6. hrani posredniške dnevnike v primerih iz četrtega 

odstavka 23. člena tega zakona; 
7. izdaja potrdila o dopolnilnem izobraževanju; 
8. sodeluje z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti in 

zastopa stroko v razmerju do le-teh. 

38. člen 
(nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil zbornice) 

1) Ministrstvo, pristojno za posredovanje pri prometu z 
nepremičninami, nadzira izvajanje javnih pooblastil in drugih 
določb tega zakona. 

2) Če ugotovi, da zbornica ne izvaja javnih pooblastil po tem 
zakonu, ji minister, pristojen za posredovanje pri prometu z 
nepremičninami v soglasju z ministrom, pristojnim za 
pravosodje, določi rok za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. 

3) Če zbornica ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi v 
določenem roku, se javno pooblastilo odvzame v upravnem 
postopku z odločbo ministra, pristojnega za posredovanje pri 
prometu z nepremičninami v soglasju z ministrom, pristojnim 
za pravosodje. 
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4) V primeru prenehanja zbornice zagotavlja opravljanje nalog, 
ki jih ta zakon določa kot javna pooblastila, ministrstvo, 
pristojno za posredovanje v prometu z nepremičninami. 

39. člen 
(imenik nepremičninskih posrednikov) 

1) Imenik nepremičninskih posrednikov je javen. 

2) V imenik nepremičninskih posrednikov se vpisuje naslednje 
podatke: 
1. ime in priimek; 
2. rojstni podatki; 
3. državljanstvo; 
4. stalno prebivališče; 
5. strokovni in znanstveni naslov; 
6. podatki o opravljenem strokovnem izpitu; 
7. podatki o specialističnih znanjih; 
8. podatki o morebiti izrečenih disciplinskih ukrepih; 

3) Podrobnejša pravila o načinu vodenja imenika nepremičninskih 
posrednikov in način javnega dostopa do teh podatkov, določi 
zbornica v soglasju z ministrom, pristojnim za posredovanje 
pri prometu z nepremičninami. 

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

40. člen 
(pristojnost) 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona 
izvajajo inšpektorji Tržnega inšpektorata Republike Slovenije. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

41. člen 
(kršitve nepremičninskih agencij) 

1) Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 5.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje nepremičninska družba: 
1. če ne določi nepremičninskega posrednika v skladu z 9. 

členom, dejansko pa opravlja dejavnost posredovanja; 
2. če se dogovori za plačilo za posredovanje v nasprotju z 

10. členom; 
3. če ne sklene zavarovanja za odgovornost iz 11. člena; 
4. če ne določi splošnih pogojev poslovanja ali ne omogoči 

vpogleda v splošne pogoje poslovanja iz 14. člena; 
5. če oglašuje v nasprotju z 15. členom; 
6. če ne ugotavlja morebitnih stvarnih in pravnih napak na 

nepremičnini in če ne ugotavlja dejanskega ter pravnega 
stanja nepremičnine po 19. členu; 

7. če ne posreduje podatkov v skupno bazo podatkov 
skladno z 24. členom. 

2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 500.000 tolarjev se za 
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba nepremičninske družbe. 

42. člen 
(kršitve drugih oseb) 

1) Z denarno kaznijo od 1.500.000 do 3.500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba, če se ukvarja s storitvami 
posredovanja v prometu z nepremičninami kljub temu, da 
nima registriranih storitev posredovanja v prometu z 
nepremičninami ali posreduje v prometu z nepremičninami, 
pa ne izpolnjuje pogojev po tem zakonu. 

2) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 3.000.000 se za prekršek 
iz prejšnjega odstavka kaznuje posameznik, ki stori prekršek 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

43. člen 
(kršitve nepremičninskih posrednikov) 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik: 

1. če opravlja storitve posredovanja v prometu z nepre- 
mičninami, čeprav ni vpisan v imenik nepremičninskih 
posrednikov in nima licence zbornice; 

2. če zbornici ne sporoči spremembe podatkov, ki se 
vpisujejo v imenik nepremičninskih posrednikov, v 
petnajstih dneh po nastanku spremembe; 

3. če ne vodi posredniškega dnevnika; 
4. če ne obvesti tretjih oseb, ki bi želele skleniti pogodbo z 

naročiteljem, o ugotovitvah o stvarnih in pravnih napakah 
na nepremičnini in če ne obvešča o značilnostih ter stanjih 
nepremičnine. 

44. člen 
(kršitve zbornice) 

1) Z denarno kaznijo od 3.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev 
se za prekršek kaznuje zbornica: 
1. če vpiše v imenik nepremičninskih posrednikov in podeli 

• licenco nepremičninskega posrednika posamezniku, ki 
ne izpolnjuje predpisanih pogojev za nepremičninskega 
posrednika; 

2. če se ugotovi, da ne izvaja na predpisani način posamezne 
naloge zbornice, za katero je pridobila javno pooblastilo; 

2) Z denarno kaznijo od 250.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se 
za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba zbornice, ki stori 
katero izmed dejanj iz prejšnjega odstavka. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

45. člen 
(uskladitev z zakonom pri opravljanju 

storitev posredovanja) 

(1) Nepremičninski posredniki, ki za nepremičninske družbe 
opravljajo storitve posredovanja po dosedanjih predpisih, 
morajo za pridobitev licence za opravljanje storitev 
posredovanja in za vpis v imenik nepremičninskih 
posrednikov pri zbornici opraviti strokovni izpit za 
nepremičninskega posrednika v roku dveh let od pričetka 
delovanja zbornice. 
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(2) Program opravljanja strokovnega izpila za nepremičninske 
posrednike, ki so se izobraževali po dosedanjih predpisih v 
okviru Gospodarske zbornice Slovenije in Informacijske borze 
nepremičnin, upošteva že preverjeni obseg strokovnih znanj. 

(3) V primeru, da nepremičninski posrednik ne izpolni pogojev iz 
prvega odstavka, ne more več opravljati storitev posredovanja. 

(4) Ne glede na določbe 1. točke prvega odstavka 4. člena tega 
zakona se šteje, da nepremičninski posrednik s končano 
najmanj splošno srednjo šolo, srednjo tehnično ali drugo 
srednjo strokovno šolo po programu za pridobitev srednje 
strokovne izobrazbe oziroma temu ustreznega izobraževanja 

po prejšnjih predpisih in ima najmanj sedem let delovnih 
izkušenj pri poslovanju z nepremičninami na dan uveljavitve 
tega zakona, izpolnjuje izobrazbeni pogoj za nepre- 
mičninskega posrednika. 

46. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
(Členi 1 do 2) 

Zakon v "splošnih določbah" opredeljuje vsebino zakona. 

Iz 1. člena je razvidno, da zakon določa nepremičninskim 
posrednikom pogoje za opravljanje storitev nepremičninskega 
posredovanja, v navezi na te pogoje pa tudi obveznosti 
nepremičninskih družb. Zakon določa tudi merila za varno in 
skrbno poslovanje pri nepremičninskem posredovanju, ki jih morajo 
nepremičninske družbe in nepremičninski posredniki upoštevati 
pri svojem delu ter ureja združevanje nepremičninskih posrednikov 
v Zbornici nepremičninskih posrednikov Slovenije. 

Z zakonom se podeljuje Zbornici nepremičninskih posrednikov 
Slovenije tudi javna pooblastila v prometu z nepremičninami, določa 
javne evidence o storitvah na tem področju, opredeljuje pa se tudi 
strokovne podlage za posamično ocenjevanje tržne vrednosti 
nepremičnine kakor tudi inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem 
zakona. 

Zakon v 2. členu pojasnjuje pomen pojmov nepremičninske 
družbe, nepremičninskega posrednika, posredovanja v prometu 
z nepremičninami, naročitelja, tretje osebe in ministrstva, 
pristojnega za posredovanje pri prometu z nepremičninami. 

II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE STORITEV 
POSREDOVANJA IN OBVEZNOSTI 
NEPREMIČNINSKIH AGENCIJ 
(Členi 3 do 11) 

V 3. členu zakona je določeno, da sme nepremičninska družba 
pričeti z dejavnostjo šele potem, ko ima zagotovljene ustrezne 
prostore in opremo in ko izkaže, da ima nepremičninski posrednik, 
ki dela zanjo, licenco Zbornice nepremičninskih posrednikov 
Slovenije za opravljanje storitev posredovanja in je vpisan v 
zbornični imenik nepremičninskih posrednikov. Nepremičninska 
družba mora pred pričetkom opravljanja storitev posredovanja 
zagotoviti zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati 
naročitelju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem posredovanja. 
Po pridobitvi licence in vpisu v imenik izda Zbornica 

nepremičninskih posrednikov Slovenije nepremičninskemu 
posredniku izkaznico. 

4. člen zakona taksativno določa pogoje za pridobitev licence za 
opravljanje storitev posredovanja, ki jih mora izpolnjevati 
nepremičninski posrednik. Pogoji so štirje: najmanj višja strokovna 
izobrazba ali priznana ustrezna poklicna kvalifikacija; uspešno 
opravljen strokovni izpit za nepremičninskega posrednika; eno 
leto delovnih izkušenj; ter da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo 
dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora 
več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana. 

Zakon v 5. členu zavezuje nepremičninske posrednike, da se 
skladno s programom Zbornice nepremičninskih posrednikov 
Slovenije dopolnilno izobražujejo, z namenom pridobivanja in 
izpopolnjevanja strokovnih znanj na področju posredovanja v 
prometu z nepremičninami. 

Po 6. členu zakona je omogočeno, da tuja fizična oseba ob pogoju 
vzajemnosti opravlja posle nepremičninskega posrednika in ima 
priznano poklicno kvalifikacijo. Zakon zahteva izkazila, da tuja 
fizična oseba v državi, katere državljan je, izpolnjuje pogoje za 
nepremičninskega posrednika da ni bil v državi, katere državljan 
je, pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje 
oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh mesecev, 
ali da ji v tej isti državi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi 
opravljanja poklica, razen če je veljavnost tega ukrepa že potekla, 
in da je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov. 

Zakon v 7. členu določa, v katerih primerih se lahko 
nepremičninskemu posredniku odvzame licenco in se ga izbriše 
iz imenika nepremičninskih posrednikov. Nepremičninskemu 
posredniku se odvzame licenco, če huje krši pravila varnega in 
skrbnega posredovanja v prometu z nepremičninami, če se ne 
dopolnilno izobražuje, če je pravnomočno obsojen za kaznivo 
dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora 
več kot treh mesecev, in če mu je odvzeta poslovna sposobnost. 
Izbris iz imenika nepremičninskih posrednikov pa je v primeru, 
če tako zahteva nepremičninski posrednik sam, za primer smrti 
in če se mu odvzame licenco. 
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V 8. členu zakona je določeno, da se o izdaji, zavrnitvi izdaje 
oziroma odvzemu licence ter o vpisu ali izbrisu iz imenika 
nepremičninskih posrednikov odloča v upravnem postopku, zoper 
odločbo Zbornice nepremičninskih posrednikov Slovenije je 
dovoljena pritožba, o kateri odloča ministrstvo, pristojno za 
posredovanje pri prometu z nepremičninami. 

• 
9. člen zakona zahteva, da nepremičninska družba zagotovi, da 
zanjo opravljajo storitve posredovanja le nepremičninski 
posredniki, ki so pri njej zaposleni ali pa opravljajo posle zanjo 
pogodbeno. Zakon v tem členu še določa, da nepremičninski 
posrednik v času, ko opravlja posredovanje za določeno 
nepremičninsko družbo, ne sme opravljati del ali sklepati poslov, 
ki bi lahko pomenili konkurenco. 

Po 10. členu zakona je pri posredovanju najvišje dovoljeno plačilo 
za posredovanje 3 % vrednosti nepremičnine, ki je predmet 
posredovanja. Plačila za posredovanje ni mogoče zaračunati 
obema strankama, kadar je dogovorjeno, da ga plačata obe 
stranki, temveč se ta znesek razdeli. Pogodbeno določilo, ki bi 
bilo v nasprotju z omenjenimi določbami, je nično. 

Zakon v 11. členu določa, da je nepremičninska družba odgovorna 
za škodo, ki jo povzroči nepremičninski posrednik. 
Nepremičninska družba se mora pred pričetkom opravljanja njene 
dejavnosti zavarovati pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila 
nastati naročitelju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem 
posredovanja za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti nižja od 
40.000.000 tolarjev za posamezen zavarovalni primer oziroma 
od 80.000.000 tolarjev za vse zavarovalne primere v 
posameznem letu. Minister, pristojen za posredovanje pri prometu 
z nepremičninami, pa lahko za posamezno koledarsko leto, po 
predhodnem mnenju Zbornice nepremičninskih posrednikov 
Slovenije v zakonu določeno zavarovalno vsoto zviša. 
Nepremičninska družba sklenitev zavarovalne pogodbe javno 
objavi. 

III. MERILA ZA VARNO IN SKRBNO POSLOVANJE 
PRI NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU 
(Členi 12 do 22) 

V 12. členu zakona je opredeljena vsebina pogodbe o 
posredovanju v prometu z nepremičninami. S pogodbo se 
nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in 
spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za 
sklenitev določene pogodbe, naročitelj pa se s pogodbo zavezuje, 
da bo nepremičninski družbi plačal provizijo v primeru, če bo 
pogodba sklenjena. Za pravno razmerje med nepremičninsko 
družbo in naročiteljem veljajo splošna pravila obligacijskega prava 
o pogodbi o posredovanju, razen pravil o posredniškem dnevniku 
in posredniškem listu, kolikor ni v tem zakonu drugače določeno. 

V navezi na zakonsko določbo o posredniški pogodbi je v 13. 
členu zakona določeno, da morata nepremičninska družba in 
njen nepremičninski posrednik pri opravljanju posredniških storitev 
ravnati s strokovno skrbnostjo dobre nepremičninske družbe 
oziroma dobrega nepremičninskega posrednika. 

Zakon v 14. členu zavezuje nepremičninsko družbo na določitev 
splošnih pogojev poslovanja, ki zajemajo opis poslov za 
posamezno vrsto storitev, višino standardne provizije in opis 
poslov, ki jih provizija predpostavlja, kakor tudi opis stroškov, ki 
se zaračunavajo poleg provizije. Splošni pogoji poslovanja morajo 
biti naročitelju vročeni pred sklenitvijo vsake pogodbe o 
posredovanju, sicer pa morajo biti na vpogled v delovnih prostorih 
nepremičninske družbe. 

V 15. členu zakona je z vidika varstva potrošnikov kakor tudi 
zmanjševanja nepotrebnih stroškov določeno, da mora 
nepremičninska družba v zvezi z nepremičnino, ki je predmet 
javnega oglaševanja, zagotoviti objavo cene, lokacije in velikosti, 
kakor tudi podatek o nepremičninski družbi - oglaševalki. 

Po 16. členu zakona mora nepremičninska družba pri opravljanju 
storitev posredovanja v vsem paziti na interese naročitelja. 
Nepremičninska družba mora naročitelja seznaniti z vsemi 
okoliščinami, ki so pomembne za naročiteljevo odločitev glede 
sklenitve pogodbe, zlasti glede tržnih razmer, vsebine predpisov, 
višine in vrste denarnih obveznosti, povezanih s sklenitvijo 
pogodbe, morebitnih tveganjih, povezanih z neurejenim 
zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, vpisanimi hipotekami, 
pravicami tretjih oseb in drugimi neurejenimi pravnimi razmerji. 
Nepremičninska družba si mora tudi prizadevati, da od naročitelja 
pridobi podatke o njegovih finančnih zmožnostih in namenih v 
zvezi s poslom, vse z namenom zaščite interesov naročitelja. 

V 17. členu zakona je v zvezi z izvajanjem merila nepristranosti 
pri posredovanju izrecno določeno, da mora nepremičninska 
družba pri opravljanju storitev posredovanja v enaki meri skrbeti 
za zaščito interesov naročitelja in tudi tretje osebe, s katero je 
naročitelja spravila v stik. Kadar pa nepremičninska agencija na 
podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa le naročiteljeve 
interese, mora na to tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila 
v stik, tudi opozoriti. 

Po 18. členu zakona mora nepremičninska družba naročitelja 
poučiti tudi o morebitnih nasprotjih med interesi naročitelja in 
interesi nepremičninske družbe oziroma drugih naročiteljev, za 
katere nepremičninska družba opravlja posredniške storitve. 

V 19. členu zakona so določene obveznosti nepremičninske 
družbe glede preverjanja stanja nepremičnine. Nepremičninska 
družba mora pred sklenitvijo pogodbe, v zvezi s katero je 
posredovala, preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine in 
pogodbeni stranki opozoriti na morebitne pravne oziroma stvarne 
napake nepremičnine. Nepremičninska družba mora pri 
preverjanju pravnega in dejanskega stanja nepremičnine paziti 
oziroma preveriti, ali je prodajalec oziroma najemodajalec lastnik 
nepremičnine, ali so na nepremičnini hipoteke oziroma druge 
pravice tretjih, in ali ima nepremičnina očitne napake oziroma 
pomanjkljivosti, v prifneru zemljišča se posebej preverja 
namensko rabo zemljišča. Nepremičninska družba odgovarja 
posledično za škodo, ki jo je napravila zaradi pravnih oziroma 
stvarnih napak in to nasproti naročitelju in tretjim osebam, vsled 
opustitev preverjanja stanja nepremičnine in opozarjanja na 
napake. 

Zakon v 20. členu določa, da kolikor storitev posredovanja v 
prometu z nepremičninami obsega tudi sestavo listine, ki vsebuje 
zapis pogodbe, pri sklenitvi katere je nepremičninska družba 
posredovala, mora nepremičninska družba zagotoviti, da te listine 
sestavi diplomirani pravnik, ki je opravil pravniški državni izpit. 
Posledično je nepremičninska družba odgovorna za škodo, ki bi 
utegnila nastati naročitelju v zvezi s pomanjkljivo sestavo pogodbe 
oziroma listine o drugih pravnih poslih. 

V 21. členu zakon ureja pravico do provizije. Nepremičninska 
družba pridobi pravico do provizije, ko je sklenjena pogodba, pri 
kateri je posredovala. Nepremičninska družba ima pravico do 
provizije tudi v primeru, kadar naročitelj s tretjo osebo sam sklene 
pogodbo, kolikor je bila pogodba sklenjena v enem letu po 
prenehanju pogodbe o posredovanju. Nepremičninska družba in 
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naročitelj se lahko tudi dogovorita, da ima nepremičninska družba 
pravico do plačila za posredovanje v primeru, da naročitelj sam 
najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet 
posredovanja. Plačilo za posredovanje v tem primeru ne sme 
presegati ene tretjine provizije. Nepremičninska družba pa nima 
pravice do provizije, če z naročiteljem sama kot pogodbena stranka 
sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, oziroma če 
tako pogodbo z naročiteljem sklene nepremičninski posrednik, ki 
je za nepremičninsko družbo opravljal storitve posredovanja. 

Skladno z 22. členom zakona ima naročitelj obveznost, da 
nepremičninsko družbo obvešča o vseh okoliščinah, ki so 
pomembne za posredovanje, izrecno tudi za primer, da sam najde 
tretjo osebo, s katero sklene pogodbo. 

IV. JAVNE EVIDENCE O STORITVAH V PROMETU Z 
NEPREMIČNINAMI 
(Členi 23 do26) 

23. člen zakona zagotavlja vodenje baz podatkov na področju 
posredovanja z nepremičninami v posredniških dnevnikih. Zakon 
v tem členu izrecno določa, katere podatke mora za 
nepremičninsko družbo voditi nepremičninski posrednik v 
posredniškem dnevniku, opredeljuje se tudi dostopnost do 
podatkov, kakor tudi roke hrambe podatkov. Navodilo o vodenju 
posredniškega dnevnika izda minister, pristojen za posredovanje 
pri prometu z nepremičninami in sicer v treh mesecih po uveljavitvi 
zakona. 

Skladno z 24. členom zakona so nepremičninske družbe 
zavezane, da vse podatke iz posredniških dnevnikov posredujejo 
v skupno bazo podatkov pri Zbornici nepremičninskih posrednikov 
Slovenije. 

Po 25. členu zakona so podatki iz skupne baze podatkov pri 
Zbornici nepremičninskih posrednikov Slovenije dostopni javnosti. 

V 26. členu zakona je določeno, da minister, pristojen za 
posredovanje pri prometu z nepremičninami, izda predpis, ki ureja 
zbirko podatkov v skupni bazi podatkov, v roku treh mesecev po 
uveljavitvi zakona. 

V. POSAMIČNO OCENJEVANJE TRŽNE 
VREDNOSTI NEPREMIČNINE 
(Člen 27) 

Zakon sicer že v splošnih določbah (1. člen) najavlja posamično 
ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnine, v razdelavi te 
usmeritve pa v 27. členu zakona določa, da se za posamično 
ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnine, ki je predmet 
posredovanja, uporabljajo strokovni standardi, sprejeti skladno z 
zakonom, ki ureja revidiranje. Minister, pristojen za posredovanje 
pri prometu z nepremičninami, pa ima možnost, da z namenom 
udejanjanja načela posamičnega ocenjevanja tržne vrednosti 
nepremičnin, izda v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje, 
ter ministrom, pristojnim za finance, predpis, ki ureja metodologijo 
posamičnega ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnin. 

VI. ZBORNICA NEPREMIČNINSKIH POSREDNIKOV 
SLOVENIJE 
(Členi 28 do 39) 

V 28. členu zakon napotuje k združevanju nepremičninskih 
posrednikov v pristojni poklicni zbornici, poimenovani Zbornica 
nepremičninskih posrednikov Slovenije. Namen obveznega 
združevanja je dvojen, po eni strani gre za zagotavljanje 
strokovnosti pri opravljanju posredniških storitev, po drugi strani 

pa gre za varovanje javnega interesa. Sicer pa je zbornica odprla 
za interesno povezovanje tudi z drugimi osebami, ki poslujejo na 
nepremičninskem trgu. 

V 29. členu zakon določa postopek v zvezi z ustanovitvijo in 
pričetkom poslovanja zbornice. Zbornica se ustanovi in prične 
poslovati, ko se predhodno najmanj 50 oseb, ki izpolnjujejo pogoje 
za nepremičninskega posrednika skladno z dosedanjim sistemom 
izobraževanja pri Gospodarski zbornici Slovenije oziroma 
Informacijski borzi nepremičnin ali drugih oseb, ki poslujejo na 
nepremičninskem trgu, v odprtem roku 45 dni prijavi pri 
ministrstvu, pristojnemu za posredovanje v prometu z 
nepremičninami zaradi ugotovitve izpolnjevanja pogojev in ko 
minister, pristojen za posredovanje v prometu z nepremičninami, 
po preteku roka 30 dni za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za 
nepremičninskega posrednika, skliče ustanovni zbor za 
ustanovitev zbornice, na katerem se sprejme akt o ustanovitvi in 
statut in ko da nanj soglasje Vlada Republike Slovenije, ter ko so 
izpolnjeni pogoji za prevzem javnih pooblastil, rok s tem v zvezi je 
šest mesecev po konstituiranju zbornice. Kolikor se v 45 dnevnem 
roku ne prijavi zadostno število oseb, se rok za prijavo podaljša 
še za 30 dni. Izpolnjevanje pogojev za prevzem javnih pooblastil 
ugotovi ministrstvo, pristojno za posredovanje pri prometu z 
nepremičninami, v upravnem postopku z odločbo. Konstitutivno 
sejo zbornice skliče minister, pristojen za posredovanje pri 
prometu z nepremičninami. 

Zakon v tem členu določa, da se zbornica ustanovi s sprejetjem 
akta o ustanovitvi. Zbornica je pravna oseba javnega prava in ne 
sme opravljati gospodarske dejavnosti. Zbornico upravljajo 
nepremičninski posredniki in drugi člani, ki imajo po 2. odstavku 
28. člena možnost včlanitve v zbornico prek svojih izvoljenih 
predstavnikov v organih zbornice. Zbornični organi so skupščina, 
upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik. 

Zakon v 30. členu opredeljuje pristojnosti skupščine, pri čemer 
le-ta lahko skladno s statutom imenuje odbore in komisije kot 
svoja delovna telesa, v členih 31. do33. pa zakon določa 
pristojnosti upravnega odbora, nadzornega odbora in predsednika 
zbornice. 

Po 34. členu zakona zbornica pridobi pravno sposobnost z vpisom 
v sodni register. Predlogu za vpis v register je treba priložiti akt o 
ustanovitvi zbornice, statut in soglasje Vlade Republike Slovenije 
k statutu. 

35. člen zakona podrobneje opredeljuje vsebino statuta zbornice. 
K statutu zbornice daje v delu, ki se nanaša na izvajanje javnih 
pooblastil, soglasje Vlada Republike Slovenije.Statut zbornice In 
soglasje Vlade Republike Slovenije k statutu se objavita v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

36. člen zakona opredeljuje sredstva za delo zbornice. S članarino 
se financira vse naloge, ki zadevajo izvajanje javnih pooblastil ter 
naloge s področja dopolnilnega strokovnega izobraževanja. 
Članarino plačujejo nepremičninski posredniki in drugi člani 
zbornice. 

37. člen zakona določa naloge zbornice. Zbornica kot javno 
pooblastilo daje in odvzema licence nepremičninskim 
posrednikom, vodi imenik domačih in tujih nepremičninskih 
posrednikov, določa program, pogoje in postopek opravljanja 
strokovnega izpita za nepremičninske posrednike ter vzpostavi 
in vodi javne evidence o posredovanju v prometu z 
nepremičninami. 

Zakon v tem členu določa tudi druge naloge, ki so v izvorni 
pristojnosti zbornice, med drugim je to določitev oblike izkaznice 
nepremičninskega posrednika, določanje višine članarine, 
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spremljanje dela nepremičninskih posrednikov, skrb za dopolnilno 
strokovno izobraževanje in izdaja potrdil o dopolnilnem 
izobraževanju, hramba posredniških dnevnikov v primerih, 
določenih z zakonom, sprejem kodeksa poklicnega ravnanja 
nepremičninskih posrednikov in ostalih članov zbornice, kakor 
tudi sodelovanje z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti 
ter zastopanje stroke v razmerju do organov na obeh ravneh. 

38. člen zakona opredeljuje nadzor ministrstva, pristojnega za 
posredovanje v prometu z nepremičninami, nad izvajanjem javnih 
pooblastil zbornici (dajanje in odvzem licence, vodenje imenika 
nepremičninskih posrednikov, program, pogoji in postopek 
opravljanja strokovnih izpitov za nepremičninske posrednike ter 
oblikovanje in vodenje javnih evidenc o posredovanju v prometu 
z nepremičninami). V primeru ugotovitve, da zbornica ne izvaja 
javnih pooblastil skladno s statutom zbornice, ji minister, pristojen 
za posredovanje pri prometu z nepremičninami v soglasju z 
ministrom, pristojnim za pravosodje, določi rok za odpravo 
nepravilnosti. Če zbornica vdanem roku pomanjkljivosti ne odpravi, 
se ji javno pooblastilo v upravnem postopku z odločbo ministra, 
pristojnega za posredovanje pri prometu z nepremičninami, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje, odvzame. V 
primeru prenehanja zbornice zagotavlja opravljanje nalog 
zbornice-javnih pooblastil, ministrstvo, pristojno za posredovanje 
v prometu z nepremičninami. 

Po 39. členu zakona je imenik nepremičninskih posrednikov javna 
knjiga, našteti pa so tudi podatki, ki se vpisujejo v imenik. 
Podrobnejša pravila o načinu vodenja imenika in način dostopa 
do teh podatkov določi zbornica v soglasju z ministrom, pristojnim 
za posredovanje pri prometu z nepremičninami. 

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 
(Člen 40) 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in vseh drugih 
predpisov, ki urejajo posredovanje pri prometu z nepremičninami, 
je po 40. členu v pristojnosti Tržnega inšpektorata Republike 
Slovenije. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 
(Členi 41 do 44) 

V členih 41. do 43. so določeni prekrški in kazni v ustreznem 
razponu za pravne in fizične osebe, ki po določbah tega zakona 
nastopajo oziroma delujejo kot nepremičninska družba ali 
nepremičninski posrednik kakor tudi za pravne in fizične osebe, 
če se nezakonito ukvarjajo s storitvami posredovanja v prometu 
z nepremičninami. Kršitve Zbornice nepremičninskih posrednikov 
Slovenije so sankcionirane v 44. členu zakona. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
(Členi 45 in 46) 

45. člen zakona ureja uskladitev z zakonom pri opravljanju storitev 
posredovanja. Nepremičninski posredniki, ki za nepremičninske 
družbe opravljajo storitve posredovanja po dosedanjih predpisih, 
morajo za pridobitev licence in za vpis v imenik nepremičninskih 
posrednikov v roku dveh let odpričetka delovanja zbornice opraviti 
strokovni izpit za nepremičninskega posrednika. Program 
opravljanja strokovnega izpita za nepremičninske posrednike, ki 
so se izobraževali po dosedanjih predpisih v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije oziroma Informacijske borze nepremičnin, pa 
upošteva že preverjeni obseg strokovnih znanj. V primeru, da teh 
pogojev ne izpolnijo, ne morejo več opravljati storitev 
posredovanja.Zakon pa omogoča nepremičninskim posrednikom 
s srednjo izobrazbo in sedem let delovnih izkušenj pri poslovanju 
z nepremičninami izpolnjevanje izobrazbenega pogoja za 
pridobitev licence Zbornice nepremičninskih posrednikov 
Slovenije. 

46. člen ureja "vacatio legis". Določa, da bo predlagani zakon 
začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 
ZAKON O NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU 

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

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

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 
- ker jih ni - nerelevantno 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
- isto kot zgoraj 

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: 
Commission Directive 95/43/EC of 20 July 1995 to Council 
Directive 92/51 /EEC on a second general system for the 
recognition of professional education and training to supple- 
ment Directive 89/48/EEC (Official Journal L 184, 03/08/1995 
p. 0021 - 0033) 
Council Directive 64/222/EEC of 25 February 1964 laying 
down detailed provisions concerning transitional measures 
in respect of activities in vvholesale trade and activities of 
intermediaries in commerce, industry and small craft indus- 
tries (Official Journal 056, 04/04/1964 p. 0857 - 085) 
Council Directive 67/43/EEC of 12 January 1967 concerning 
the attainment of freedom of establishment and freedom to 
provide services in respect of activities of self-employed per- 
sons concerned with: 1. Matters of žreal estate' (excluding 
6401) (ISIC Group ex 640) 2. The provision of certain žbusi- 
ness services not elsevvhere classified' (ISIC Group 839) 
(Official Journal 010, 19/01/1967 p. 0140 - 014) 

- Council Directive 86/653/EEC of 18 December 1986 on the 
coordination of the laws of the Member States relatlng to self- 
employed commercial agents (Official Journal L 382, 31/12/ 
1986 p, 0017-002) 

Council Directive 89/48/EEC of 21 December 1988 on a gen- 
eral system for the recognition of higher-education diplomas 
avvarded on completion of professional education and train- 
ing of at least three years' duration (Official Journal L 019, 24/ 
01/1989 p. 0016 - 002) 
Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second 

general system for the recognition of professional education 
and training to supplement Directive 89/48/EEC (Official Jour- 
nal L 209, 24/07/1992 p. 0025 - 0045) 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
- ni razlogov 

(4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
- ker ni razlogov - nerelevantno 

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

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

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...) 
Sodelovala sta neodvisna strokovnjaka s Pravne fakultete 
Univerze v Mariboru, dr. Rajko Knez in dr. Vesna Rijavec. 

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

mag. Janez Kopač, l.r. 
minister za okolje in prostor 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 DRŽAVLJANSTVU 

REPUBLIKE SLOVENIJE (ZDRS-Č) 

- prva obravnava - EPA 607 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1711-0020 
Številka: 207-04/2001-1 
Ljubljana, 11.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 82. redni seji dne 11.7.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU 
REPUBLIKE SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 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 na sejah Državnega zbora Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovala: 

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

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU 
REPUBLIKE SLOVENIJE (EVA 2002-1711-0020) 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/ 
91 -1,30/91 -I, 38/92 in 13/94, v nadaljevanju ZDRS) ureja področje 
pridobitve, prenehanja in evidentiranja državljanstva. 

Zakon sicer sodi med osamosvojitvene zakone in je z vidika 
suverenosti Republike Slovenije pomemben, ker je vzpostavil 
začetno državljansko telo Republike Slovenije, vzpostavil pa je 
tudi pravno podlago za pridobitev državljanstva tistim stalnim 
prebivalcem države, ki ob razpadu SFRJ niso imeli državljanstva 
Republike Slovenije. 

V enajstih letih izvajanja ZDRS je pridobilo slovensko državljanstvo 
na podlagi naturalizacije 190.190 oseb, večina, 170.999 na podlagi 
40. člena zakona, ostali pa na podlagi drugih naturalizacijskih 
podlag. Zavrnjenih vlog zaradi neizpolnjevanja pogojev ter 
ustavljenih postopkov zaradi umika vloge ali nesodelovanja 
stranke je bilo 9342. V istem obdobju je na podlagi lastne zahteve, 
zaradi odpusta ali odreka državljanstva, slovensko državljanstvo 
izgubilo 3939 oseb. Povprečni letni pripad novih prošenj za 
pridobitev slovenskega državljanstva z naturalizacijo v zadnjih 
treh letih je 2000, prošenj za prenehanje pa je povprečno 300 na 
leto. 

Temeljni razlog za spremembo zakona je na eni strani potreba po 
spremembi nekaterih določil, ki povzročajo težave pri izvajanju 
naturalizacijskih postopkov, torej zaradi poenostavitve in 
racionalizacije postopkov, obenem pa vgraditev kavtel, ki 
zagotavljajo večjo učinkovitost v primeru zlorab zakona. 
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Ob tem velja poudariti, da velja državljanstvo za področje, ki sodi 
v suvereno domeno vsake države in zato zanj ne velja uskladitev 
s pravnim redom Evropske unije. 

2. Cilji in načela zakona 

Vsebinski posegi v veljavni ZDRS so minimalni in ne posegajo v 
njegova načela: 

načelo prostovoljne pridobitve in izgube državljanstva 
načelo preprečevanja apatridnosti 
načelo efektivnosti slovenskega državljanstva 
načelo enakopravno^i zakonskih in nezakonskih otrok 
načelo enakopravnosti moškega in ženske 
načelo kontinuitete 

Cilj zakona je omogočiti pridobitev državljanstva osebam, ki imajo 
pristno in učinkovito vez z Republiko Slovenijo, z namenom, da 
se vzpostavi pravna vez med državo in posameznikom, ne glede 
na etično poreklo posameznika. Omenjeno načelo velja za temeljno 
načelo Evropske konvencije o državljanstvu Sveta Evrope iz leta 
1997, pri katere nastajanju je Republika Slovenija od leta 1993 
tudi sodelovala. Konvencija pomeni prvo kodifikacijo na področju 
državljanstva. S spremembami zakona bo Republika Slovenija 
lahko konvencijo tudi podpisala in ratificirala, saj bodo določbe 
zakona usklajene z njenimi načeli in pravili. 

Vsebinske spremembe zakona se nanašajo na: 

poenostavitev postopka in sicer na področju naturalizacije z 
opustitvijo pogoja zagotovljenega stanovanja (druga alineja 
3. člena predloga zakona) - ta pogoj po oceni predlagatelja ni 
več potreben, ker je praktično že konzumiran z Zakonom o 
prijavi prebivališča, ki nalaga vsakemu tujci, ki zakonito prebiva 
v Republiki Sloveniji, dolžnost prijave prebivališča, ob tem pa 
mora oseba predložiti dokaz, da je upravičena do prebivanja 
na konkretnem naslovu; 

nadaljna sprememba se nanaša na pogoj obvladanja 
slovenskega jezika (sedma alineja 3. člena predloga zakona), 
ki prav tako povzroča težave v praksi. Zakon doslej ni 
opredeljeval natančnejših kriterijev za tiste skupine prosilcev, 
ki iz objektivnih razlogov (resne okvare zdravja, kot so: okvara 
govora, nemost, trajne poškodbe po prometnih nesrečah) 
preizkusa jezika ne morejo opraviti, prav tako ni opredelil 
izjem za tiste, ki slovenski jezik dejansko aktivno obvladajo, 
ker so se ga naučili v okviru rednega izobraževanja; 

5. člen zakona ureja olajšave za pridobitev državljanstva z 
naturalizacijo osebam, ki so rojene v Republiki Sloveniji in od 
rojstva živijo tukaj, nadalje osebam, ki so pridobile statsu 
begunca in osebam, ki so pravni apatridi (pri zadnjih dveh 
skupinah se olajšave nanašajo na dolžino prebivanja). V vseh 
navedenih skupinah gre za uskladitev zakona z olajšavami, 
opredeljenimi v Evropski konvenciji Sveta Evrope o 
državljanstvu. Olajšave za naturalizacijo pa se nanašajo tudi 
na tiste osebe, ki so v preteklosti že imele slovensko 
državljanstvo - v večini primerov še v času SFRJ, pa so ga 
izgubile zaradi odpusta ali odreka. Gre torej za olajšani način 
pridobitve državljanstva za slovenske zdomce, ki se po 
upokojitvi vračajo v Slovenijo, pred pridobitvijo državljanstva 
pa dejansko že živijo v Sloveniji; 

poseben olajšan način pridobitve državljanstva v okviru 
naturalizacije pa je opredeljen v 18. členu predloga zakona. 
Določba je namenjena tistim osebam, ki so imele 23.12.1990 
v Republiki Sloveniji stalno prebivališče in v Sloveniji živijo 
neprekinjeno, pod pogojem, da izpolnjujejo pogoj obvladovanja 
slovenskeg jezika. Gre za diskrecijsko pravico upravnega 
organa, splošno vodilo za odločanje upravnega organa pa je 

podano v samem besedilu 18. člena (vezi osebe z Republiko 
Slovenijo). Možnost vložitve vloge je omejena na leto dni. Na 
ta način bo imel možnost pridobitve državljanstva vsak, ki se 
bo za to odločil, postopek pa tudi ne bo podvržen plačilu 
upravne takse.; 

pomembna vsebinska sprememba se nanaša tudi na 2. člen 
predloga zakona, ki se sicer nanaša na priglasitev v 
državljanstvo Republike Slovenije polnoletnih oseb. Sedanja 
ureditev omejuje priglasitve v državljanstvo na 23 let starosti, 
predlog pa dviguje možnost priglasitve do 30. leta starosti. S 
predlogom bo dosežen enostavnejši postopek za tiste osebe, 
rojene v mešanih zakonih v tujini, katere eden od staršev je 
bil ob njenem rojstvu slovenski državljan, drugi pa tujec, ki že 
imajo dejansko vez z Republiko Slovenijo. S tem se bo 
zmanjšal pritisk na naturalizacijske postopke, bodisi v okviru 
določb redne ali pa izredne naturalizacije; 

- vsebinsko spremembo predstavlja tudi 6. člen predloga 
zakona, ki se nanaša na pridobitev državljanstva v primerih, 
ko Vlada Republike Slovenije ugotavlja obstoj nacionalnega 
interesa, nanaša pa se na opredelitev obveznega 
izpolnjevanja nekaterih pogojev, opredeljenih v splošnih 
pogojih za naturalizacijo v prvem odstavku 10. člena 
veljavnega zakona ter na obvezno dejansko prebivanje v 
Republiki Sloveniji vsaj leto dni pred vložitvijo prošnje. S tem 
bo dosežena večja konsistentnost z ostalimi naturalizacijskimi 
določbami; 

predlog zakona pa se nanaša tudi na preprečevanje zlorab in 
preprečevanje ilegalnih migracij, zato v vseh naturalizacijskih 
podlagah opredeljuje obveznost urejenega tujskega statusa, 
česar veljavni zakon doslej ni neposredno določal (prva alineja 
3. člena predloga zakona); 

- 7. člen predloga zakona se nanaša na naturalizacijo 
mladoletnih oseb, predlog tudi za te osebe opredeljuje vsaj 
enoletno dejansko prebivanje v Republiki Sloveniji pred 
vložitivjo prošnje; ukrep je potreben, saj so se pričeli pojavljati 
primeri, ko so starši ali le eden od njih, ki je slovenski državljan, 
za otrokovo naturalizacijo zaprosili v času otrokovih šolskih 
počitnic, otrok pa je dejansko pred in po naturalizaciji živel pri 
drugem od staršev v tujini; 

9. člen predloga zakona se nanaša na prvi odstavek 16. 
člena veljavnega zakona, ki zadeva razveljavitev 
naturalizacije, če je le-ta dosežena z goljufivim ravnanjem, 
lažnimi izjavami, vendar je ukrep mogoč le v roku treh let. Ker 
je nekatera ravnanja mogoče ugotoviti šele po poteku treh let 
(npr. teroristično aktivnost, povezanost z organiziranim 
kriminalom), je sprememba v predlagani smeri nujna, je pa 
tudi v skladu z Evropsko konvencijo o državljanstvu Sveta 
Evrope; 

opredelitev pogoja, izpolnjevanja davčnih obveznosti za vse 
polnoletne prosilce za naturalizacijo, ki prosijo za sprejem v 
državljanstvo po 12. ali 13. členu veljavnega zakona (prva 
alineja 5. člena in prva alineja 6. člena predloga zakona) pa 
pomeni le izenačevanje pogojev za vse prosilce, saj se je ta 
pogoj desedaj nanašal le na prosilce, ki niso upravičeni do 
nobenih olajšav - to je 10. člen veljavnega zakona); 

nov vsebinski pogoj za vse naturalizacijske prosilce pa je 
izjava o sprejemanju pravnega reda Republike Slovenije, ki le 
poudarja pomen prostovoljne odločitve tujca, ki prosi'za 
sprejem v slovensko državljanstvo, da bo s sprejemom 
spoštoval pravni red, pri čemer gre v bistvu za implementacijo 
temeljne vsebine državljanstva - pravnega razmerja, v 
katerega vstopa posameznik ne temelju svobodne odločitve, 
ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določa zakon. 
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3. Ocena finančnih sredstev 

Za izvrševanje zakona bo potrebno pripraviti nove računalniške 
aplikacije, kot tudi zagotoviti usposabljanje za izvajanje predpisov, 
kar po predstavljalo predvidoma 3.000.000,00 SIT. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
1/91-1, 30/91-1, 61/92 - odločba US, 61/92 - odločba US, 38/92, 
13/94 in 59/99 - odločba US) se v četrtem odstavku 5. člena 
besede "občinskega organa, pristojnega za socialno varstvo" 
nadomestijo z besedami "centra za socialno delo". 

2. člen 

V prvem odstavku 6. člena se številka "23." nadomesti s številko 
"30.". 

3. člen 

V 3. točki prvega odstavka 10. člena se za besedo "prošnje" 
dodajo besede "in Ima urejen status tujca". 

V 4. točki se črtajo besede: "da Ima zagotovljeno stanovanje 
In". 

5. točka se spremeni tako, da se glasi: 

"da obvlada slovenski jezik za potrebe vsakdanjega 
sporazumevanja, kar dokaže s spričevalom o uspešno 
opravljenem Izpitu Iz znanja slovenščine na osnovni ravni;" 

V 7. točki se beseda "prepoved" nadomesti z besedo "odpoved". 

V 9. točki prvega odstavka se za besedo "obveznosti" pika 
nadomesti s podpičjem. 

Za 9. točko se doda nova, 10. točka, ki se glasi: 

"10. da poda izjavo, da s pridobitvijo državljanstva Republike 
Slovenije soglaša s pravnim redom Republike Slovenije.". 

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

"Šteje se, da je pogoj iz 5. točke prejšnjega odstavka 
Izpolnjen: 
1. če je oseba končala osnovno šolo v Republiki Sloveniji in 
bila pozitivno ocenjena iz slovenskega jezika; 
2. če je oseba končala srednjo šolo v Republiki Sloveniji; 
3. če Je oseba v Republiki Sloveniji pridobila izobrazbo na 
VI., VII. ali Vll/I. stopnji po 25.06.1991; 
4. če Je oseba starejša od 60 let In dejansko živi v Sloveniji 
15 let; 
5. če je oseba nepismena, se pa govorno sporazumeva v 
slovenščini, kar dokaže s potrdilom o uspešno opravljenem 
izpitu iz govornega sporazumevanja v slovenščini na 
osnovni ravni; 
6. če oseba zaradi takšnih okvar zdravja, ki onemogočalo 
vsakdanje sporazumevanje, nI sposobna opraviti preizkusa 
v zahtevani obliki". 

Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

Sedanji peti odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni 
tako, da se glasi: 

"Šteje se, da je pogoj iz 6. točke prvega odstavka tega člena 
izpolnjen, če so podani pogoji za Izbris obsodbe iz kazenske 
evidence.". 

4. člen 

V prvem odstavku 11. člena se za številko "7." postavi vejica in 
črta beseda "in", za številko "8." pa postavi vejica in doda besedilo 
"9. in 10.". 

5. člen 

V prvem odstavku 12. člena se za besedo "leto" dodajo besede 
"pred vložitvijo prošnje, če ima ure|en status tujca", za 
številko "7." postavi vejica in črta beseda "in", za številko "8." 
pa postavi vejica in doda besedilo "9. in 10.". 

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

"Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim interesom, 
po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike 
Slovenije osebo, ki Je Izgubila državljanstvo Republike Slovenije 
na podlagi odpusta ali odreka državljanstvu v skladu z 
določbami tega zakona ali v skladu s predpisi, ki so urejali 
državljanstvo na območju Republike Slovenije pred sprejemom 
tega zakona, če oseba dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno 
šest mesecev pred vložitvijo prošn|e, če ima urejen status tujca 
In če izpolnjuje pogoje Iz 1., 4., 6., 7., 8., 9. In 10. točke prvega 
odstavka 10. člena tega zakona.". 

V sedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za 
besedo "leto" dodajo besede "pred vložitvijo prošnje, če Ima 
urejen status tujca", za številko "7." postavi vejica in črta beseda 
"In", za številko "8." pa postavi vejica in doda besedilo "9. in 
10.". 

Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

Za četrtim odstavkom se dodajo nov peti, šesti, sedmi in osmi 
odstavek, ki se glasijo: 

"Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim 
Interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo 
Republike Slovenije polnoletno osebo, rojeno na območju 
Republike Slovenije, če dejansko živi v Sloveniji od rojstva 
dalje In če Izpolnjuje pogoje Iz 6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega 
odstavka 10. člena tega zakona. 

Pri odločanju na podlagi prejšn|ega odstavka lahko pristojni 
organ upošteva dolžino prebivanja osebe v državi, n|ene 
osebne, družinske, gospodarske, socialne in druge vezi, ki 
Jo vežejo na Republiko Slovenijo ter posledice, ki bi jih za 
osebo povzročila zavrnitev prošnje za sprejem v 
državljanstvo Republike Slovenije. 

Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim 
interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo 
Republike Slovenije osebo s statusom begunca, priznanega 
po Zakonu o azilu, če de|ansko živi v Sloveniji neprekinjeno 
5 let pred vložitvijo prošnje In če Izpolnjuje pogoje Iz 1., 4., 5., 
6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona. 
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Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim 
interesom, po prostem preudarku sprejme v državljanstvo 
Republike Slovenije osebo brez državljanstva (apatrida), če 
dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno 5 let pred vložitvijo 
prošnje, če ima urejen status tujca in če izpolnjuje pogoje iz 
1., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka 10. člena 
tega zakona.". 

6. člen 

Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Ne glede na ostale pogoje iz 10. člena tega zakona lahko z 
naturalizacijo pridobi državljanstvo Republike Slovenije 
oseba, ki je že stara 18 let, če dejansko živi v Sloveniji 
neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje, če ima 
urejen status tujca, če izpolnjuje pogoje iz 4., 6., 8., 9. in 10. 
točke prvega odstavka 10. člena tega zakona In če to koristi 
državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, 
nacionalnih ali podobnih razlogov.". 

Doda se nov, drugi odstavek, ki se glasi: 

"Osebi iz prejšnjega odstavka, ki uveljavlja korist države iz 
nacionalnih razlogov, nI potrebno izpolnjevati pogoja 
dejanskega bivanja v Sloveniji.". 

V sedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za 
besedo "Slovenije" vejica nadomesti s piko, ostalo besedilo tega 
odstavka pa črta. 

7. člen 

V drugem odstavku 14. člena se pika na koncu črta in doda 
besedilo: "neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje 
ter ima urejen status tujca". 

V tretjem odstavku se besede "republiški upravni organ, 
pristojen za socialno varstvo" nadomestijo z besedami 
"ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve". 

8. člen 

V 15. členu se za številko "40." črta beseda "ali" in številka "41". 

9. člen 

V prvem odstavku 16. člena se za besedama "razveljavi odločbo" 
črtajo besede " v treh letih po njeni vročltvf. 

Tretji odstavek se črta. 

Sedanji četrti odstavek postane tretji odstavek. 

10. člen 

V drugem odstavku 18. člena se besede "republiški upravni or- 
gan, pristojen za obrambne zadeve" nadomestijo z besedami 
"ministrstvo, pristojno za obrambne zadeve". 

11. člen 

V tretjem odstavku 22. člena se besede "republiški upravni or- 
gan, pristojen za socialno varstvo" nadomestijo z besedami 
"ministrstvo, pristojno za družino in socialne zadeve". 

12. člen 

V prvem odstavku 27. člena, v 32. členu, v prvem odstavku 36. 
člena, v 42. členu in v prvem odstavku 45. člena se besede 
"republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve" 
nadomestijo z besedami "ministrstvo, pristojno za notranje 
zadeve". 

V tretjem odstavku 27. člena se besede "republiškem upravnem 
organu, pristojnem za notranje zadeve" nadomestijo z besedami 
"ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve". 

13. člen 

V drugem odstavku 27. člena se besede "za notranje zadeve 
pristojnem upravnem organu občine" nadomestijo z besedami 
"upravni enoti". 

V 29. členu in v 37. členu se besede "za notranje zadeve pristojni 
upravni organ občine" nadomestijo z besedama "upravna enota". 

V 43. členu in v 44. členu se besede "pristojni občinski organ" 
nadomestijo z besedami "pristojna upravna enota". 

14. člen 

V prvem odstavku 35. člena se besede "organov za notranje 
zadeve" nadomestijo z besedo "policije". 

15. člen 

V drugem odstavku 36. člena se besede "republiški upravni or- 
gan, pristojen za mednarodno sodelovanje" nadomestijo z 
besedami "ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve". 

16. člen 

V 42. členu se za številko "40." črta beseda "in" in številka "41". 

17. člen 

V 46. členu se besede "predstojnik republiškega upravnega 
organa, pristojnega za notranje zadeve" nadomestijo z besedami 
"minister, pristojen za notranje zadeve". 

18. člen 

Za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije lahko v roku 
enega leta od dneva uveljavitve tega zakona zaprosi polnoletna 
oseba, ki je imela na dan 23.12-1990 na območju Republike 
Slovenije prijavljeno stalno prebivališče in od tega dne dalje v 
Republiki Sloveniji tudi neprekinjeno živi, če izpolnjuje pogoje iz 
5., 6., 8. in 10. točke prvega odstavka 10. člena tega zakona. 

poročevalec, št. 73 76 17. julij 2002 



Pri odločanju na podlagi prejšnjega odstavka lahko pristojni organ 
glede izpolnjevanja pogoja 6. točke prvega odstavka 10. člena tega 
zakona in Izpolnjevanja pogoja 8. točke prvega odstavka 10. člena 
tega zakona upošteva dolžino prebivanja osebe v državi, njene 
osebne, družinske, gospodarske, socialne in druge vezi, ki jo vežejo 
na Republiko Slovenijo ter posledice, ki bi jih za osebo povzročila 
zavrnitev prošnje za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije. 

Vlogo vloži prosilec pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve. 
Prosilec je v postopku po tem členu oproščen plačila vseh stroškov 
postopka. 

19. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 

Sprememba je redakcijske narave. 

K 2. členu: 

Z zvišanjem starostne meje za priglasitve v državljanstvo 
Republike Slovenije, predlagatelj določa daljše obdobje, v katerem 
se posameznik lahko odloči, ali bo vzpostavil pravno vez z 
Republiko Slovenijo. Na ta način bo omogočena enostavnejša 
pridobitev slovenskega državljanstva tistemu krogu oseb, ki so 
doslej lahko pridobile državljanstvo le v okviru naturalizacijskih 
pogojev. 

K 3. členu: 

Z zaostritvijo pogoja dejanskega bivanja tujca v Republiki Slovenije 
s pogojem zakonitega bivanja gre po eni strani za uskladitev z 
Evropsko konvecijo o državljanstvu Sveta Evrope, po drugi strani 
pa za ukrep, ki zagotavlja konsistentnost z ostalimi ukrepi na 
področju preprečevanja ilegalnih migracij. Dosedanje določbe 
zakona niso pogojevale dejanskega bivanja z zakonitim bivanjem 
v Republiki Sloveniji, zato je prosilec lahko pridobil državljanstvo 
Republike Slovenije tudi v primeru, ko v Republiki Sloveniji sploh 
ni imel urejenega nobenega statusa. Predlagana dopolnitev hkrati 
sledi preprečevanju ilegalnih migracij, zato dosedanja določba in 
s tem nezakonito bivanje prosilca v Republiki Sloveniji ni več 

logična. Takšna določba je bila sprejemljiva leta 1991, ko ni bilo 
mogoče predvideti, koliko oseb, ki so živeli v Republiki Sloveniji, 
bo zaprosilo za slovensko državljanstvo. 

Pogoj o zagotovljenem stanovanju ni več potreben predvsem iz 
razloga racionalnosti postopka. Ker bo zakon zaostril pogoj 
dejanskega bivanja z ureditvijo statusa, je ugotavljanje pravnega 
naslova za prebivanje opredeljeno že v postopku prijave 
prebivališča. Zakon o prijavi prebivališča namreč med drugim 
določa, da mora posameznik ob prijavi stalnega ali začasnega 
prebivališča in prijavi spremembe naslova stanovanja predložiti 
dokazilo, da ima pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavlja. 
Kot dokazilo, da ima posameznik pravico do prebivanja na 
naslovu, se šteje dokazilo o lastništvu, najemna in podnajemna 
pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja 
oziroma upravljavca nastanitvenega objekta. Na ta način je v 
bistvu zagotavljanje stanovanja že konzumirano v obveznosti, ki 
izhaja iz Zakona o prijavi prebivališča. 

Sprememba glede odpovedi bivanja je redakcijske narave in 
pomeni pojmovno uskladitev besedila z Zakonom o tujcih. 

V praksi se pojavlja vedno več problemov, ko prosilci zaradi 
takšnih ali drugačnih osebnih lastnosti ali okoliščin niso bili 
sposobni opraviti izpita iz aktivnega znanja slovenskega jezika. 
Ker zakon doslej ni opredeljeval natančnejših kriterijev za tiste 
skupine, ki iz objektivnih razlogov preizkusa jezika sploh niso 
mogli opraviti, prav tako pa tudi ne izjem za tiste, ki so se 
slovenskega jezika naučili že v okviru rednega izobraževanja, je 
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bilo potrebno določbo prilagoditi dejanskim razmeram. Med 
okvarami zdravja, ki onemogočajo sporazumevanje, so mišljene 
npr. nemost, slepota, takšna vrsta invalidnosti oziroma obolenje 
posameznika, ki ga omejuje pri komunikaciji z okoljem, ipd. 

K 4. členu: 

Gre za odpravo nekonsistentnosti z ostalimi naturalizacijskimi 
določbami glede izpolnjevanja pogoja o poravnanih davčnih 
obveznostih. 

K 5. členu: 

Ponovna pridobitev državljanstva za osebe, ki so nekoč slovensko 
državljanstvo že imele, pomeni uskladitev z Evropsko konvencijo 
o državljanstvu Sveta Evrope in enostavnejši postopek. 

Nov peti, sedmi in osmi odstavek 12. člena se nanašajo na 
uskladitev z Evropsko konvecijo o državljanstvu Sveta Evrope, . 
saj zakon dosedaj ni izrecno opredeljeval olajšav za omenjene 
prosilce. 

K 6. členu: 

Dopolnitev določbe, ki se nanaša na izredno naturalizacijo s 
pogojem enoletnega dejanskega bivanja tujca v Republiki Sloveniji 
(razen za osebe, ki uveljavljajo korist države iz nacionalnih 
razlogov) pomeni zagotovitev vzpostavitve vezi prosilca z 
Republiko Slovenijo, z opredelitvijo izpolnjevanja določenih pogojev 
iz pn/ega odstavka 10. člena veljavnega zakona. 

K 7. členu: 

Glede dejanskega bivanja otrok v Republiki Slovenije je bil zakon 
do sedaj pomanjkljiv, saj ni določal dolžine bivanja, zato je v praksi 
pogosto prihajalo do zlorab, ko je npr. eden od staršev otroka 

pripeljal v Republiko Slovenije le v času poletnih šolskih počitnic, 
ga pred tem vpisal v osnovno šolo, vložil prošnjo za sprejem v 
državljanstvo in ga nato jeseni izpisal iz šole ter ga ponovno 
odpeljal v tujino. Gre za ukrep, ki bo prispeval k preprečevanju 
zlorab, pri čemer pa ne bo v nobenem primeru omejeval možnosti 
pridobitve državljanstva za tiste mladoletne osebe, ki dejansko 
živijo v Republiki Sloveniji. 

K 8. členu: 

Sprememba je redakcijske narave. 

K 9. členu: 

Dosedanja določba ni omogočala razveljavitve naturalizacijske 
odločbe v primeru, če je bilo dejansko stanje, ki narekuje 
razveljavitev naturalizacije, ugotovljeno po poteku treh let, čeprav 
je očitno da je bil naturalizacija dosežena z lažnimi izjavami ali 
namernim prikrivanjem bistvenih dejstev in okoliščin. 

K 10. do 17. členu: 

Spremembe so redakcijske narave. 

K 18. členu: 

Gre za ureditev sukcesijske problematike. 

K 19. členu: 

Vacatio legis je 15 dni. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 7. da ji ni bila izrečena prepoved prebivanja v Republiki Sloveniji; 

5. člen 

V tujini rojeni otrok, katerega eden od staršev je ob njegovem 
rojstvu državljan Republike Slovenije, drugi pa je tuj državljan, 
pridobi po rodu državljanstvo Republike Slovenije, če je do 
dopolnjenega 18. leta starosti priglašen kot državljan Republike 
Slovenije ali če se do dopolnjenega 18. leta starosti dejansko za 
stalno naseli v Republiki Sloveniji z roditeljem, ki je državljan 
Republike Slovenije. 

Priglasitev iz prejšnjega odstavka ni potrebna, če bi otrok ostal 
brez državljanstva. 

Izjavo o priglasitvi iz prvega odstavka tega člena je potrebno 
podati pri organu, pristojnem za vodenje matične knjige, v katero 
bo izvršen naknaden vpis otrokovega rojstva, ali pri pristojnem 
organu Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje 
konzularnih zadev. 

Otroka lahko priglasi za državljana Republike Slovenije tisti od 
staršev, ki je državljan Republike Slovenije. Če je otrok pod 
skrbništvom, ker nima staršev ali jim je odvzeta roditeljska pravica 
ali poslovna sposobnost, ga lahko priglasi skrbnik, ki je državljan 
Republike Slovenije, s soglasjem občinskega organa, pristojnega 
za socialno varstvo. 

6. člen 

Pod pogoji iz prvega odstavka prejšnjega člena pridobi 
državljanstvo Republike Slovenije tudi oseba, starejša od 18 let, 
če se do dopolnjenega 23. leta starosti z izjavo opredeli za 
državljanstvo Republike Slovenije. 

Izjavo iz prejšnjega odstavka je potrebno podati pri organu, 
pristojnem za vodenje matične knjige, v katero bo izvršen 
naknadnem vpis rojstva, ali pri pristojnem organu Republike 
Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih 
zadev. 

10. člen 

Pristojni organ lahko osebo, ki prosi za naturalizacijo, po prostem 
preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije, če je to 
v skladu z nacionalnim interesom. Pri tem mora oseba izpolnjevati 
naslednje pogoje: 

1. da je dopolnila 18 let; 

2. da ima odpust iz dosedanjega državljanstva ali da izkaže, da 
ga bo dobila, če bo sprejeta v državljanstvo Republike Slovenije; 

3. da dejansko živi v Sloveniji 10 let, od tega neprekinjeno zadnjih 
5 let pred vložitvijo prošnje; 

4. da ima zagotovljeno stanovanje in da ima zagotovljen trajen vir 
preživljanja najmanj v višini, ki omogoča materialno in socialno 
varnost; 

5. da aktivno obvlada slovenski jezik v pisni in ustni obliki, kar 
dokaže z obveznim preizkusom; 

6. da ni bila v državi, katere državljan je, ali v Sloveniji obsojena na 
zaporno kazen, daljšo od enega leta, za kaznivo dejanje, za 
katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, če |e to dejanje 
kaznivo tako po predpisih njene države kot tudi po predpisih 
Republike Slovenije; 

8. da njen sprejem v državljanstvo Republike Slovenije ne 
predstavlja nevarnosti za javni red, varnost ali obrambo države; 

9. da ima poravnane davčne obveznosti. 

Šteje se, da je pogoj iz 2. točke prejšnjega odstavka izpolnjen, če 
je oseba brez državljanstva ali če dokaže, da ga po zakonu njene 
države izgubi s samo naturalizacijo. Če dokaže, da njena država 
ne daje odpusta ali da prostovoljno pridobitev tujega državljanstva 
šteje za nelojalno dejanje, ki je sankcionirano v njenih predpisih, 
zadošča izjava prosilca, da se odreka tujemu državljanstvu, če 
bo pridobil državljanstvo Republike Slovenije. 

Obvezni preizkus znanja slovenskega jezika iz 5. točke prvega 
odstavka tega člena opravi oseba, ki prosi za sprejem v 
državljanstvo, pred strokovno komisijo, ki jo imenuje Vlada 
Republike Slovenije in ki določi tudi kriterije za pisni in ustni preizkus 
znanja slovenskega jezika. 

Če je uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje iz 6. točke 
prvega odstavka tega člena, organ, pristojen za odločanje o 
sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije, prekine postopek 
do pravnomočne odločitve v kazenskem postopku. 

Šteje se, da je pogoj iz 6. točke prvega odstavka tega člena 
izpolnjen, če je oseba kazen prestala oziroma če so prenehale 
pravne posledice obsodbe. 

11. člen 

Osebi; ki vloži prošnjo za pridobitev državljanstva Republike 
Slovenije z naturalizacijo, se lahko izda zagotovilo, da bo sprejeta 
v državljanstvo, če izpolnjuje pogoje iz 1., 3., 4., 5., 6., 7., in 8. 
točke prvega odstavka prejšnjega člena. 

Če oseba iz prejšnjega odstavka v roku dveh let od vročitve 
zagotovila ne predloži dokazov iz 2. točke prvega odstavka 
prejšnjega člena se šteje, da je svojo vlogo umaknila. 

12. člen 

Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim interesom, 
po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije 
slovenskega izseljenca in njegovega potomca do tretjega kolena 
v ravni črti, če dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto 
in če izpolnjuje pogoje iz 1., 4., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 
10. člena tega zakona. 

Pristojni organ lahko, če je to v skladu z nacionalnim interesom, 
po prostem preudarku sprejme v državljanstvo Republike Slovenije 
osebo, ki je že najmanj dve leti poročena z državljanom Republike 
Slovenije, če dejansko živi v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto 
in če izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 4., 5., 6., 7. in 8. točke prvega 
odstavka 10. člena tega zakona. 

Oseba iz prejšnjega odstavka lahko na posebno prošnjo izjemoma 
pridobi državljanstvo Republike Slovenije, čeprav ne izpolnjuje 
pogoja iz 2. točke 10. člena tega zakona, če s tem soglaša Vlada 
Republike Slovenije. 
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13. člen 18. člen 

Ne glede na pogoje iz 10. člena tega zakona lahko z naturalizacijo 
pridobi državljanstvo Republike Slovenije oseba, ki je že stara 18 
let, če to koristi državi zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, 
nacionalnih ali podobnih razlogov. 

Obstoj razlogov iz prejšnjega odstavka na podlagi mnenja 
pristojnega resornega organa predhodno ugotovi Vlada Republike 
Slovenije, ki sočasno lahko zahteva izpolnitev enega ali več 
pogojev iz prvega odstavka 10. člena tega zakona. 

14. člen 

Če oče in mati pridobita državljanstvo Republike Slovenije z 
naturalizacijo, ga na njuno prošnjo pridobi tudi njun otrok, ki še ni 
star 18 let. 

Če eden od staršev pridobi državljanstvo Republike Slovenije z 
naturalizacijo, ga pridobi tudi njegov otrok, ki še ni star 18 let, če 
ta roditelj za to zaprosi in če otrok živi z njim v Sloveniji. 

Otrok, ki nima staršev, ali čigar staršem je odvzeta roditeljska 
pravica ali poslovna sposobnost in od rojstva živi v Sloveniji, 
lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije na prošnjo 
skrbnika, ki je državljan Republike Slovenije in pri katerem otrok 
živi, če zaradi koristi otroka k njegovemu sprejemu v državljanstvo 
da soglasje republiški upravni organ, pristojen za socialno varstvo. 

Če je otrok star več kot 14 let, se zahteva za pridobitev 
državljanstva po prejšnjih odstavkih tudi njegova privolitev. 

V primeru posvojitve, pri kateri med posvojitelji in posvojencem 
ne nastane enako razmerje kot med starši in otroki, lahko na 
prošnjo posvojiteljev, državljanov Republike Slovenije, pridobi 
državljanstvo Republike Slovenije njun posvojenec, ki še ni star 
18 let, če s posvojiteljema stalno živi v Sloveniji. 

Državljanu Republike Slovenije preneha državljanstvo Republike 
Slovenije z odpustom (v nadaljnjem besedilu: odpust iz 
državljanstva Republike Slovenije), če za to zaprosi in če izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

1. da je dopolnil 18 let; 

2. da dejansko živi v tujini; 

3. da ni ovir zaradi vojaške dolžnosti; 

4. da je poravnal dolžne davke in druge zakonske obveznosti; 

5. da ima poravnane preživninske obveznosti iz zakonske zveze 
in iz razmerja med starši in otroki do oseb, ki živijo v Sloveniji; 

6. da zoper njega v Sloveniji ne teče kazenski postopek za kaznivo 
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, če pa je bil v Sloveniji 
obsojen na zapor, da je to kazen prestal; 

7. da ima ali da dokaže, da bo sprejet v tuje državljanstvo. 

Kaj se šteje za ovire zaradi vojaške dolžnosti po 3. točki prejšnjega 
odstavka, podrobneje predpiše republiški upravni organ, pristojen 
za obrambne zadeve. 

Organ, pristojen za odločanje o odpustu, lahko zavrne prošnjo 
za odpust iz državljanstva Republike Slovenije, čeprav so 
izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena, če tako rešitev 
zahtevajo razlogi varnosti ali obrambe države oziroma če to terjajo 
vzajemnost ali drugi razlogi v zvezi z odnosi s tujo državo. 

Organ, ki je pristojen za odločanje o odpustu, lahko zavrne prošnjo 
za odpust iz državljanstva Republike Slovenije, čeprav so 
izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena, če tako rešitev 
pogojujejo ekonomski, socialni ali nacionalni interesi države. 

15. člen 

Kdor pridobi državljanstvo Republike Slovenije z naturalizacijo ali 
po 40. ali 41. členu tega zakona, postane državljan Republike 
Slovenije z dnem, ko mu je vročena odločba o pridobitvi 
državljanstva Republike Slovenije. 

16. člen 

Organ, ki je izdal odločbo o pridobitvi državljanstva z naturalizacijo, 
lahko razveljavi odločbo v treh letih po njeni vročitvi, če se ugotovi, 
da je bila naturalizacija dosežena z lažnimi izjavami ali z namernim 
prikrivanjem bistvenih dejstevali okoliščin, ki bi vplivale na 
odločitev. 

Odločba se razveljavi tudi v primeru, če je bila oseba sprejeta v 
državljanstvo Republike Slovenije na podlagi zagotovila tuje 
države, da ji bo tuje državljanstvo prenehalo, če bo sprejeta v 
državljanstvo Republike Slovenije, če v roku, navedenem v odločbi 
o sprejemu v državljanstvo Republike Slovenje, ne predloži 
dokaza, da ji je prenehalo prejšnje državljanstvo. 

Odločbe ni mogoče razveljaviti, če bi oseba, ki je pridobila 
državljanstvo Republike Slovenije z naturalizacijo, ostala brez 
državljanstva. 

V primeru, da se razveljavi odločba o naturalizaciji staršev, se 
lahko razveljavi tudi odločba o naturalizaciji za njihove otroke do 
18. leta starosti, ki so pridobili državljanstvo Republike Slovenije z 
naturalizacijo istočasno s starši. 

22. člen 

Otroku do dopolnjehega 18. leta starosti preneha državljanstvo 
Republike Slovenije na prošnjo obeh staršev, ki jima je 
državljanstvo prenehalo z odpustom, ali je državljanstvo 
Republike Slovenije prenehalo na ta način enemu od njiju, drugi 
pa nima državljanstva Republike Slovenije. 

Če otrokovi starši živijo ločeno, otroku preneha državljanstvo 
Republike Slovenije z odpustom na zahtevo tistega roditelja, pri 
katerem otrok živi oziroma kateremu je dodeljen v varstvo in 
vzgojo, in tudi sam prosi za odpust iz državljanstva Republike 
Slovenije, ali v primeru, da je roditelj, pri katerem otrok živi, tujec. 
V obeh primerih je potrebno soglasje drugega roditelja. 

Če drugi roditelj ne soglaša z odpustom otroka iz državljanstva 
Republike Slovenije, otrok dobi odpust, če zaradi koristi otroka k 
njegovemu odpustu da soglasje republiški upravni organ, pristojen 
za socialno varstvo. 

Soglasje je treba priložiti prošnji za odpust otroka iz državljanstva 
Republike Slovenije. 

Soglasje iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena ni 
potrebno, če prebivališča drugega roditelja ni mogoče ugotoviti ali 
če mu je odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica. 
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27. člen 

O pridobitvi državljanstva Republike Slovenije z naturalizacijo, o 
prenehanju državljanstva ter o izdaji zagotovila iz 11. in 19. člena 
tega zakona odloča republiški upravni organ, pristojen za notranje 
zadeve. 

Prošnja za pridobitev državljanstva z naturalizacijo se vloži pri za 
notranje zadeve pristojnem upravnem organu občine, na območju 
katere ima oseba stalno ali začasno prebivališče. Prošnja za 
odpust iz državljanstva in izjava o odreku državljanstvu se vloži 
pri organu Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za 
opravljanje konzularnih zadev; če to zaradi objektivnih okoliščin 
ni mogoče, se vloži pri republiškem upravnem organu, pristojnem 
za notranje zadeve. 

Prošnja za pridobitev državljanstva Republike Slovenije po 13. 
členu tega zakona se vloži pri republiškem upravnem organu, 
pristojnem za notranje zadeve. Če prosilec živi v tujini, se vloži pri 
organu Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje 
konzularnih zadev. 

29. člen 

Državljanstvo na prvi stopnji ugotavlja za notranje zadeve pristojni 
upravni organ občine, na območju katere ima oseba stalno 
prebivališče. Ta je dolžan na zahtevo posameznika o njegovem 
državljanstvu izdati ugotovitveno odločbo. Ugotovitveno odločbo 
je dolžan izdati tudi na zahtevo organa, ki vodi postopek v zvezi 
z uveljavljanjem pravice posameznika. 

32. člen 

Zaradi celovitega razvida državljanstva Republike Slovenije in 
zaradi spremljanja stanja na tem področju vodi republiški upravni 
organ, pristojen za notranje zadeve, centralno evidenco o 
državljanstvu. 

35. člen 

Osebne podatke iz evidenc o .državljanstvu lahko uporabljajo 
delavci organov za notranje zadeve za izvrševanje z zakonom 
določenih nalog. 

Organi, ki vodijo evidence o državljanstvu, posredujejo drugim 
uporabnikom podatke iz teh evidenc, če so za njihovo uporabo 
pooblaščeni z zakonom ali na podlagi privolitve ali zahteve 
posameznika, na katerega se podatki nanašajo. 

Uporabniki podatkov iz prejšnjega odstavka ne smejo posredovati 
osebnih podatkov drugim uporabnikom in jih smejo uporabljati 
samo za namene, za katere so jih dobili. 

36. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za notranje zadeve, lahko ob 
pogoju vzajemnosti posreduje podatke o posamezniku, 
vsebovane v evidencah o državljanstvu, drugim državam, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji: 

1- če gre za posredovanje organom tuje države, ki so pristojni za 
zadeve državljanstva; 

2. če se prejemnik podatkov zaveže, da bo dobljene podatke 
uporabljal samo za namene v zvezi z urejanjem državljanstva, v 

nasprotnem primeru pa le, če je to nujno za izvedbo kazenskega 
postopka ali če posredovanje podatkov nedvomno koristi 
posamezniku, na katerega se podatki nanašajo; 

3. če je v državi, v kateri je sedež organa, ki se mu podatki 
posredujejo, zagotovljeno varstvo osebnih podatkov tudi za tujce. 

Dejstvo iz 3. točke prejšnjega odstavka ugotavlja republiški upravni 
organ, pristojen za mednarodno sodelovanje. 

37. člen 

Državljanstvo Republike Slovenije se dokazuje s potrdilom ali 
drugo javno listino o državljanstvu, ki jo izda organ, pristojen za 
vodenje uradne evidence, v kateri je vpisano državljanstvo osebe, 
ali za notranje zadeve pristojni upravni organ občine, na območju 
katere ima oseba stalno prebivališče. 

42. člen 

O pridobitvi državljanstva Republike Slovenije po 40. in 41. členu 
tega zakona odloča republiški upravni organ, pristojen za notranje 
zadeve. 

43. člen 

Državljanstvo oseb, ki so bile po dosedanjih predpisih državljani 
Republike Slovenije, pa doslej niso bile vpisane v evidenco 
državljanov Republike Slovenije, se vpiše naknadno v rojstno 
matično knjigo na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo po uradni 
dolžnosti izda pristojni občinski organ. Če rojstvo ni vpisano, je 
potrebno podatek o državljanstvu vpisati istočasno z vpisom 
rojstva v skladu z zakonom o matičnih knjigah. 

44. člen 

Potrdila o državljanstvu Republike Slovenije na podlagi evidenc, 
ki so se vodile po prej veljavnih predpisih, izdaja organ, pristojen 
za notranje zadeve, ki te evidence vodi, ali za notranje zadeve 
pristojni upravni organ občine, na območju katere ima oseba 
stalno prebivališče. 

45. člen 

Do vzpostavitve evidence iz 32. člena tega zakona republiški 
upravni organ, pristojen za notranje zadeve, vodi ločene evi- 
dence: o pridobitvi državljanstva Republike Slovenije z 
naturalizacijo, z vstopom v državljanstvo, s sprejemom državljanov 
drugih republik v državljanstvo Republike Slovenije, o odpustu, 
odreku in odvzemu državljanstva, o izgubi državljanstva 
Republike Slovenije z odsotnostjo, evidenco optantov za 
italijansko državljanstvo in delni razvid oseb z dvojnim 
državljanstvom. 

Evidence iz prejšnjega odstavka vsebujejo podatke iz 33. člena 
tega zakona, ki se zbirajo in uporabljajo na način, določen v 34., 
35. in 36. členu tega zakona. 

46. člen 

Predstojnik republiškega upravnega organa, pristojnega za 
notranje zadeve, izda natančnejše predpise o načinu vodenja 
centralne evidence o državljanstvu. 
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Umik predloga zakona o 

PARLAMENTARNEM NADZORU NAD 

DELOM VARNOSTNIH IN 

ORVEŠČEVALNIH SLUŽR (ZPNDVOS) 

- prva obravnava - EPA 223-111 

DŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke 

Ljubljana, 12. julij 2002 

ZADEVA: Umik predloga zakona. 

Ker je dne 11 .'julija 2002 Skupina poslancev - članov Komisije 
za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb vložila 
v zakonodajni postopek Predlog zakona o parlamentarnem 

nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb EPA 600-III, 
sporoča podpisani poslanec, da umika 

- PREDLOG ZAKONA O PARLAMENTARNEM NADZORU 
NAD DELOM VARNOSTNIH IN OBVEŠČEVALNIH 
SLUŽB, EPA 223-111, 

ki ga je dne 8.6.2001 vložil v prvo obravnavo. 

Zmago JELINČIČ PLEMENITI, l.r. 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek:    

Naslov:      

Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:   —  

Davčna številka:    

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:     

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

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

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



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 - TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - 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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