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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 

POMOČI ZA REŠEVANJE IN 

PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH 

DRUŽB V TEŽAVAH (ZPRPGDT) 

- nujni postopek - EPA 681 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2111-0043 
Številka: 403-31/2002-1 
Ljubljana, 07.11.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 96. redni seji dne 7.11.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POMOČI ZA REŠEVANJE IN 
PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH DRUŽB V 
TEŽAVAH, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah obravnava 
po nujnem postopku, ker je vezan na obravnavo in sprejem 

Proračuna za leti 2003 in 2004 in zaradi preprečitve težko 
popravljivih posledic, ki bi lahko nastopile, če država v čim 
krajšem času ne bo pristopila k sistematični pomoči družbam 
v težavah. Za realizacijo dodeljevanja državnih pomoči družbam 
v težavah, pa je potrebno zagotoviti pravno podlago za 
dodeljevanje državnih pomoči in transparentna pravila. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
Janez Trček, državni sekretar v Ministrstvu za 
gospodarstvo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O OPOMOČI ZA REŠEVANJE IN 
PRESTRUKTURIRANJE GOSPODARSKIH DRUŽB V 

TEŽAVAH 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

V preteklem obdobju je Republika Slovenija pomagala 
gospodarskim družbam (v nadaljevanju: družbe) v težavah na 
osnovi posameznih projektov. V letih 1994 in 1995 je Vlada 
Republike Slovenije izvajala Projekt sanacije slovenskega 
gospodarstva, ki je pomagal družbam v težavah zaradi izgube 
jugoslovanskega trga. Pretežni del teh ukrepov za pomoč družbe 
v težavah bi lahko označili za vertikalne, saj so bili usmerjeni na 

skupino družb ali eno samo družbo. Vlada RS je družbam nudila 
pomoč pri reševanju presežnih delavcev, tako pri izplačilu 
odpravnin kot pri izvajanju programov usposabljanja in 
prezaposlovanja. K zniževanju stroškov financiranja je prispevalo 
tudi subvencioniranje obrestnih mer ter ugodna posojila iz sredstev 
kupnin v procesu privatizacije. Družbe so pridobivala vire sredstev 
po ugodnih obrestnih merah tudi na osnovi poroštev Republike 
Slovenije za posojilne obveznosti podjetjem pri bankah na osnovi 
zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev RS (Uradni list 
RS, št. 21/95 in 18/96). Instrument poroštev RS je bil ukinjen z 
razveljavitvijo zakona o merilih in postopku za dajanje poroštev 
Republike Slovenije (42. člen Zakona o izvrševanju proračuna 
Republike Slovenije za leto 2001, Uradni list RS, št. 32/01). Proces 
prestrukturiranja družb je potekal na osnovi zakona o poroštvih 
Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov 
restrukturiranja dolgov (Uradni list RS, št. 69/94 in 13/95 in 35/ 
96). V obdobju po osamosvojitvi Slovenije je država pomagala 
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posameznim družbam tudi s posebnimi zakoni o reševanju 
posameznih družb (preko obveznic RS, poroštev RS na prvi 
poziv, kapitalskih vložkov, odpisov terjatev, davčnimi olajšavami 
itd). Z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za 
leto 2002 in 2003 je prenehal veljati zakon o poroštvih Republike 
Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov 
prestrukturiranja dolgov. 

Za gospodarstvo so značilna ciklična nihanja. Vzroki zaradi katerih 
pride družba v težave pa so lahko v njej sami ali pa so odraz 
širšega družbena okolja in globalnih tokov gospodarstva v svetu. 
V desetih letih po osamosvojitvi so se vzroki, zaradi katerih pride 
družba v težave, spremenili. Pri dodeljevanju državnih pomoči 
moramo upoštevati pravila, ki jih določajo integracije, v katere je 
Slovenija vstopila (WTO, ES). 

Po predpisih Evropske unije je pomoč družbam v težavah 
natančno definirana. Opredeljeni so instrumenti, namen in nadzor 
nad dodeljevanjem državnih pomoči družbam vtežavah. V Sloveniji 
so tako pomoč družbam v težavah in merila opredeljena z uredbo 
o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi 
pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih 
pomoči (Uradni list RS št. 59/2000) in z zakonom o finančnem 
poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/1999). V skladu s pravili 
ES pri dodeljevanju državnih pomoči je Vlada Republike Slovenije 
že izdala uredbo o dodeljevanju pomoči gospodarskim družbam 
v težavah v času priprave programa prestrukturiranja iz sredstev 
kupnin za namene sanacije (Uradni list RS, št. 19/2002). 

Celoten pregled državnih pomoči v Sloveniji preteklih treh letih je 
podan v Četrtem poročilu o državnih pomočeh v Sloveniji za leta: 
1999, 2000, 2001 (Ministrstvo za finance). Pomoč družbam se je 
dodeljevala v obliki različnih instrumentov. V okviru horizontalnih 
ciljev je bilo v letu 2001 za prestrukturiranje namenjenih 8.019 
milijonov SIT, kar predstavlja 29 % državne pomoči v okviru le- 
teh, oziroma 8,6 % vseh državnih pomoči. 

Zaradi tendenc padanja gospodarske rasti je pričakovati, da bo 
recesija v svetu in zniževanje gospodarske rasti v pomembnejših 
članicah ES (Nemčija) vplivala tudi na rezultate gospodarjenja v 
Sloveniji, kar zlasti velja za predelovalne dejavnosti. V letu 2000 je 
bilo v Sloveniji od 37.695 gospodarskih družb 2,9 % velikih, 6 % 
srednjih in 91,1 % majhnih družb. Zaposlovale so 468.677 delavcev 
(Sektorska analiza poslovanja gospodarskih družb v obdobju 
1995-2000, Urad za makroekonomske analize in razvoj, Ljubljana, 
2001). Neto čisti dobiček gospodarskih družb v letu 2000 je skupaj 
znašal 117.520 milijonov SIT. V okviru predelovalnih dejavnosti, ki 
so ustvarile 72.097 milijonov neto čistega dobička, pa je beležila 
izgubo proizvodnja tekstila, tekstilnih in usnjenih izdelkov v višini 
2.004,8 milijonov SIT in proizvodnja usnja in usnjenih izdelkov v 
višini 1.242,9 milijonov SIT, proizvodnja koksa, naftnih derivatov 
in jedrskega goriva v višini 2.063,1 milijonov SIT, oskrba z elektriko, 
plinom in vodo 14.316,7 milijonov SIT in gostinstvo v višini 2.989,6 
milijonov SIT. 

Gospodarske družbe so v letu 2000 ustvarile približno 60 % 
dodane vrednosti slovenskega gospodarstva. Gospodarsko 
najpomembnejši sektor je industrija (področja dejavnosti C, D, E) 
ker je bilo v letu 2000 ustvarjene 49, 6 % dodane vrednosti in je 
imela 48,8 % vseh zaposlenih v gospodarskih družbah. V okviru 
industrije so najpomembnejše predelovalne dejavnosti (D), katere 
ustvarijo kar 43,6% dodane vrednosti in so imele 45,1 % 
zaposlenih v letu 2000. 

V letu 2000 je beležilo čisto izgubo 187 (ali 1,6%) velikih 
gospodarskih družb v višini 88.849 milijonov SIT, 369 (ali 3,1%) 
srednje velikih družb v višini 38.881 milijonov SIT in 11.245 (ali 
95,2%) majhnih gospodarskih družb v višini 58.038 milijonov SIT. 

Čisto izgubo je izkazovalo 11.801 gospodarskih družb, v višini 
185.768 milijonov SIT (Poslovanje gospodarskih družb v letu 2000, 
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 
Ljubljana, št.4/ letnik IX/2001). V letu 2001 je bilo v gospodarskih 
družbah skupaj zaposlenih 461.712. Čista izguba poslovnega 
leta je znašala 189.519.083.000 SIT. V letu 2001 se je število 
zaposlenih povečalo na 473.445 delavcev, čista izguba poslovnega 
leta pa se je povzpela na 637.007.549.000 SIT, čisti dobiček 
poslovnega leta pa je znašal 337.564.175 SIT (Podatki in kazalniki 
iz statističnih podatkov bilance stanja in bilance uspeha 
gospodarskih družb Republike Slovenije za leto 2001, Agencija 
Republike Slovenije za plačilni promet, Ljubljana, maj 2002). 

V Sloveniji moramo prevzeti nova določila ES za pomoč družbam 
v težavah, katerim bi v primeru nevarnosti gospodarskega 
poslabšanja na kakšnem področju lahko pomagali. Družbe, ki so 
v težavah in imajo izdelane plane prestrukturiranja težko pridobijo 
bančna posojila na trgu zaradi visoke stopnje rizika, ki spremlja 
proces prestrukturiranja na dolgi rok. V primeru, da uspejo pridobiti 
bančna posojila, plačujejo visoke obresti, saj so običajno zaradi 
slabših poslovnih rezultatov uvrščena v nižji bonitetni razred. 
Obrestna mera pa je višja zaradi visoke premije za rizik. Obrestna 
mera (Bilten, Banka Slovenija, Leto 11, štev.8, str. 40) za 
dolgoročna posojila za osnovna sredstva gospodarstvu je visoka 
in je (s tolarsko revalorizacijsko klavzulo) v letu 2000 znašala 7,9 
%, v letu 2001 pa 7,8 % (z razponom 1,8). 

2. CILJI, NAČELA, POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

2.1. Cilji zakona 

Osnovni cilj zakona je racionalno gospodarjenje države pri 
dodeljevanju državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah in ublažitev socialnih učinkov 
prestrukturiranja. 

Po tem zakonu je »družba v težavah«, ko ni zmožna z lastnimi 
sredstvi ali sredstvi, jih lahko pridobi od svojih lastnikov/delničarjev 
ali upnikov, ustaviti negativna gibanja poslovanja, ki bi brez 
posredovanja ogrozili obstoj družbe. 

Zakon bo zagotavljal, da bo država pomoč za reševanje družb in 
pomoč pri izvajanju programa prestrukturiranja dodeljevala pod 
določenimi pogoji. Tovrstna državna pomoč je lahko upravičena, 
če je element socialne in regionalne politike, če upošteva koristno 
vlogo malih in srednjih družb v gospodarstvu ali če prispeva k 
ohranjanju konkurenčne strukture trga. Zakon bi omogočal tudi 
natančnejši nadzor nad dodeljevanjem državnih pomoči, ki so 
namenjene družbam v težavah. Zakon služi tudi kot podlage za 
zagotavljanje proračunskih sredstev za pomoč družbam v 
težavah, ki bo skladna s predpisi Evropske skupnosti in s 
konceptom industrijske oz. makroekonomske politike v Republiki 
Sloveniji. 

Državna pomoč družbam v težavah po tem zakonu je skladna z: 

Uredbo o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči 
ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih 
shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/2000); 

Gudelines on State Aid for rescuing and Restructuring firms 
in Dificultiy (1999) Commission on the application of Articles 
87 and 88of the Threaty to State aid in the form of guarantees, 
Official Journal C 071, 11/03/2000 P -0018. 
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Izvedbenimi pravili za izvajanje 65. člena Evropskega 
sporazuma o pridružitvi. 

Zakonodaja Republike Slovenije nima predpisa, ki bi natančno 
določal instrumente, pogoje in način za podeljevanje državnih 
pomoči družbam v težavah. Z vstopom Slovenije v ES bo prenehal 
veljati Zakon o nadzoru državnih pomoči. 

2.2. Načela zakona 

V skladu s tem zakonom se dodeljuje država pomoč družbam ki 
jih v ES opredeljuje kot družbe v težavah. 

V skladu z določili Evropske skupnosti in zakonskimi določili o 
državni pomoči v Sloveniji je družba v težavah ne glede na velikost 
in sicer: 

a) 
Kapitalska družba je v težavah, če je izgubila več kot polovico 
registriranega kapitala in je več kot četrtino kapitala izgubila v 
predhodnih 12 mesecih; 

b) 
Osebna družba je v težavah, če je več kot polovico kapitala, ki ga 
izkazuje v bilanci stanja in če je več kot četrtino kapitala izgubila 
v predhodnih 12 mesecih. 

Če družba ne izpolnjuje zgornjih pogojev, lahko dokazuje da je v 
težavah na osnovi negativnih trendov naslednjih kazalnikov o 
poslovanju in sicer: 

naraščajoče izgube, počasnejše obračanje sredstev, naraščajoče 
zaloge, zmanjšanje zasedenosti kapacitet, zniževanje denarnih 
tokov, naraščanje dolgov, zviševanje aktivnih obresti, 
zmanjševanje vrednosti družbe. V primeru večjih težav, ko postane 
družba nesolventna, mora začeti postopek zaradi insolventnosti. 

Do pomoči niso upravičene novo nastale družbe in družbe, ki so 
nastale ob likvidaciji prejšnje družbe in so v preteklem obdobju 
pridobivale pomoč za reševanje in prestrukturiranje (oz. so pomoč 
pridobivali pravni predhodniki). 

Pomoč za reševanje in prestrukturiranje družbe poteka v dveh 
fazah in sicer: 

izdelava programa prestrukturiranja in/ali 
- izvajanje programa prestrukturiranja. 

Pomoč pri reševanju finančnih problemov (1. faza) se zagotavlja 
preko posojil pod normalnimi tržnimi pogoji. Dodeljuje se zaradi 
reševanja resnih socialnih težav. Omejena je na znesek, ki še 
omogoča poslovanje družbe in je odobrena za čas največ 6 
mesecev (za čas izdelave programa prestrukturiranja). Pomoč 
sme biti dodeljena samo enkrat. 

Pomoč pri prestrukturiranju gospodarske družbe (2. faza) temelji 
na izvedljivem, koherentnem in dolgoročnem programu in 
zagotavlja sposobnost firme za dolgoročno preživetje in razvoj. 

V obdobju prestrukturiranja lahko država pomaga družbi z vsemi 
oblikami državnih pomoči, ki jih dodeljujejo tudi v Evropski 
skupnosti. Republika Slovenija je v predlogu zakona določila 
naslednje oblike pomoči: 

1. dolgoročni krediti 
2. subvencije 
3. subvencije obrestnih mer 
4. poroštva 
5. kapitalske naložbe 
6. odlog pri plačilu davkov in prispevkov. 

V programu prestrukturiranja morajo biti prikazane okoliščine in 
vzroki, ki so družbo pripeljali v težave. Vsebovati mora analizo 
ponudbe in povpraševanja na ustreznem trgu produktov, po 
scenariju najboljše, najslabše in srednje variante, na osnovi analize 
o prednostih in slabostih podjetja. Predstavljen mora biti tudi 
dolgoročni razvoj nove strukture ponudbe, ki bo omogočal 
poslovanje družbe na lastnih temeljih. Program mora vsebovati 
tudi preobrat v družbi po končanem prestrukturiranju, ki bo 
zagotavljal pokritje vseh stroškov, vključno z amortizacijo in 
finančnimi bremeni. Družba ki je v težavah in prosi za državno 
pomoč mora dokazati, da je s procesom prestrukturiranja 
sposobna za življenje in mora pripraviti dolgoročni plan preživetja 
na trgu. Pomoč pri prestrukturiranju ne sme biti v nasprotju s 
splošnimi interesi skupnosti in ne sme voditi v monopolno oz. 
oligopolno situacijo. 

Pomoč za prestrukturiranje je omejena na minimum sredstev, 
potrebnih za izvajanje ukrepov prestrukturiranja v okviru obstoječih 
finančnih virov družbe. Družba mora znatno prispevati k 
prestrukturiranju. Ponovna pomoč ni več možna. Izjemoma se 
lahko podeli zaradi izjemnih nepredvidljivih okoliščin, na katere 
družba ni imela vpliva, vendar ne prej kot po 10 letih. Maksimalni 
znesek pomoči, ki je lahko dodeljen družbi za reševanje in/ali 
prestrukturiranje ne sme presegati 10 milijonov EURO - v tolarski 
protivrednosti. 

2.3. Predlagane rešitve zakona 

Zakon predvideva racionalen pristop pri reševanju in 
prestrukturiranju družb, z angažiranjem vseh ministrstev, ki so 
zadolžena za posamezna področja dela, v katera spadajo družbe 
v težavah. Z zakonom bo omogočena tudi transparentnost nad 
dodeljevanjem sredstev in ugotavljanjem učinkov dodeljevanja 
pomoči. 

Zakon definira pomoč družbam v težavah in temeljne pogoje za 
dodeljevanje le-te, ureja način reševanja družb in prestrukturiranja 
družb določa instrumente in vire sredstev za reševanje družb v 
težavah ter nadzor glede namenskosti, gospodarnosti in nujnosti 
porabe sredstev. Zakon vsebuje tudi omejitve glede izkoriščanja 
namenskih sredstev. 

Zakon je podlaga za individualno obravnavo reševanja in 
prestrukturiranja družb v težavah, ki preko vseh razpoložljiv virov 
sredstev, akterjev ekonomske politike in kombinacije instrumentov 
zagotavlja, da so optimalno izkoriščena razpoložljiva sredstva in 
zagotavlja: 

da se državna pomoč dodeljuje tistim družbam v težavah, ki 
imajo na podlagi analize realne možnosti za preživetje v tržni 
konkurenci in da bo z prestrukturiranjem povezano nastajanje 
novih dejavnosti, ki bodo prispevale k gospodarski in socialni 
blaginji skupnosti 

- da je državna pomoč dodeljena gospodarski družbi, v primeru, 
da je zanjo potreben širši družbeni konsenz in da se na ta 
način implicira razvoj širše družbene razvojne možnosti - 
preko nujno potrebnega investiranja in /ali dezinvestiranja v 
povezavi z modernizacijo in racionalizacijo proizvodnje ter 
reševanjem socialnih problemov preko usposabljanja kadrov, 
strokovnega svetovanja in pokrivanja socialnih stroškov 
prestrukturiranja. 

Na podlagi predlaganega zakona bi omogočili nabor instrumentov 
in vire sredstev za reševanje družb, ki so v težavah, vendar se 
še lahko rešijo ob pomoči države. 
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Pri odločanju o pomoči družbam v težavah tehtamo na eni strani 
izdatke države za pomoč družbam v krizi, na drugi pa 
oportunitetne stroške za nezaposlene (neamortizirana osnovna 
sredstva, stroške v zvezi s »človeškim potencialom« itd.). Zakon 
bi omogočal preživetje tistih družb, ki imajo ohranjene vitalne 
funkcije in zagotovljen trg. Zakon bi vplival tudi na zmanjšanje 
nezaposlenosti, saj je fleksibilnost delovne sile (zlasti pri starejši 
populaciji) zaradi izobrazbene strukture nizka. 

3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
ZAKONA 

Sredstva za pomoč družbam v težavah se zagotavljajo iz 
Proračuna Republike Slovenije v okviru finančnih načrtov 
pristojnih ministrstev za posamezna proračunska obdobja. 

V letu 2003 ima Ministrstvo za gospodarstvo na razpolago za 
namen reševanja družb v težavah 2,0 milijardi SIT in sicer za 
dodeljevanje posojil oz. kapitalskih naložb in do 500 milijonov SIT 
za dajanje subvencij ter sredstva v višini 785 mio SIT, pridobljena 
iz naslova kupnin. 

V letu 2003 ima Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
na razpolago do 500 milijonov za dajanje subvencij za kadrovsko 
prestrukturiranje. 

4. PRIKAZ DODELJEVANJA DRŽAVNIH POMOČI 
DRUŽBAM V TEŽAVAH V EVROPSKI SKUPNOSTI 

V Evropski skupnosti dodeljujejo države državno pomoč družbam 
v težavah na podlagi smernice: 

- Community guidelines on state aid for rescuing and 
restracturing firms in dificulty (1999/C 288/02) pri čemer 
upoštevajo 
Commission on the application of Articles 87 and 88of the 
Threaty to State aid in the form of guarantees, Official Journal 
C 071, 11/03/2000 P -0018. 

Iz letnih poročil Evropske skupnosti o državni pomoči je razvidna 
tudi pomoč družbam v težavah, tako po kategorijah, višini in 
vrstah instrumentov. 1 

Po podatkih ES (Eight Survey on State Aid in The European Uni- 
on, Commission of the European Communities), Brus- 
sels,11.4.2000, str. 15) je bilo predelovalni industriji v obdobju 
1994 do 1998 namenjena državna pomoč v naslednji sestavi: 
- 57 % državnih pomoči predstavlja regionalna pomoč 

35 % horizontalna pomoč 
8 % sektorska pomoč. 

V okviru horizontalnih pomoči je 8 % državne pomoči namenjeno 
za reševanje in restrukturiranje družb. Pomoč je bila dana tudi v 
obliki ad-hoc. 

V poročilu Evropske komisije o državnih pomočeh (Ninth Survey 
on State Aid in the European Union; Commission of the European 
Communities, Brussels, 18.7.2001 je pomoč industrijskemu 
sektorju prikazana v okviru: 
- horizontalnih ukrepov; v okviru teh je ločeno prikazana pomoč 

za reševanje in prestrukturiranje. Podatki ne vključujejo niti 
sektorskih niti regionalnih pomoči; 

- sektorskih pomoči; drugi proizvodni sektorji in 
regionalnih pomoči. 

V nadaljevanju prikazujemo pomoč industrijskemu sektorju v ES 
po posameznih vrstah pomoči, po sektorjih in namenih. 
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Vir podatkov: Nlnth Survey on State Aid In the European Union, Bruselj, julij 
2001, Tabela 8, 

• ICT - Irish Corporation Tax /davek na dobiček/ 

Tabela 1 : Pomoč industrijskemu sektorju po posameznih vrstah pomoči 
v državah članicah ES v obdobju od 1995 do 1999 

v procentih 

• 

Horizontala 
pomoč 
brez reševanja in 
restrukturiranja 

Reševanje in 
restrukturiranj 
e 

Posebni 
proizvodni 
sektorji 

Regionalna 
pomoč 

1995- 
1997 

1997- 
1999 

1995- 
1997 

1997- 
1999 

1995- 
1997 

1997- 
1999 

1995- 
1997 

1997- 
1999 

Avstrija 56 59 14 3 3 3 27 35 
Belgija 46 65 1 1 23 0 29 34 
Danska 85 92 0 0 13 6 2 2 
Nemčija 24 29 <1 <1 6 5 71 67 
od tega 
Treuhand 

37,6 22,2 

Grčija "X— „—— — 0 4 0 0 1 3 99 93 
Španija 23 34 3 4 60 40 14 22 
Finska 71 74 0 0 9 10 20 16 
Francija 44 35 15 13 6 10 35 42 
Irska 19 65 0 0 9 1 71 34 
od tega ICT* 0 56 
Italija 13 18 10 4 5 5 72 73 
Luksemburg 29 37 0 0 2 0 69 63 
Nizozemska 76 83 <1 0 9 3 16 14 
Portugalska 61 62 1 3 23 18 15 17 
Švedska 45 59 0 0 0 0 55 41 
Velika Britanija 39 39 0 0 1 1 60 61 
ES 15 27 34 5 3 9 7 59 56 

Pomoč za reševanje in restrukturiranje družb je v obdobju 1995- 
1997 v članicah ES znaša 5 % od celotne državne pomoči. Najvišja 
je bila v Franciji 15 %, v Avstriji 14 %, v Italiji 10 %, v Španiji 3 %. 
V obdobju 1997-1999 je pomoč za reševanje in restrukturiranje 
se je zmanjšala za 2 %. Pomoč za reševanje in restrukturiranje 
družb se je povečala v primerjalnih obdobju povečala na 
Portugalskem iz 1% na 3 %, ter v Španiji iz 3% na 4 %. V poročilu 
je poudarjeno, da ima pomoč za reševanje in restrukturiranje 
negativne efekte, če nI povezana z pozitivnimi ekstemaljami. 

Sektorska pomoč industriji motornih vozil je bila v preteklih letih 
visoka v Španiji (v letu 1995 in 1996) skupaj 520 milijonov EVRO, 
v Nemčiji v obdobju 1996 do 1998 skupaj 562 milijonov EVRO, v 
Veliki Britaniji 238 milijonov EVRO. V letu 1999 je Italija dodelila 61 
mio EVRO sektorskih pomoči. Sektorska pomoč upada. Oblike 
pomoči potekajo preko regionalne pomoči, reševanja in 
restrukturiranja družb in izobraževanja delavcev. 

Nemčija je nudila obsežno pomoč industrijskemu sektorju v obdobju 
1997 do 1999. Povprečni letni znesek pomoči je znašal 6,9 milijarde 

EVRO, v letih 1995 do 1997 pa 10 milijard EVRO. Nemčija je bila 
izjema pri pravilih o dodeljevanju državnih pomoči glede na 
smernice o pomoči pri reševanju in restrukturiranju družb. V letih 
1997 do 1999 je povprečni letni znesek garancij znašal 1,084 
milijarde EVRO, posojil pa 5,978 milijard EVRO. V poročilu ES je 
kot državna pomoč prikazanih le 20 % sredstev. 

v Avstriji je znašala državna pomoč industrijskemu sektorju 
obdobju 1997-1999 22% in je bila za 2 % višja kot v predhodnem 
triletnem obdobju. Zmanjšala se je pomoč za reševanje in 
prestrukturiranje (iz 14 % na 3 %), povečala pa se je regionalna 
pomoč iz 27% na 35%, od tega pomoč po 87(3) c Evropskega 
sporazuma za 9 %. 

V Belgiii je bila visoka sektorska pomoč v obdobju 1995-1997 in 
sicer so namenili za sektorsko pomoč kar 23 %. Ukinjena je bila 
leta 1996. Belgija je preusmerila pomoč v raziskave in razvoj in 
pomoč malim in srednje velikim družbam. Pomoč je bila namenjena 
preusmeritvi industrije in izboljšanju tehnologije in (v višini 20 %) 
skupne pomoči industrijskemu sektorju. 
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Na Danskem se je povečala državna pomoč za raziskave in 
razvoj, za varstvo okolja in varčevanje z energijo, z namenom, 
da se izboljša varstvo okolja. Državna pomoč za ladjedelništvo 
se je zmanjšala za 7 %. Za Dansko je značilno, da ima najmanjšo 
regionalno pomoč v ES (2%) in največji delež horizontalne pomoči, 
kar 92%. 

Za Nemčijo je značilno, da zmanjšuje pomoč v novih pridruženih 
deželah. Za 3 % se je povečala horizontalna pomoč in je znašala 
v obdobju 1997 -1999 29 %. Nemčija uporablja subtilne variacije 
elementov državne pomoči v obliki nepovratnih sredstev. 
Regionalna pomoč se je znižala iz 71 % na 67%. Od tega je 
namenjeno 59 % za regije po 87 (3) a členu Evropskega 
sporazuma. 

Za Grčiio ie značilno, da je v obdobju 1995-1997 skoraj vso 
državno pomoč izkazovala v okviru regionalne pomoči, kar 99%. 
V obdobju 1997 do 1999 pa je le-ta padla za 6 % (na 93%). V 
prvem primerjalnem obdobju ni prikazala horizontalnih ukrepov, v 
drugem pa znašajo samo 4 %. 

Za Španijo je značilno, da je v obdobju 1995-1997 podpirala 
posebne sektorje in jim namenjala kar 60 % pomoči, kar predstavlja 
daleč najvišji del za podporo sektorjem. Od tega 26 % za 
ladjedelništvo, ki je za Španijo pomembna gospodarska panoga 
in 33% za ostale sektorje, med katerimi je tudi jeklarska industrija. 
V obdobju 1997 do 1999 je sektorska pomoč padla za 20 %. Za 
ladjedelništvo še vedno namenjajo 28 % skupne pomoči 
industrijskemu sektorju. V obdobju 1997 do 1999 se je horizontalna 
pomoč povečala za 12 % in znaša 38 %. Regionalna pomoč 
znaša 22% in se je glede na predhodno primerjalno obdobje 
povečala za 8 %. 

Za Finsko je značilno, da pretežni del pomoči namenja za 
horizontalne ukrepe. V obdobju 1997 do 1999 je njihov delež znašal 
74 % od celotne pomoči industrijskemu sektorju. Od tega je bilo 
37 % namenjenih za raziskave in razvoj. Regionalna pomoč je v 
primerjavi s predhodnim obdobjem padla za 4 % in znaša 16 % 
skupne pomoči. Ladjedelništvu namenjajo v zadnjem obdobju 8 
%. 

V Franciji je narasla sektorska pomoč v opazovanih obdobjih 6 % 
na 10 %. Od tega namenjajo v zadnjem obdobju ladjedelništvu 6 
% državnih pomoči. Horizontalna pomoč se je znižala za 11 % in 
znaša 48 %. Za reševanje in restrukturiranje namenja v zadnjem 
obdobju 13 % (v prejšnjem obdobju15%) in je po tej kategoriji 
državne pomoči močno izstopa in je prva po rangu. Za raziskave 
in razvoj namenjajo 25 % državnih pomoči. Regionalna pomoč se 
je povečala iz 35% na 42 %. 

Na Irskem se je horizontalna državna pomoč povečala od 19 % 
na 65 %, kar je posledica vključevanja podatkov o davku na 
dobiček (Irish Corporation Tax) od leta 1998 dalje. V letih od 1995- 
1997 so izkazovali 71 % pomoči industrijskem sektorju v okviru 
regionalnih pomoči, v zadnjem obdobju se je prepolovila in znaša 
le še 34 %. 

Za Italijo je značilno, da so posamezni deleži pomoči v opazovanih 
obdobjih konstantni. Delež regionalnih pomoči je 73 % (drugi po 
rangu). Horizontalne pomoči znašajo v zadnjem opazovanem 
obdobju 22 %, od tega se 12 % namenja za razvoj podjetništva. 
Sektorska pomoč znaša 5 %. 

V Luksemburgu predstavlja slabi dve tretjini regionalna pomoč, ki 
se je v opazovanih obdobjih znižala iz 69 % na 63 %. V zadnjem 
obdobju predstavlja preostali del le horizontalna pomoč in znaša 
37 %. Od tega namenjajo 22 % za pomoč malim in srednje velikim 
podjetjem. 

Nizozemska ima v zadnjem opazovanem obdobju drugi največji 
delež horizontalnih pomoči (za Dansko) in sicer 83 %. Od tega 
namenijo 26 % za raziskave in razvoj, 14% za varstvo okolja in 
kar 29 % za varčevanje z energijo. Pomoč ladjedelništvu se je v 
opazovanih obdobjih znižala iz 9 % na 3 %. Regionalna pomoč v 
zadnjem obdobju znaša le 14 %. 

Za Portugalsko je značilno, da ima v zadnjem opazovanem 
obdobju drugi najvišji delež državnih pomoči za sektorje (za 
Španijo) in sicer v višini 18 %. Od tega namenja 6 % za 
ladjedelništvo. V zadnjem obdobju namenja 65 % za horizontalne 
pomoči. Portugalska podpira z državno pomočjo tekstilno industrijo. 

Na Švedskem v zadnjem obdobju namenjajo za regionalno pomoč 
41% (v prejšnjem 55%). Horizontalna pomoč je narasla na 59 %. 
Od tega namenjajo za raziskave in razvoj 21 %, za varstvo 
okolja 22 % in 7 % za varčevanje z energijo. Švedska je edina 
država, ki v obeh opazovanih obdobjih ni usmerjala državne pomoči 
za sektorske namene. 

V Veliki Britaniji so v obeh opazovanih obdobjih namenjali okrog 
60 % državnih pomoči za regionalni razvoj. Delež horizontalnih 
pomoči znaša 39 % od tega namenja 22% za razvoj malih in 
srednje velikih podjetij. Četrtino horizontalnih pomoči je namenila 
Severni Irski. 

Podatki o državni pomoči industrijskemu sektorju v državah 
članicah ES - po sektorjih in namenih, so podani v tabeli 2, za 
obdobje 1995 do 1997 in tabeli 3, za obdobje 1997 do 1999 (v 
procentih) 
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Tabela 2: Državna pomoč industrijskemu sektorju v državah članicah- po sektorjih in 
namenih v obdobju 1995 -1997 

v procentih 
AU B DK D GR E FIN F IRL 1 LU 

X 
NL P S UK ES1 

5 
Horizont 
a 
Ina 
pomoč 

70 47 85 24 0 26 71 59 19 23 29 76 62 45 39 32 

R&D 30 14 23 9 0 7 35 30 7 3 7 21 8 20 14 11 
Okolje 10 1 27 1 0 1 2 1 0 0 3 12 0 6 0 2 
SME 15 13 6 11 0 12 20 7 1 8 19 4 2 12 18 10 
trgovina 0 3 6 0 0 0 12 5 2 0 1 4 0 0 7 1 
varčevanj 
e 
z energijo 

1 0 22 2 0 1 3 1 0 1 0 31 5 7 1 2 

reševanje 
in 
restrukturi 
ranje 

14 1 0 0 0 3 0 15 0 10 0 0 1 0 0 5 

drugo 0 15 0 0 0 1 0 0 9 1 0 4 47 0 0 1 
Posebni 
sektor)! 

3 23 13 6 1 60 9 6 9 5 2 9 23 0 1 9 

ladjedel- 
ništvo 

0 0 13 4 0 26 6 1 0 3 0 9 6 0 1 5 

drugi 
sektorji 

3 23 0 1 1 33 2 5 9 2 1 0 17 0 0 4 

Regiona 
Ina 
pomoč 

27 29 2 71 99 14 20 35 71 72 69 16 15 55 60 59 

Člen 
87(3)a 

7 0 0 65 99 4 0 13 71 71 0 0 15 0 17 49 

čl. 87(3) 
C 

20 29 2 6 0 10 20 22 0 1 69 16 0 55 43 10 

SKUPAJ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Vir podatkov: Ninth Survey on State Aid in the European Union, Bruselj, julij 
2001, Tabela19 
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Tabela 3: Državna pomoč industrijskemu sektorju v državah članicah- po sektorjih in 
namenih v obdobju 1997 -1999 
  v procentih 

AU B DK D GR E FIN F IRL I LU 
X 

NL P S UK ES1 
5 

Horizon 
ta- 
lna 
pomoč 

62 66 92 29 4 38 74 48 65 22 37 83 65 59 39 37 

R&D 33 19 25 13 0 14 37 25 3 5 10 26 6 21 9 14 
Okolje 11 1 37 1 0 1 1 1 0 0 5 14 0 22 0 2 
SME 14 23 2 13 3 16 16 6 1 12 22 4 12 9 22 12 
trgovina 0 1 5 0 1 0 10 3 1 0 1 4 0 0 7 1 
varčeva 
nje 
z 
energijo 

1 0 22 2 0 2 9 1 1 0 0 29 5 7 2 2 

reševanj 
e in 
restrukt 
uriranje 

3 1 0 0 0 4 0 13 0 4 0 0 3 0 0 3 

drugo 0 21 0 0 0 2 0 0 60 1 0 6 39 0 0 2 
Posebn 
1 
sektor]! 

3 0 6 5 3 40 10 10 1 5 0 3 18 0 1 7 

ladjedel- 
ništvo 

0 0 6 3 1 28 8 6 0 3 0 3 6 0 0 5 

drugi 
sektorji 

3 0 0 2 1 13 2 4 1 2 0 0 12 0 0 2 

Region 
alna 
pomoč 

35 34 2 67 93 22 16 42 34 73 63 14 17 41 61 56 

Člen 
87(3)a 

6 0 0 59 93 6 0 15 34 71 0 0 17 0 17 42 

čl. 87(3) 
C 

29 34 2 8 0 16 16 27 0 3 63 14 0 41 44 14 

SKUPA 
J 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Vir podatkov: Ninth Survey on State Aid in the European Union, Bruselj, julij 
2001, Tabela 20 

V poročilih ES o državni pomoči so instrumenti kategorizirani v 
štiri skupine (tabela 4): 

Skupino pomoči A v Evropski uniji predstavljajo nepovratna 
sredstva in oprostitve davka. V to skupino spadajo intervencijska 
sredstva, ki predstavljajo kar 83 % pomoči proizvodnemu sektorju 
v obdobju od 1997 do 1999. Od tega predstavljajo nepovratna 
sredstva 61 %, oprostitve davka pa 22 %. Največ nepovratnih 
sredstev namenita industrijskemu sektorju Velika Britanija in Grčija 
kar 97 %, sledi jima Luksemburg s 94 %, in Španija z 91 %. Pri 
oprostitvah davka je na prvem mestu Irska. Davčne oprostitve 

predstavljajo 58 % pomoči industrijskemu sektorju, druga po rangu 
je Francija s 47 %, sledita ji Danska s 35 % in Italija s 33 %. V celoti 
namenjata proizvodnemu sektorju največ nepovratnih sredstev 
opazovanem obdobju: Luksemburg in Grčija (98%), Italija (97%), 
Španija in Danska po 91 %. 

Skupina B predstavlja državno pomoč kot kapitalsko udeležbo in 
predstavlja samo 3% državne pomoči v celotni pomoči 
industrijskemu sektorju v Evropski uniji. Največjo pomoč v obliki 
kapitalske udeležbe ima Francija - v višini 13%, sledi ji Irska z 8 
% in Belgija s 5 %. 
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Skupina C obsega posojila po ugodnih obrestnih merah in odlog 
plačila davka. Ugodna posojila predstavljajo v Evropski uniji 11 % 
vse pomoči industrijskemu sektorju. Največ ugodnih posojil, nad 
povprečjem ES 15, dodeljuje v opazovanem obdobju Nemčija - 
21%, sledi ji Avstrija z 18 % in Švedska z 12 %. Največji procent 
odloga davka ima Nizozemska, v višini 8 %. V Evropski uniji 
predstavlja odlog davka samo 1 % pomoči industrijskemu sektorju. 

Skupino D predstavljajo garancije, ki znašajo v Evropski uniji 3 % 
državne pomoči industrijskemu sektorju. V Nemčiji, Avstriji in Irski 

je 5 % delež garancij v skupni pomoči. Francija, Nizozemska in 
Danska imata po 2 %, kar 8 evropskih držav v zadnjem obdobju 
tega instrumenta ni uporabljalo. 

Če upoštevamo državno pomoč v obliki povratnih sredstev 
(ugodna posojila in garancije) znaša, skupni procentualni delež v 
Nemčiji 26%, v Avstriji 23%, na Švedskem 12% in v Franciji 10 %. 

Državna pomoč industrijskemu sektorju po vrstah instrumentov 
(v procentih) v državah članicah ES prikazuje tabela 4. 

Tabela 4: Državna pomoč industrijskemu sektorju v državah članicah - po vrstah 
instrumentov, v obdobju od 1997-1999 

v procentih 

TIPI POMOČI 

Skupina A Skupina 
B 

Skupina C Skupina 
D 

SKUPAJ 

Nepovratna 
sredstva 

Davčne 
oprostitve 

Kapitalski 
deleži 

Ugodna 
posojila 

Odlog 
plačila 
davka 

Garancije 

Avstrija 77 0 0 18 0 5 100 

Belgija 72 17 5 4 1 1 100 

Danska 56 35 0 7 0 2 100 

Nemčija 60 11 0 21 1 5 100 

Grčija 97 1 0 2 0 0 100 

Španija 91 0 2 7 0 0 100 

Finska 88 2 1 8 0 0 100 

Francija 30 47 13 8 0 2 100 

Irska 30 58 8 0 0 5 100 

Italija 64 33 1 3 0 0 100 

Luksemburg 94 4 0 2 0 0 100 

Nizozemska 64 20 0 5 8 2 100 

Portugalska 85 4 2 9 0 0 100 

Švedska 70 16 2 12 0 0 100 

Velika 
Britanija 

97 1 0 1 1 0 100 

ES 15 61 22 3 11 1 3 100 

Vir podatkov: Ninth Survey on State Aid in the European Union, Bruselj, julij 
2001, Tabela 21. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon določa namen, vrste državnih pomoči, merila, postopke 
ter način zagotavljanja sredstev iz proračuna Republike Slovenije 
za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah(v 
nadaljnjem besedilu: družba), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. 

2. člen 

Družba je v težavah, kadar ni zmožna z lastnimi sredstvi ali 
sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih lastnikov/ delničarjev ali 
upnikov ustaviti negativna gibanja poslovanja, ki bi brez 
posredovanja države ogrozila obstoj družbe. 

Predpostavlja se, da je družba v težavah: 
v primeru kapitalskih družb, če je več kot polovica 
registriranega osnovnega kapitala izgubljena in je bila več kot 
četrtina takšnega kapitala izgubljena v zadnjih dvanajstih 
mesecih; 
v primeru osebnih družb, če je več kot polovico kapitala, ki je 
prikazan v računovodski evidenci družbe, izgubljen in je bila 
več kot četrtina takšnega kapitala izgubljena v zadnjih 
dvanajstih mesecih. 

V primeru, ko družba ne izkazuje izgube kapitala v smislu 
prejšnjega odstavka, lahko težave dokazuje z naraščajočimi 
izgubami, povečanimi terjatvami, zmanjševanjem prodaje, 
povečevanjem zalog, zmanjšanjem izkoriščenosti proizvodnih 
sredstev, padanjem denarnih tokov, naraščajočimi dolgovi, 
naraščajočimi stroški obresti ali zmanjševanjem vrednosti 
premoženja. 

Natančnejša merila za dokazovanje težav iz prejšnjega odstavka 
predpiše Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). 

3. člen 

Državna pomoč se po tem zakonu nameni za naslednje namene: 
kot pomoč v fazi priprave programa prestrukturiranja (v 
nadaljevanju: pomoč za reševanje) in/ali 

- kot pomoč za izvajanje programa prestrukturiranja za obnovo 
dolgoročne sposobnosti preživetja družbe (v nadaljevanju: 
pomoč za prestrukturiranje). 

Državne pomoči se dodeljujejo v skladu z načeli racionalnosti, 
transparentnosti in nujnosti. 

Cilj državnih pomoči po tem zakonu je zagotoviti delovanje družbe, 
ki ima ohranjene vitalne funkcije in zagotovljen trg. 

4. člen 

Program prestrukturiranja družbe mora vsebovati: 
analizo vzrokov za nastale težave z oceno gospodarskih in 
socialnih posledic v primeru zaprtja družbe, 
predstavitev ciljev družbe in strategije za dosego ciljev po 
posameznih področjih, 

- prestrukturiranje (tržno, tehnološko, finančno, kadrovsko, 
ekološko), 

projekcije poslovanja za petletno obdobje (variantno: 
optimistična, realna, pesimistična), 

- časovni razpored aktivnosti. 

Natančnejšo vsebino programa prestrukturiranja in listine, s 
katerimi se dokazujejo posamezne trditve, določi vlada. 

5. člen 

Družbe, ki želijo pridobiti sredstva za namene določene v 3. členu 
tega zakona, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

da je družba v težavah v skladu z opredelitvijo v 2. členu tega 
zakona; 

- da pripravi predlog programa prestrukturiranja oziroma 
predloži program prestrukturiranja iz prejšnjega člena oziroma 
načrt finančne reorganizacije družbe v prisilni poravnavi, ki je 
pripravljen tako, da vsebuje elemente programa 
prestrukturiranja iz prejšnjega člena; 

• da zoper družbo ni uveden stečajni postopek oziroma 
likvidacija. 

Državnih pomoči niso upravičene zaprositi novo nastale družbe 
in družbe, ki so nastale z likvidacijo prejšnje družbe oziroma 
družbe, ki so v preteklosti že pridobile državno pomoč za reševanje 
in prestrukturiranje ali pa so takšno državno pomoč pridobili njihovi 
pravni predhodniki ter družbe iz sektorja jeklarstva in 
premogovništva. 

Poleg tega do državnih pomoči niso upravičene zaprositi povezane 
družbe, razen če je mogoče dokazati, da so vzroki težav v družbi 
sami in da težave niso rezultat samovoljnega prerazporejanja 
stroškov v skupini. 

6. člen 

Oblike državnih pomoči po tem zakonu so: 
krediti, 
subvencije, 

- subvencije obrestnih mer, 
poroštva, 
kapitalske naložbe, 
odlog pri plačilu davkov in prispevkov. 

7. člen 

Maksimalni znesek državnih pomoči, ki je lahko dodeljen družbi 
za reševanje in/ali prestrukturiranje, ne sme presegati zneska 10 
mio. EUR v tolarski protivrednosti. 

Višji znesek državnih pomoči se lahko odobri le na podlagi 
individualne priglasitve in na podlagi programa prestrukturiranja. 

Ponovna državnih pomoč po tem zakonu nI možna. Izjemoma se 
državna pomoč lahko ponovno dodeli zaradi izjemnih 
nepredvidljivih okoliščin, na katere družba ni imela vpliva, vendar 
ne prej kot 10 let po dodeljeni državni pomoči. 

V okviru zneska iz prvega odstavka tega člena je državna pomoč 
omejena na minimum sredstev, potrebnih za izvajanje ukrepov 
prestrukturiranja v okviru obstoječih finančnih virov družbe, družba 
mora znatno prispevati k prestrukturiranju in predvideti ukrepe, 
ki onemogočajo negativni vpliv na konkurenco. 
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8. člen 1. Krediti 

Državno pomoč je potrebno priglasiti v primeru velike družbe, v 
primeru posebnih sektorjev kot so: letalstvo, sintetična vlakna, 
transport, ladjedelništvo, kmetijstvo in ribištvo, ne glede na velikost 
družbe in v primeru tretjega odstavka 2. člena tega zakona. 

Za potrebe tega zakona se šteje, da je družba velika: 
- če ima več kot 250 zaposlenih, 

da znaša letni promet večji kot 40 mio EUR ali 
- da je bilančno vsoto večja od 27mio EUR. 

9. člen 

V procesu priprave in izvajanja programa prestrukturiranja, ne 
sme družba izven programa prestrukturiranja prejeti nobene 
druge državne pomoči. 

II. POMOČ ZA REŠEVANJE 

10. člen 

Za reševanje težav v fazi priprave programa prestrukturiranja se 
dodeljujejo: 
- kratkoročni krediti pod tržnimi pogoji 
ali 
- poroštva za kratkoročne kredite pridobljene pod tržnimi pogoji. 

11. člen 

Kratkoročni kredit se lahko odobri pod naslednjimi pogoji: 
- odobri se za čas, ki je potreben za izdelavo predloga programa 

prestrukturiranja, vendar ne za več kot 6 mesecev; 
kredit mora biti povrnjen najkasneje v 12 mesecih po izplačilu 
zadnjega obroka družbi; 
kredit je omejen na znesek, ki še omogoča tekoče poslovanje 
družbe. 

Ostale pogoje kredita iz prejšnjega odstavka določi vlada. 

12. člen 

Družbi se dodeli subsidiarno poroštvo v obdobju priprave 
programa prestrukturiranja. Kredit, za katerega se daje poroštvo, 
mora biti povrnjen najkasneje v 12 mesecih po izplačilu zadnjega 
obroka kredita. 

Natančnejše pogoje za dodelitev poroštva določi vlada. 

13. člen 

Pomoč za reševanje se lahko dodeli družbi samo enkrat. 

III. POMOČ ZA PRESTRUKTURIRANJE 

14. člen 

Za prestrukturiranje družbe se lahko uporabi katere koli oblike 
pomoči iz 6. člena tega zakona. 

Osnova za dodelitev pomoči je program prestrukturiranja, ki ga 
obravnava in potrdi nadzorni svet družbe, oziroma drug pristojen 
organ družbe. 

15. Člen 

Za izvedbo procesa prestrukturiranja se dodeljujejo krediti. 

Kredit se lahko odobri največ za čas trajanja prestrukturiranja 
pod naslednjimi pogoji: 

moratorij na odplačilo kredita znaša največ dve leti, 
za zavarovanje kredita da družba ustrezne instrumente 
zavarovanja. 

Ostale pogoje kredita iz prejšnjega odstavka določi vlada. 

2. Subvencije 

16. člen 

Subvencije se dodeljujejo v izjemnih primerih za izvedbo nujnih 
nalog pri reševanju družb, za katere ni mogoče pridobiti drugih 
virov sredstev za izvajanje ukrepov poslovnega prestrukturiranja, 
predvsem: 
- za ohranitev delovnih mest, 
- za izobraževanje, 
- za usposabljanje. 

Subvencije se dodeljujejo v fazi izvajanja programa 
prestrukturiranja. 

3. Subvencioniranje obrestne mere 

17. člen 

Subvencije obrestnih mer se lahko namenijo za nove kredite, ki 
jih družba najame zaradi prestrukturiranja pri finančnih institucijah 
in sicer do tržne obrestne mere. 

Višine obrestne mere podrobneje določi vlada. 

4. Poroštva 

18. člen 

Poroštvo se dodeli v višini vrednosti kredita in je subsidiarno. 

Obrestna mera kredita mora biti primerljiva z obrestno mero, ki jo 
plačujejo dobre družbe. 

Kreditni pogoji, stroški odobritve in provizije ne smejo odstopati 
od normalnih tržnih pogojev. 

Poroštva se lahko dajejo za čas kredita za izvedbo programa 
prestukturiranja. 

Natančnejše pogoje za dodelitev poroštva določi vlada. 

19. člen 

Državna poroštva se ne dajejo: 
- ex post bankam za poplačilo prevzetih dolgov od drugih 

finančnih institucij, ne da bi bili predhodno prilagojeni pogoji 
financiranja; 
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za zamenjavo kredita brez garancije za kredit z garancijo pri 
isti finančni instituciji z namenom, da se poveča varnost 
kredita: 

- če kreditojemalec opravlja gospodarsko javno službo kot svojo 
dejavnost oziroma če je dejavnost organizirana kot javna 
služba v Republiki Sloveniji. 

5. Kapitalska naložba 

20. člen 

Kapitalske naložbe v družbo se izvedejo neposredno ali s 
konverzijo obstoječih terjatev v kapitalski delež. 

6. Odlog pri plačilu davkov in prispevkov 

21. člen 

Ne glede na četrti odstavek 77. člena zakona q javnih financah 
sme vlada družbam v postopku prestrukturiranja po tem zakonu 
obravnavati zapadle obvezne dajatve do Republike Slovenije na 
isti način kot za kredite in izvajati olajšave pri plačilih v skladu s 
77. členom zakona o javnih financah. 

IV. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE DRŽAVNIH 
POMOČI DRUŽBAM 

22. člen 

Družba, ki meni, da izpolnjuje pogoje za dodelitev pomoči po tem 
zakonu, pošlje na ministrstvo, pristojno za področje, vlogo z 
obrazložitvijo, ki mora vsebovati najmanj naslednje podatke 
oziroma dokumentacijo: 

splošne podatke o družbi z izpiskom iz sodnega registra; 
potrdilo, da družba ni v stečajnem postopku; 
poslovno poročilo; 
izjavo, da je za zavarovanje obveznosti po pogodbi o kreditu 
sposobna nuditi ustrezne instrumente za zavarovanje plačil; 
izjavo solidarnih dolžnikov - pristopiti morajo vse odvisne in 
obvladujoče družbe kreditojemalca, v kolikor take družbe 
obstajajo; 
predlog oziroma potrjen program prestrukturiranja. 

Ministrstvo, pristojno za področje, imenuje strokovno komisijo, ki 
vlogo pregleda in pripravi mnenje o izpolnjevanju pogojev za 
dodelitev pomoči in predlog za dodelitev vrste in višine državne 
pomoči. 

Ministrstvo, pristojno za področje, vključi kot člana komisije tudi 
predstavnika ministrstva, pristojnega za finance, in ministrstva, 
pristojnega za delo, družino in socialne zadeve. 

Ministrstvo, pristojno za področje, lahko pridobi strokovno mnenje 
neodvisnega zunanjega strokovnjaka o sprejemljivosti programa 
prestrukturiranja glede na dolgoročno sposobnost preživetja 
družbe. 

23. člen 

O dodelitvi sredstev državnih pomoči odloča vlada. 

24. člen 

Pogodbe za dodelitev državnih pomoči sklepa minister, pristojen 
za področje. 

V. VIRI POMOČI DRUŽBAM V TEŽAVAH 

25. člen 

Sredstva za pomoč družbam se zagotavljajo v proračunu 
Republike Slovenije v okviru finančnih načrtov pristojnih 
ministrstev. 

Za namene tega zakona se v celoti uporabijo sredstva, ki se 
pridobijo na podlagi zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz 
naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij (Uradni list RS, št. 45/95,34/96-ZSRR, 60/99, 22/2000- 
ZSJ, 67/2001 in 47/2002) in so v skladu s šesto alineo prvega 
odstavka 7. člena tega zakona namenjena sanaciji podjetij. 

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA 

26. člen v 
Pristojna ministrstva so dolžna voditi evidence državnih pomoči 
za spremljanje in uresničevanje tega zakona. 

Vrsto in način vodenja evidenc iz prejšnjega odstavka določi 
vlada. 

Nadzor nad izvajanjem zakona izvajajo pristojna ministrstva. 

VII. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 

27. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati: 
Pravilnik o izvajanju javnih razpisov za namene 
prestrukturiranja za področje industrije in gradbeništva 
(Uradni list RS, št. 25/00); 
Uredba o dodeljevanju sredstev za sanacijo gospodarskih 
družb iz sredstev kupnin (Uradni list RS, št. 52/02). 

28. člen 

Vlada Republike Slovenije izda predpise iz 2., 4., 11., 12.,15., 
17.,18. In 26. člena tega zakona najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi 
tega zakona. 

29. člen 

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

V uvodnem členu je navedena vsebina zakona. 

Definicija družbe v težavah je razčlenjena v 2. členu, ločeno za 
kapitalske družbe in osebne družbe. Opredeljeni pa so tudi osnovni 
kazalci gospodarnosti, s katerimi dnižba dokazuje, da je v težavah. 

S 3. členom je določeno, da lahko družba pridobi državno pomoč 
v fazi priprave programa, ko ugotovi, da je v težavah, in mora za 
reševanje nastale situacije pripraviti program prestrukturiranja 
oziroma v fazi izvajanja programa, ko je družba začela z 
izvajanjem potrjenega programa prestrukturiranja. Prav tako 
opredeljuje osnovni cilj zakona, ki je v zagotovitvi preživetja družbe 
ter temeljna načela, ki so: 
- načelo racionalnosti pomeni, da se lahko dodeli kot pomoč 

samo takšno višino sredstev in z izborom instrumentov, ki 
zagotavljajo preživetje družbe, 
načelo transparentnostl pomeni, da se dodelitev pomoči 
izvede preko komisije, odobritve vlade ter da se pomoč lahko 
dodeli samo enkrat in 
načelo nujnosti pomeni, da se pomoč dodeli samo takrat, 
ko se družba ni sposobna več sama rešiti iz težav. 

Posebej zaradi načela transparentnosti je potrebno poudariti, da 
se šteje, da je družba prejela državno pomoč v procesu 
prestrukturiranja od leta 2000 dalje oziroma od uveljavitve zakona 
o nadzoru nad državnimi pomočmi. 
Program prestrukturiranja definira bistvene sestavne dele 
prestrukturiranja in je osnova (v pripravi oziroma sprejeti pro- 
gram) za dodelitev pomoči po tem zakonu. 
Program prestrukturiranja mora prikazati okoliščine, ki so družbo 
privedle v težave, oceniti sedanje in prihodnje stanje ponudbe in 
povpraševanja na trgu. Program mu mora omogočati dolgoročno 
sposobnost preživetja. 

Iz poteka programa mora biti razvidno, da bo družba po 
prestrukturiranju sama pokrila vse stroške, vključno z amortizacijo 
in finančnimi bremeni, kar bo omogočilo družbi, da bo lahko 
samostojno konkurirala na trgu. 

5. člen predloga zakona opredeljuje dodatne pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati upravičenci do pomoči oziroma situacije, ki so 
izločitveni pogoj. 

Po predlogu zakona so možne naslednje oblike (instrumenti) 
državnih po moči, ki so posebej razdelani v podpoglavju III. Pomoč 
za prestrukturiranje: krediti, subvencije, subvencije obrestne 
mere,poroštva, kapitalske naložbe in odlog plačila davkov in 
prispevkov. 

V navedenih določbah je še omejena najvišja dovoljena višina 
državne pomoči. Posebej je poudarjeno, da se lahko državna 
pomoč dodeli praviloma samo enkrat in na podlagi individualne 
priglasitve. Dodeljena državna pomoč ne sme povzročati motenj 
na področju konkurence na trgu. 

Individualna priglasitev je potrebna tudi v primeru velikih družb in 
v primeru posebnih sektorjev, kot so: letalstvo, sintetična vlakna, 
transport, ladjedelništvo, kmetijstvo in ribištvo, ne glede na velikost 
družbe. 

Po določbah 10. in 11. čiena se pomoč za reševanje lahko dodeli 
samo v obliki kratkoročnih kreditov pod pogoji, ki so navedeni v 
zakonu in bodo natančneje razdelani v uredbi Vlade Republike 
Slovenije. Pomoč se lahko dodeli samo enkrat. 

Za pomoč za prestrukturiranje se lahko uporabijo vse oblike 
pomoči navedene v 6. členu tega zakona. Temeljni pogoj za 
dodelitev pomoči je sprejeti program prestrukturiranja. Pogoji in 
način dodeljevanja ter kriteriji za dodelitev bodo opredeljeni v 
podzakonskih aktih Vlade RS. 

Družba, ki meni, da je v težavah, lahko v skladu z 18. členom 
predloga zakona na ministrstvo, pristojno za področje, pošlje 
vlogo za dodelitev pomoči z obrazložitvijo in ustrezno 
dokumentacijo. Vsebina in sestavni deli vloge ter kaj se šteje za 
ustrezno dokumentacijo, bo opredeljena podzakonskih aktih Vlade. 

Določba 21. člena širi obstoječo možnost po zakonu o davčnem 
postopku, ko se lahko odlog ali obročno plačevanje obveznih 
dajatev izvede v roku 6 mesecev, pri tem pa se zamudne obresti 
pripisujejo dolgu. Po določbi 21. člena se lahko obdobje podaljša, 
pa tudi obresti se ne pripisujejo, kar je ugodno za dnjžbo v težavah. 

Vsako ministrstvo, pristojno za področje, ki bo dodeljevalo pomoči 
po tem zakonu, mora ustanoviti komisijo, v kateri sta kot člana 
tudi predstavnika ministrstva, pristojnega za finance in ministrstva, 
pristojnega za delo, družino in socialne zadeve. 

O dodelitvi sredstev državnih pomoči posamezni družbi odloča 
Vlada Republike Slovenije. Pogodbo pa sklepa minister, pristojen 
za področje. 

Viri, iz katerih se zagotavljajo sredstva za pomoč družbam v 
težavah so opredeljeni v proračunu Republike Slovenije, v okviru 
finančnih načrtov pristojnih ministrstev. Ministrstvo za 
gospodarstvo ima za namene iz tega zakona zagotovljena še 
dodatna sredstva na posebni proračunski postavki, ki je 
namenjena za sanacijo in prestrukturiranje na podlagi zakona o 
uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 
45/95,34/96-ZSRR, 60/99, 22/2000-ZSJ, 67/2001 in 47/2002). 

Ministrstva so dolžna voditi evidence za učinkovito spremljanje in 
nadzor nad nad izvajanjem zakona. 

Z uveljavitvijo zakona prenehata veljati pravilnik o izvajanju javnih 
razpisov za namene prestrukturiranja za področje industrije in 
gradbeništva (Uradni list RS, št. 25/00) in uredba o dodeljevanju 
sredstev za sanacijo gospodarskih družb iz sredstev kupnin 
(Uradni list RS, št. 52/02). 

Vsebina zakona je zelo pomembna za družbe v težavah, zato je 
predviden petnajst dnevni rok za seznanitev pred uveljavitvijo 
zakona. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o pomoči za reševanje In prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah 
EVA 2002-2111-0043 

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

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

Predlog zakona je usklajen z izvedbenimi pravili za izvajanje 65. 
člena Evropskega sporazuma o pridružitvi. 

b.) V kakšnem obsegu so iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

V celoti 

c.) Razlogi za neizpolnjene obveznosti: 

1. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

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

- Da. Gudelines on State Aid for rescuing and Restructuring 
firms in Dificultiy (1999) 
Commission on the application of Articles 87 and 88of the 
Threaty to State aid in the form of guarantees, Official Journal 
C 071, 11/03/2000 P -0018. 

c.) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

1. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zooral navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

L 

2. Alj so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 
OS 

3. Ali le predlog akta preveden In v kateri iezlk? 
ne 

4. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SICMA, OECD, 
Univerza...) 

L 

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

Zakon nI predviden v Državnem programu. 

Državni sekretar 
Janez Trček 

MINISTRICA 
dr. Tea Petrin 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 MATURI 

(ZNIat) 

druga obravnava - EPA 1073 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor ar kulturo. Solstco, mladino, znanost in šport 

Številka: 602-03/95-3/12 
Ljubljana, 08.11.2002 

EPA 1073 

Na podlagi 42. in 133. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur.I. RS št. 35/02) daje Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport kot 
matično delovno telo DZ po opravljeni drugi obravnavi naslednje 

POROČILO 

k predlogu Zakona o maturi (ZMat) 

Navedeni predlog je v zakonodajni postopek 10.04.1995 vložila Vlada RS in 
predlagala, da se obravnava po rednem postopku. Prvo obravnavo zakonskega 
predloga je Državni zbor opravil 25.5.1999. Zakonski predlog je ocenil kot primemo 
podlago za nadaljevanje postopka, sprejel pa je tudi 11 stališč in naložil 
predlagatelju, da jih vgradi v besedilo zakona za drugo obravnavo. 
Predlagatelj je besedilo zakonskega predloga za drugo obravnavo predložil 
Državnemu zboru 19.7.2002. Razpravo in odločanje o zakonskem predlogu v drugi 
obravnavi je Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport opravil na svoji 17. 
redni seji 7.11.2002. 

16. november2002 17 poročevalec, št. 110 



D IEL0VNA TELES/ t 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

Za obravnavo na seji so člani poleg zakonskega predloga, ki je objavljen v 
Poročevalcu DZ št. 79, z dne 23.10.2002 in mnenja Zakonodajno-pravne službe 
Državnega zbora (v nadaljevanju ZPS) z dne 23.10.2002 prejeli še: 
- amandmaje Marije Ane Tisovic k 9., 26., 28., 32., 44. in 50. členu, z dne 
30.10.2002; 
- amandmaje Poslanskega kluba LDS, Poslanskih skupin ZLSD, DeSUS k 1., 13., 
14., 15., 16., , 19., 20., 23., 24., 26., 32. 33., 35., 36., 37., 39., 41., 47., 58. členu in 
naslovu IV. poglavja, z dne 29.10.2002; 
- amandma Marie Pozsonec za novi 4.a člen, z dne 4.11.2002; 
- amandmaje Poslanske skupine SMS k 9., 13., 15., 18. 42., 50. in 54. členu, z dne 
4.11.2002; 
- amandmaje Poslanske skupine SLS k 5., 7., 9., 11., 15., 16., 24. in 31. členu, z 
dne 4.11.2002k 
- pripombe Državnega izpitnega centra, z dne 4.11.2002 
ter na klop; 
- pregled amandmajev k predlogu Zakona o maturi, z dne 6.11.2002, 
- predloge sužb za redakcijske amandmaje Odbora k predlogu Zakona o maturi, z 
dne 7.11.2002, 
- predloge za amandmaje Ljuba Germiča k predlogu Zakona o maturi, z dne 
7.11.2002 ter 
- popravek amandmaja k 9. členu Poslanske skupine SMS z dne 7.11.2002. 

Na sejo Odbora so bili poleg predstavnikov predlagatelja in ZPS vabljeni tudi 
predstavniki; Sveta za visoko šolstvo RS, Zavoda RS za šolstvo, Strokovnega sveta 
RS za splošno izobraževanje, Strokovnega sveta RS za poklicno izobraževenje, 
Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, Dijaške organizacije Slovenije, Društva 
Ravnatelj ter Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije. 

* • * 
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Dopolnilno obrazložitev k posameznim rešitvam v zakonskem predlogu je v imenu 
predlagatelja podala dr. Lucija Čok, ministrica za šolstvo, znanost in šport. 
Opozorila je na bistvene spremembe, ki jih prinaša besedilo zakonskega predloga. 
Izpostavila je zlasti naslednje rešitve: 
- opredelitev mature kot držvnega izpita, s katerim se dokazuje usposobljenost za 

univerzitetni študij; 
- naknadno vgraditev poklicne mature, ki omogoča nadaljevanje univerzitetnega 

študija tudi udeležencem srednje tehniškega in strokovnega ter 
poklicno-tehniškega izobraževanja; 

- ohranjanje splošne mature iz petih predmetov, pri čemer sta matematika in tuj 
jezik obvezna sestavina skupnega dela; 

- štiri predmetna poklicna matura; 
- izbirnost ravni zahtevnosti pri posameznih maturitetnih predmetih; 
- matura kot del vseživljenskega izobraževanja, ki jo lahko opravlja kandidat po 

dopolnjenem 21. letu starosti, brez formalnega gogoja - predhodne izobrazbe; 
- dopolnjen pritožben postopek. 

V razpravo o posamezbnih zakonskih določbah so se zelo zavezto vključevali 
številni člani odbora (zlasti poslanci: Janez Podobnik, Majda Potrata, Ljubo Germič, 
Marija Ana Tisovic, Peter Levič, Richard Beuerman). Pri opredeljevanju do vloženih 
amandmajev in pri oblikovanju amandmajev odbora je z opozorili in predlogi 
sodelovala tudi ZPS. 

Po zaključeni razpravi o amandmajih in o členih zakonskega predloga, ob 
upoštevanju mnenja ZPS in dopolnilne obrazložitve predlagatelja ter pripomb in 
predlogov iz razprave 

je Odbor sprejel 

amandmaje: 
- poslanskega kluba LDS, poslanske skupine ZLSD in DeSUS k: 1., 13., 14., 16., 
19., 20., 24., 26., 32., 33., 37., 39., 41., 47. in k naslovu IV. poglavja; 
- poslanske skupine SMS k: 18., 42. in 54. členu; 
- poslanke Marije Ane Tisovic k. 44. in 50. členu; 
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in 

amandmaje Odbora 
k 4., 11., 13., 15.. 18., 20., 23., 27., 28., 33., 35., 36., 41., 45., 46., 54., 55., 58. in 
60. členu kot sledi: 

K 4. členu 

V drugem odstavku 4. člena se za besedami: "odločbo o usmeritvi" doda besedilo: 
", v utemeljenih primerih pa tudi drugim kandidatom." 

V tretjem odstavku se za besedami: " s posebnimi potrebami" doda besedilo: "in v 
utemeljenih primerih za druge kandidate." 

Obrazložitev: 
Dopolnilo omogoča, da Državna izpitna komisija prilagoditev izvedbe omogoči tudi 
kandidatom s posebnimi potrebami, ki iz različnih razlogov nimajo odločbe o 
usmeritvi v izobraževalni program in kandidatom, pri katerih nastane ovira, ki ne sodi 
med primanjkljaje, motnje in ovire po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami. Državna izpitna komisija lahko na primer na utemeljeno prošnjo dovoli 
prilagojen način opravljanja izpitov kandidatom s telesnimi poškodbami in v drugih 
sorodnih primerih. 

K 11.členu 

V četrtem odstavku se za besedo "izvolijo" dodata besedi "izmed sebe". 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben zaradi večje jasnosti besedila. 

K 13. členu 

Amandma na amandma PK LDS. PS ZLSD IN PS DeSUS 

Osmi odstavek amandmaja k 13. členu, ki se nanaša na novo deveto alineo se 
spremeni tako, da se glasi: 
" V novi deveti alinei se beseda "enega" nadomesti z besedo "dva ". 

V devetem odstavku, ki dodaja nov četrti odstavek se za besedo "izvolijo" dodata 
besedi "izmed sebe". 

Pred zadnjim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: 
"Na koncu dosedanjega četrtega odstavka se doda stavek: "Namestnik predsednika 
je voljen za 4 leta."" 
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V zadnjem odstavku se za besedo: "šesti" doda beseda: "sedmi"; za besedo "sedmi" 
pa se doda beseda: "osmi". 

Obrazložitev: 
Amandma na amandma je redakcijske narave 

K 15. členu , 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Za posamezne predmete splošne mature Državna komisija za splošno maturo 
imenuje Predmetne komisije za splošno maturo. 

Državne predmetne komisije za splošno maturo sestavljajo predsednik, glavni 
ocenjevalec in najmanj en član. Glavni ocenjevalec je hkrati namestnik predsednika. 

Predsednika in člane imenuje za štiri leta Državna komisija za splošno maturo na 
predlog Državnega izpitnega centra. Glavnega ocenjevalca imenuje Državni izpitni 
center najmanj za eno leto. 

Za predsednika je lahko imenovan visokošolski učitelj, v primeru ko to ni mogoče, pa 
tudi srednješolski učitelj z nazivom svetovalec ali svetnik. 

Za namestnika predsednika oziroma člana državnih predmetnih komisij za splošno 
maturo je lahko imenovan srednješolski učitelj, visokošolski učitelj in sodelavci ter 
drugi strokovnjaki, ki so se uveljavili na določenem predmetnem področju. 

Državna predmetna komisija za splošno maturo ima tajnika, ki ga imenuje izmed 
svojih članov. 

Naloge Državne predmetne komisije za splošno maturo določi minister." 

Obrazložitev: 
Amandma sledi pripombam ZPS, ki opozarja na nejasen status glavnega 
ocenjevalca in na nejasnosti v formulaciji prvega in drugega odstavka. 
Amandma jasneje opredeljuje, da je glavni ocenjevalec član državne predmetne 
komisije, da pa zanj velja - zaradi njegove posebne vloge v komisiji drugačen režim 
imenovanja. 

K 18. členu 

Amandma na amandma PS SMS 

V amandmaju poslanske skupine se napovedni stavek spremeni, tako da se glasi: 
"Za osmo alineo se doda nova deveta alinea, ki se glasi." 
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Obrazložitev: 
Amandma redakcijsko uvršča amandma PS SMS kot novo deveto alineo. 

K 20. členu 

Amandma na amandma PK LDS. PS ZLSD. PS DeSUS 

Prvi odstavek amandmaja se spremeni tako, da se glasi: 
"V prvem odstavku 20. člena se: 
- v prvem stavku med besedi: "opredeljuje Izpitni" doda beseda: "Maturitetni"; 
- v drugem stavku med besedi: "in Izpitni" doda beseda "Maturitetni"; 
- na začetku predzadnjega stavka pa se dodata besedi: "Maturitetni izpitni". 

Zadnji stavek prvega odstavka se črta." 

Obrazložitev: 
Amandma na amandma je redakcijske narave. 

K 23-členu 

V prvem odstavku 23. člena se beseda "ali" nadomesti z "in". 

Obrazložitev: 
Amandma prispeva k večji jasnosti. Poudarja, da priprava na splošno maturo poteka 
v obeh omenjenih programih. 

K 27.členu 

V drugem odstavku 27.člena se pred številko" 4" dodata besedi" drugega odstavka". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave na opozorilo ZPS. 

K 28. členu 

Drugi odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Na jesenski izpitni rok lahko pristopijo kandidati iz drugega odstavka 27. člena tega 
zakona, kandidati, ki do junijskega roka še niso zaključili letnika in so uspešno 
opravili popravne izpite, kandidati, ki prvič opravljajo izpit iz 25. člena tega zakona in 
kandidati, ki opravljajo popravne izpite splošne mature" 
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Obrazložitev: 
S črtanjem drugega odstavka je omogočen pristop k opravljanju mature v jesenskem 
roku vsem tistim, ki izpolnjujejo pogoje. Amandma povzema tudi vsebino amandmaja 
predlagateljice Marije Ane Tisovic. 

K 33.členu 

Amandma na amandma PK LDS. PS ZLSD IN PS DeSUS 

Prvi odstavek amandmaja, ki se nanaša na drugi odstavek 33. člena se spremeni 
tako, da se glasi: 
"Ocenjevalce izpitnih pol pri splošni maturi izbere Državni izpitni center na podlagi 
javnega razpisa. Ocenjevalci morajo izpolnjevati pogoje iz prvega odstavka tega 
člena." 

Obrazložitev: 
Gre za redakcijski amandma na opozorilo ZPS. 

K 35. členu 

V drugem odstavku 35. člena se besede: "državne predmetne komisije" nadomestijo 
z besedami: "državnih predmetnih komisij". 

V tretjem odstavku se beseda "predmetne" črta. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

K 36. členu 

Drugi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Ocenjevalna lestvica za maturitetne izpite, ki jih kandidati opravljajo na višji ravni 
zahtevnosti je ustrezno povišana na način, ki ga na predlog Državne komisije za 
splošno maturo in Državne komisije za poklicno maturo, enotno določi minister." 

V tretjem odstavku se beseda "ponderiranja" nadomesti z besedo "povišanja". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave, poleg tega pa določa tudi način povišanja ocen v 
primeru neenotnosti obeh komisij. 

K 41.členyi 

V drugem odstavku 41. člena se med besedi "izboljšuje predmeta" doda beseda 
"oceno". 
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Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave na opozorilo ZPS. 

K 45.členu 

V prvem odstavku 45. člena se za besedilom: "ustnega dela izpita" doda vejica in 
besedilo: "praktičnega dela izpita in izpitnega nastopa". 

Obrazložitev: 
Sprememba je redakcijske narave. Minister, ki določa pravila za izvedbo in 
ocenjevanje pisnega in ustnega izpita, mora določiti tudi pravila za izvedbo in 
ocenjevanje drugih dveh oblik ocenjevanja znanja, torej praktičnega izpita in 
izpitnega nastopa. 

K 46.členu 

V prvem odstavku 46. člena se beseda "ali" nadomesti z besedo "in", za besedilom: 
"praktičnega dela maturitetnega izpita" pa se doda besedilo: "oziroma izpitnega 
nastopa". 

Obrazložitev: 
Sprememba je redakcijske narave, besedilo je bilo potrebno uskladiti z naslovom 
člena. 

K 54.členu 

V drugem odstavku 54. člena se besedilo: "šolskih predmetnih komisij za splošno in 
poklicno maturo, šolskih komisij za četrti predmet pri poklicni maturi" nadomesti z 
besedilom: "šolskih izpitnih komisij za splošno in poklicno maturo." 

V četrtem odstavku se besedilo "minister oziroma ravnatelj šole" nadomesti z besedo 
"se". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave in potreben zaradi terminološke usklajenosti 
gradiva. 

K 55. členu 

V sedmem odstavku 55. člena se pred besedilo: "Državni izpitni center" doda 
besedilo: "šola, na katero kandidata razporedi". 
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Obrazložitev: 
S predlaganim amandmajem bo evidence za kandidate, ki opravljajo maturo iz 
posameznih predmetov, vodila šola, na katero jih razporedi Državni izpitni center. 

K 58. členu 

V prvem odstavku 58. člena se besede "ali fizična oseba" nadomesti z besedami 
"oseba ali posameznik". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

K 60. členu 

v 60. členu se beseda: "veljajo" nadomesti z besedama: "se uporabljajo". 

Obrazložitev: 
amandma je redakcijske narave. 

Odbor ni sprejel naslednjih amandmajev: 
- poslanke Marie Pozsonec za nov 4.a člen; 
- poslanske skupine SLS k: 5., 7., 9 ,11. in 31. členu; 
- poslanke Marije Ane Tisovic k: 9. in 26. členu; 
- poslanske skupine SMS k: 9., 13. in 50. členu ter 
- poslanskega kluba LDS, poslanske skupine ZLSD in DeSUS k: 23. in 35. členu. 

Odbor ni glasoval o amandmajih: 
- poslanske skupine SLS k 15. členu; 
- poslanske skupine SMS k 15. členu; 
- poslanskega kluba LDS, poslanske skupine ZLSD in DeSUS k 15., 36. in 58. 
členu; 
- poslanke Marije Ane Tisovic k 28. in 32. členu ker so s prejemom drugih 
amandmajev ti postali brezpredmetni. 

Amandmaja poslanske skupine SLS k 16. in 24. členu sta bila umaknjena. 

V skladu s sklepom, da bo glasoval o vseh členih zakonskega predloga skupaj, je 
Odbor po opravljenem glasovanju o amandmajih sprejel tudi vse člene predloga 
zakona. 
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Po zaključeni drugi obravnavi zakonskega predloga je poslanec France Cukjati 
opozoril na ugotovitve, da sta med "zlatimi maturanti" odstotna deleža deklet 
oziroma fantov neuravnotežena. Svojo trditev je podkrepil z letošnjimi podatki, ko je 
bilo med 191 "zlatimi maturanti" kar 151 deklet, fantje pa so bili zastopani le z 20 
odstotnim deležem. Menil je, da so ob sedanjih pogojih za vpis na univerzitetni študij 
ti podatki zelo zaskrbljujoči, saj ne ustrezajo dejanskim sposobnostim maturantov za 
nadaljevanje študija na univerzitetni ravni. Prav zato ima lahko ugotovljeno stanje 
dolgoročne negativne posledice na več ravneh. 
Predlagal je, da Odbor na take ugotovitve posebej opozori Vlado Republike 
Slovenije, kar so člani podprli s sklepom. 

* * * 

Ob upoštevanju navedenih odločitev Odbora je v skladu s prvim odstavkom 133. 
člena Poslovnika DZ pripravljen dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del tega 
poročila. 

* * * 

Za poročevalca Odbora na seji Državnega zbora je bil določen predsednik Odbora 
Rudolf Moge. 

Podsekretarka DZ 
Marinka Pečjak Nemec 

Rudolf Moge, l.r. 
Predsednik 
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Številka: 602-03/95-3/12 
Ljubljana, 08.11.2002 

EPA 1073 

V skladu s prvim odstavkom 133. člena Poslovnika DZ (Ur.l. RS št. 35/02) in ob 
upoštevanju odločitev, sprejetih v drugi obravnavi zakonskega predloga na 17. seji 
Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport, dne 7.11.2002, je pripravljen 
naslednji 

DOPOLNJENI PREDLOG 
Zakona o maturi (ZMat) 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon določa vsebino splošne mature in poklicne mature (v nadaljnjem 
besedilu: matura), pravice in obveznosti dijakov in dijakinj ter drugih 
kandidatov in kandidatk za opravljanje mature oziroma maturitetnih izpitov (v 
nadaljnjem besedilu: kandidati), sestavo in pristojnosti maturitetnih organov 
ter postopek in način opravljanja mature. 

2. člen 
( splošna matura) 

Splošna matura je državni izpit. 
S splošno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s 
cilji gimnazijskih programov, programom maturitetnega tečaja in usposobljenost za 
univerzitetni študij. Z opravljeno maturo kandidat pridobi srednjo izobrazbo. 
Splošna matura se opravlja iz petih predmetov, od tega iz treh predmetov skupnega 
dela in dveh predmetov izbirnega dela. Kandidat lahko izbere tudi šesti maturitetni 
predmet, ki ga izbere iz izbirnega dela (v nadaljnjem besedilu: predmeti splošne 
mature). 

3. člen 
(poklicna matura) 

Poklicna matura je državni izpit. 
S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni 
s cilji izobraževalnih programov srednjega tehniškega in drugega strokovnega 
izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter 
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usposobljenost za visokošolski študij. 
Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno maturo kandidat 
pridobi srednjo strokovno izobrazbo. 
Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, od tega iz dveh predmetov 
skupnega dela in dveh predmetov izbirnega dela (v nadaljnjem besedilu: predmeti 
poklicne mature). 

4. člen 
(opravljanje mature) 

Kandidati opravljajo maturo pod enakimi pogoji. 

Kandidatom s posebnimi potrebami, ki so bili v izobraževalne programe 
usmerjeni z odločbo o usmeritvi, v utemeljenih primerih pa tudi drugim 
kandidatom se lahko glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma 
motnje prilagodi način opravljanja mature in način ocenjevanja znanja. 

Pravila za izvajanje mature za kandidate s posebnimi potrebami in v 
utemeljenih primerih za druge kandidate določi minister, pristojen za šolstvo (v 
nadaljnjem besedilu: minister). 

II. MATURITETNI PREDMETI 

5. člen 
(predmeti skupnega dela splošne mature) 

Predmeti skupnega dela splošne mature so: 
- slovenščina, 
- tuji jezik in 
- matematika. 

Na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost lahko 
kandidat namesto slovenščine izbere tudi italijanščino oziroma madžarščino. 

Predmeti skupnega dela splošne mature so obvezni za vse kandidate. Tuje jezike 
kot predmet skupnega dela splošne mature določi Strokovni svet Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje na predlog Državne maturitetne komisije za 
splošno maturo v soglasju s senati univerz in samostojnih visokošolskih zavodov. 

6. člen 
(predmeti izbirnega dela splošne mature) 

Predmete izbirnega dela splošne mature določi Strokovni svet Republike Slovenije 
za splošno izobraževanje na predlog Državne komisije za splošno maturo v soglasju 
s senati univerz in samostojnih visokošolskih zavodov izmed predmetov, ki se 
poučujejo v gimnaziji in so podlaga za visokošolski študij na več znanstvenih, 
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umetniških ali strokovnih študijskih področjih. 

Kandidat se ob prijavi k splošni maturi odloči, iz katerih predmetov bo opravljal 
splošno maturo, v skladu z izbirnimi pravili določenimi z Maturitetnim izpitnim 
katalogom za splošno maturo. 

7. člen 
(predmeti skupnega dela poklicne mature) 

Predmeti skupnega dela poklicne mature so: 
- slovenščina, 
- izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta. 

Na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost lahko 
kandidat namesto slovenščine izbere tudi italijanščino oziroma madžarščino. 

Predmeti skupnega dela poklicne mature so obvezni za vse kandidate. Temeljni 
strokovno - teoretični predmet kot predmet skupnega dela poklicne mature določi 
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje. 

8. člen 
(predmeti izbirnega dela poklicne mature) 

Predmeti izbirnega dela poklicna mature so: 
- matematika ali tuj jezik, 
- izdelek, storitev, seminarska naloga z zagovorom ali izpit iz predmeta oziroma 
vsebine (v nadaljnjem besedilu: četrti predmet poklicne mature). 

Tuje jezike kot predmet izbirnega dela poklicne mature določi Strokovni svet 
Republike Slovenije za splošno izobraževanje na predlog Državne komisije za 
poklicno maturo. 
četrti predmet poklicne mature določi Strokovni svet Republike Slovenije za 
poklicno in strokovno izobraževanje na predlog Državne komisije za poklicno 
maturo. 

9. člen 
(ravni zahtevnosti mature) 

Izpiti iz posameznih maturitetnih predmetov se lahko opravljajo na osnovni in višji 
ravni zahtevnosti. Z njimi se ugotavlja širina in globina maturitetnega znanja. 

Z maturitetnim izpitnim katalogom se lahko omeji število maturitetnih izpitov, ki jih 
kandidat opravlja na višji ravni zahtevnosti. 
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Il|. MATURITETN1 ORGANI IN DRŽAVNI IZPITNI CENTER 

10. člen 
(maturitetni organi in Državni izpitni center) 

Maturitetni organi in Državni izpitni center v skladu s svojimi pooblastili skrbijo za 
pripravo in izvedbo mature. 

Maturitetni organi za splošno maturo so: 
- državna komisija za splošno maturo, 
- državne predmetne komisije za splošno maturo, 
- šolske maturitetne komisije za splošno maturo, 
- šolske izpitne komisije za splošno maturo. 

Maturitetni organi za poklicno maturo so: 
- državna komisija za poklicno maturo, 
- državne predmetne komisije za poklicno maturo, 
- Šolske maturitetne komisije za poklicno maturo 
- šolske izpitne komisije za poklicno maturo 

11. člen 
(sestava in imenovanje Državne komisije za splošno maturo) 

Državna komisija za splošno maturo ima predsednika in dvanajst članov. 
Sestavljajo jo uveljavljeni strokovnjaki z različnih predmetnih področij splošne 
mature oziroma s področja šolskega sistema in zunanjega ocenjevanja. 

Predsednika in devet članov Imenuje minister, in sicer: 
• enega člana na predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 
- dva člana izmed visokošolskih učiteljev na predlog univerz, 
• dva člana izmed učiteljev gimnazij na predlog gimnazij, 
- enega člana izmed delavcev ministrstva pristojnega za šolstvo, 
- enega člana na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno 

izobraževanje, 
- enega člana izmed predsednikov in članov državnih predmetnih komisij za 

splošno maturo 
in 

- enega člana izmed strokovnjakov za zunanje preverjanje znanja na predlog 
ministrstva, pristojnega za šolstvo. 

Po funkciji so člani direktor Državnega izpitnega centra, direktor Zavoda 
Republike Slovenije za šolstvo in predsednik Državne predmetne komisije za 
slovenščino za splošno maturo. 

Namestnika predsednika izvolijo izmed sebe na predlog predsednika člani 
Državne komisije za splošno maturo. 
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K obravnavi in reševanju posameznih strokovnih vprašanj lahko Državna 
komisija za splošno maturo vabi tudi predstavnike državnih predmetnih 
komisij za splošno maturo in druge strokovnjake. 

Predsednik, namestnik predsednika in člani se imenujejo za štiri leta in so 
lahko ponovno imenovani. 

Administrativna in strokovna opravila za Državno komisijo za splošno maturo 
opravlja Državni izpitni center. 

Državna komisija za splošno maturo uredi svoje delo s poslovnikom. 

12. člen 
(pristojnosti Državne komisije za splošno maturo) 

Državna komisija za splošno maturo obravnava strokovna vprašanja v zvezi s 
splošno maturo ter v okviru svojih pooblastil vodi strokovno pripravo splošne mature 
in spremlja njeno izvedbo. Pri tem: 

- na predlog Državnega izpitnega centra imenuje Državne predmetne komisije za 
splošno maturo 

- uskladi in predloži Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo ter predmetne 
izpitne kataloge za splošno maturo Strokovnemu svetu Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje; 

- daje mnenje k predlogu izobraževalnih programov za gimnazije in k predlogu 
izobraževalnega programa za maturitetni tečaj; 

- usklajuje strokovno delo državnih predmetnih komisij za splošno maturo; 
- določi način in postopek varovanja podatkov in gradiv, ki so označeni kot izpitna 

tajnost; 
- sprejema letno poročilo za splošno maturo, ki ga najkasneje do 1. decembra 

tekočega leta predloži ministru, Strokovnemu svetu Republike Slovenije za 
splošno izobraževanje in univerzam ter samostojnim visokošolskim zavodom; 

- obravnava in odloča o pritožbah kandidatov in ugovorih na oceno v skladu s 
pristojnostmi, 

- imenuje izvedence za obravnavo ugovorov na ocene in pripravi navodila za 
njihovo delo, 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

13. člen 
(sestava in imenovanje Državne komisije za poklicno maturo) 

Državna komisija za poklicno maturo ima predsednika in dvanajst članov. 
Sestavljajo jo uveljavljeni strokovnjaki za poklicno in strokovno izobraževanje 
ter izobraževanje odraslih oziroma strokovnjaki s področja šolskega sistema 
in zunanjega ocenjevanja. 
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Predsednika in devet članov imenuje minister in sicer; 
- enega člana na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno 

in strokovno izobraževanje, 
• enega člana na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno 

izobraževanje, 
• enega člana na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za 

izobraževanje odraslih, 
- enega člana na predlog Andragoškega centra Republike Slovenije izmed 

predstavnikov organizacij za izobraževanje odraslih, 
- enega člana izmed predsednikov in članov državnih komisij za poklicno 

maturo, 
- enega strokovnjaka za zunanje ocenjevanje na predlog ministrstva, 

pristojnega za šolstvo, 
- enega člana na predlog univerz in samostojnih visokošolskih zavodov ter 

višjih strokovnih šol, 
- enega člana izmed delavcev ministrstva, pristojnega za šolstvo, 
- dva člana na predlog poklicnih in strokovnih šol. 

Po funkciji so člani direktorji Državnega izpitnega centra, Zavoda Republike 
Slovenije za šolstvo, Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje. 

Namestnika predsednika izvolijo izmed sebe na predlog predsednika člani 
Državne komisije za poklicno maturo. 

Predsednik in člani se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani. 
Namestnik predsednika je voljen za štiri leta. 

K obravnavi in reševanju posameznih strokovnih vprašanj lahko Državna 
komisija za poklicno maturo vabi tudi predstavnike državnih predmetnih 
komisij za poklicno maturo in druge strokovnjake. 

Administrativna in strokovna opravila za Državno komisijo za poklicno maturo 
opravlja Državni izpitni center. 

Državna komisija za poklicno maturo uredi svoje delo s poslovnikom. 

14. člen 
(pristojnosti Državne komisije za poklicno maturo) 

Državna komisija za poklicno maturo obravnava strokovna vprašanja v zvezi s 
poklicno maturo ter v okviru svojih pooblastil vodi strokovno pripravo na 
poklicno maturo in spremlja njeno izvedbo. Pri tem: 

- na predlog Državnega izpitnega centra imenuje državne predmetne komisije 
za poklicno maturo; 

• uskladi in predloži Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo v sprejem 
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Strokovnemu svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje in 
Strokovnemu svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno 
izobraževanje; 

- usklajuje delo državnih predmetnih komisij za poklicno maturo; 
- določi način in postopek varovanja podatkov in gradiv, ki so označeni kot 

Izpitna tajnost; 
- sprejema maturitetno letno poročilo za poklicno maturo, ki ga najkasneje 

do 1. decembra tekočega leta predloži ministru, Strokovnemu svetu 
Republike Slovenije za splošno izobraževanje, Strokovnemu svetu 
Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, univerzam ter 
samostojnim visokošolskim zavodom, 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

15. člen 
(imenovanje in sestava državnih predmetnih komisij za splošno maturo) 

Za posamezne predmete splošne mature Državna komisija za splošno maturo 
imenuje Predmetne komisije za splošno maturo. 

Državne predmetne komisije za splošno maturo sestavljajo predsednik, glavni 
ocenjevalec in najmanj en član. Glavni ocenjevalec je. hkrati namestnik 
predsednika. 

Predsednika in člane imenuje za štiri leta Državna komisija za splošno maturo na 
predlog Državnega izpitnega centra. Glavnega ocenjevalca imenuje Državni 
Izpitni center najmanj za eno leto. 

Za predsednika je lahko imenovan visokošolski učitelj, v primeru ko to ni 
mogoče, pa tudi srednješolski učitelj z nazivom svetovalec ali svetnik. 

Za namestnika predsednika oziroma člana državnih predmetnih komisij za 
splošno maturo je lahko imenovan srednješolski učitelj, visokošolski učitelj in 
sodelavci ter drugi strokovnjaki, ki so se uveljavili na določenem predmetnem 
področju. 

Državna predmetna komisija za splošno maturo ima tajnika, ki ga imenuje izmed 
svojih članov. 

Naloge Državne predmetne komisije za splošno maturo določi minister. 

16. člen 
(imenovanje in sestava državnih predmetnih komisij za poklicno maturo) 

Za posamezne predmete poklicne mature lahko Državna komisija za poklicno 
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maturo na predlog Državnega izpitnega centra imenuje državne predmetne 
komisije za poklicno maturo. 

Državne predmetne komisije za poklicno maturo sestavljajo predsednik, glavni 
ocenjevalec In najmanj en član oziroma največ štirje člani. Glavni ocenjevalec 
je hkrati namestnik predsednika. 

Za predsednika je lahko imenovan visokošolski učitelj ali srednješolski učitelj, 
z nazivom svetovalec ali svetnik. 
Namestnik predsednika in člani državnih predmetnih komisij za poklicno 
maturo so lahko srednješolski učitelji, visokošolski učitelji in sodelavci ter 
drugi strokovnjaki, ki so se uveljavili na določenem predmetnem področju. 
Državna predmetna komisija za poklicno maturo izmed svojih članov izbere 
tajnika. 

Predsednik in člani državnih predmetnih komisij za poklicno maturo so 
imenovani za štiri leta in so lahko ponovno imenovani. Glavnega ocenjevalca 
imenuje Državni izpitni center najmanj za eno leto. 

Naloge državnih predmetnih komisij za poklicno maturo določi minister. 

17. člen 
(imenovanja in sestava ter naloge šolskih komisij) 

Postopek imenovanja in sestavo ter naloge šolskih maturitetnih komisij za splošno 
maturo, šolskih maturitetnih komisij za poklicno maturo in šolskih izpitnih komisij za 
splošno oziroma poklicno maturo določi minister. 

18. člen 
(naloge Državnega izpitnega centra) 

Državni izpitni center opravlja razvojna, raziskovalna, strokovna, tehnična in 
druga dela pri maturi: Pri tem: 
• pripravlja in vzdržuje maturitetni informacijski sistem; 
- izbere ocenjevalce za splošno maturo in z njimi sklepa pogodbe o pravicah 

in obveznostih pri ocenjevanju izpitnih pol; 
- imenuje glavne ocenjevalce in pomočnike glavnih ocenjevalcev; 
• v imenovanje predlaga predsednika in člane državnih predmetnih komisij za 

splošno in poklicno maturo; 
- z maturitetnimi organi usklajuje ocenjevanje pri poklicni maturi; 
• usklajuje dejavnosti državnih predmetnih komisij za splošno oziroma 

poklicno maturo, 
• vodi zbirke izpitnih vprašanj in nalog; 
- ureja in izdaja maturitetna gradiva; 
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- izdaja predmetne kataloge, zbirke maturitetnih vprašanj in nalog; 
- opravlja organizacijske in tehnične naloge za izvedbo mature; 
- usklajuje delo šolskih maturitetnih komisij pri pripravi in izvedbi mature; 
- zbira podatke o rezultatih mature in jih analizira; 
• pripravlja strokovno-raziskovalne podlage na področju zunanjega 

preverjanja znanja; 
• opravlja tehnične, strokovne naloge ter vodi finančno poslovanje za 

Državno komisijo za splošno maturo, Državno komisijo za poklicno maturo 
in državne predmetne komisije za splošno in poklicno maturo; 

• zagotavlja varovanje izpitne tajnosti v skladu s pravili o varovanju izpitne 
tajnosti; 

- opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi. 

IV. MATURITETNI IZPITNI KATALOG IN PREDMETNI IZPITNI KATALOGI 

19. člen 
(določitev katalogov za splošno maturo) 

Pri splošni maturi se ocenjuje znanje v obsegu in na način kot ju opredeljuje 
Izpitni katalog za splošno maturo in predmetni izpitni katalogi za splošno 
maturo, ki jih določi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje na predlog Državne komisije za splošno maturo dve leti pred 
Izvedbo splošne mature oziroma do začetka pouka v tretjem letniku. Predmetni 
izpitni katalogi morajo biti usklajeni z učnimi načrti. 

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje si pred 
določitvijo izpitnih katalogov iz prvega odstavka tega člena pridobi mnenje 
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo o njihovi usklajenosti z izobraževalnimi 
programi gimnazije in o pogojih za njihovo izvajanje ter mnenje najmanj dveh 
recenzentov, od katerih je eden visokošolski, drugi pa srednješolski učitelj. 

20.člen 
(sprejem katalogov za poklicno maturo) 

Pri poklicni maturi se ocenjuje znanje v obsegu in na način kot ju opredeljuje 
Maturitetni Izpitni katalog za poklicno maturo in predmetnimi izpitnimi katalogi 
za poklicno maturo. Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje določa predmetne izpitne kataloge za splošno-izobraževalne 
predmete pri poklicni maturi in Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 
na predlog Državne komisije za poklicno maturo. Strokovni svet Republike 
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje določa predmetne izpitne 
kataloge za strokovno-teoretične predmete poklicne mature. Maturitetni izpitni 
katalogi morajo biti sprejeti dve leti pred izvedbo poklicne mature oziroma do 
začetka pouka v tretjem letniku. 
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21. člen 
(sestavine maturitetnega izpitnega kataloga) 

V maturitetnem izpitnem katalogu so opredeljeni cilji mature, število maturitetnih 
predmetov, obvezni maturitetni predmeti in izbirni maturitetni predmeti. 

Z maturitetnim izpitnim katalogom se določijo: 
- povezave izbirnih predmetov, ki jih kandidati lahko opravljajo pri maturi; 
- ravni zahtevnosti, na katerih se ocenjuje znanja pri posameznem maturitetnem 

predmetu; 
- načini in oblike ocenjevanje znanja; 
- obseg zunanjega ocenjevanja znanj; 
- prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami. 

22. člen 
(sestavine predmetnega izpitnega kataloga) 

S predmetnim izpitnim katalogom se določijo: 
- cilji mature pri posameznem maturitetnem predmetu; 
- znanja, ki se preverjajo na posamezni ravni zahtevnosti; 
- načini in oblike ocenjevanja znanja; 
- delež ocene pri delih izpita v skupni oceni; 
- izpitni pripomočki in sredstva, ki jih je dovoljeno uporabljati; 
- trajanje posameznih delov izpita; 
- primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja; 
- prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami. 

V. OPRAVLJANJE MATURE 

23. člen 
(priprava na maturo) 

Priprava na splošno maturo poteka v okviru izobraževalnih programov 
gimnazij in v okviru maturitetnega tečaja v skladu z zakonom, ki ureja 
gimnazije. 

Priprava na poklicno maturo poteka v okviru izobraževalnih programov za 
pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali v okviru poklicnega tečaja, v skladu 
z zakonom, ki ureja strokovno izobraževanje. 

V zaključnem letniku lahko priprava na izpite, ki jih dijaki lahko opravljajo na 
različnih ravneh zahtevnosti, poteka v ločenih skupinah. 

poročevalec, št. 110 36 16. november 2002 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

24. člen 
(pravica do opravljanja mature) 

Splošno maturo lahko opravlja kandidat po uspešno končanem četrtem letniku 
gimnazije ali po uspešno opravljenem maturitetnem tečaju. 

Splošno maturo lahko opravlja tudi, kdor ne izpolnjuje pogojev iz 1. odstavka 
tega člena, če je ali bo v letu, v katerem bo opravljal maturo, dopolnil najmanj 
21 let. 

Poklicno maturo lahko opravlja, kdor je uspešno končal zadnji letnik 
izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali je 
opravil mojstski izpit. 

25. člen 
(opravljanje posameznega izpita splošne mature) 

Izpite iz posameznih predmetov splošne mature lahko opravlja kandidat, ki je že 
opravil splošno maturo ali poklicno maturo oziroma kandidat, ki opravlja poklicno 
maturo, ter kandidati, ki jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot 
maturitetno spričevalo, če so ti predmeti pogoj za vpis v visokošolski študijski 
program oziroma se upoštevajo pri izbiri kandidatov za vpis v tak program. 

26. člen 
(prijava k maturi oziroma posameznemu predmetu splošne mature) 

Kandidat se k opravljanju mature prijavi na srednji šoli, na kateri je vpisan 
oziroma je na njej končal zadnji letnik izobraževanja ali maturitetni oziroma 
poklicni tečaj. 

Kandidat, ki splošno maturo opravlja v skladu z 2. odstavkom 24. člena, 
oziroma kandidat, ki opravlja posamezni predmet splošne mature v skladu z 
25. členom tega zakona, se prijavi na Državni izpitni center, ki ga razporedi na 
srednjo šolo. 

Srednja šola iz 1. in 2. odstavka tega člena je kandidatu dolžna zagotoviti 
opravljanje mature oziroma posameznega predmeta splošne mature. 

27. člen 
(matura v enem oziroma dveh izpitnih rokih) 

Kandidat opravlja maturo v enem izpitnem roku. 

Maturo v dveh delih v dveh zaporednih rokih lahko opravljajo kandidati iz 
drugega odstavka 4. člena, kandidati Iz 2. odstavka 24. člena tega zakona, 
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udeleženci izobraževanja odraslih ter drugi kandidati, ki jim, na podlagi 
utemeljene vloge, to dovoli Državna komisija za splošno oziroma poklicno 
maturo. 

Državna komisija za splošno oziroma poklicno maturo določi kriterije in 
postopek za reševanje vlog iz prejšnjega odstavka in ju objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

28. člen 
(izpitni roki splošne mature) 

Splošna matura se opravlja v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku. 

Na jesenski izpitni rok lahko pristopijo kandidati iz 2. odstavka 27. člena tega 
zakona, kandidati, ki do junijskega roka še niso zaključili letnika in so uspešno 
opravili popravne izpite, kandidati, ki prvič opravljajo izpit iz 25. člena tega 
zakona in kandidati, ki opravljajo popravne izpite splošne mature. 

29. člen 
(izpitni roki poklicne mature) 

Poklicna matura se opravlja v spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem 
roku. 

30. člen 
(maturitetni koledar) 

Datume pisnih izpitov in obdobje ustnih izpitov oziroma izpitnih nastopov v 
posameznem izpitnem roku določita Državna komisija za splošno maturo in Državna 
komisija za poklicno maturo v rokih določenih s šolskim koledarjem. Izpiti so lahko 
tudi ob sobotah. 

31. člen 
(ocenjevanje znanja) 

Ocenjevanje znanja pri posameznem predmetu poteka z izpitom. Izpit se opravlja 
pisno, pisno in ustno, pisno in praktično, pisno, ustno in praktično, samo praktično, 
ali kot izpitni nastop. Oblike opravljanja izpitov določa predmetni izpitni katalog. 

Kot praktičen del maturitetnega izpita se lahko štejejo vaje , seminarske naloge, 
storitev, izdelek oziroma druge oblike predpisane s predmetnim izpitnim katalogom. 

Podrobnejša določila o opravljanju in o ocenjevanju izpita oziroma posameznih 
delov izpita določi minister. 

poročevalec, št. 110 38 16. november2002 



l IEL0VNA TELES/ \ 

ODBOR ZA KULTURO, ŠOLSTVO, MLADINO, ZNANOST IN ŠPORT 

32. člen 
(pisni izpit) 

Pisni izpit iz posameznega predmeta opravljajo vsi kandidati istega dne ob 
istem času. 

Državna komisija za splošno maturo na predlog državnih predmetnih komisij 
za splošno maturo določi v posameznem izpitnem roku iste izpitne komplete. 

Državna komisija za poklicno maturo na predlog državnih predmetnih komisij 
za poklicno maturo določi v posameznem izpitnem roku iste izpitne komplete 
za vse kandidate pri splošno-izobraževalnih predmetih. 

Na predlog Centra RS za poklicno izobraževanje določi navodila za pripravo 
izpitnih kompletov za vse kandidate pri strokovno teoretičnih predmetih 
Državna komisija za poklicno maturo. 

Državna komisija za poklicno maturo lahko določi v posameznem izpitnem 
roku iste izpitne komplete za vse kandidate pri strokovno-teoretičnih 
predmetih. 

33. člen 
(ocenjevalci pri maturi) 

Ocenjevalci za posamezne maturitetne predmete so lahko: 
• učitelji, ki izpolnjujejo pogoje za poučevanje maturitetnega predmeta in 

imajo najmanj dve leti pedagoških izkušenj 
- visokošolski učitelji in sodelavci s habilitacijo ustreznega strokovnega 

področja in najmanj dvema letoma pedagoških izkušenj, 
- upokojeni učitelji, ki izpolnjujejo pogoje Iz prve oziroma druge alinee tega 

člena. 

Ocenjevalce izpitnih pol pri splošni maturi izbere Državi izpitni center na 
podlagi javnega razpisa. Ocenjevalci morajo izpolnjevati pogoje iz prvega 
odstavka tega člena. 

Ne glede na določilo prvega in drugega odstavka tega člena lahko minister na 
predlog Državne komisije za poklicno maturo določi tudi druge pogoje za 
ocenjevalce pri poklicni maturi. 

34. člen 
(glavni ocenjevalec in pomočniki glavnega ocenjevalca) 

Državni izpitni center lahko izmed zunanjih ocenjevalcev imenuje glavnega 
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ocenjevalca, lahko pa tudi enega ali več pomočnikov glavnega ocenjevalca, za 
posamezni maturitetni predmet za eno leto. 
Naloge glavnega ocenjevalca in pomočnika glavnega ocenjevalca določi minister. 

35. člen 
(ocenjevanje s točkami) 

Uspeh pri maturitetnem izpitu splošne mature se ocenjuje v točkah na način, ki 
ga opredeli predmetni izpitni katalog za posamezen predmet splošne mature 
ter ga za posamezni izpitni rok podrobneje določijo državne predmetne 
komisije za splošno maturo z navodili za ocenjevanje. 

Državna komisija za splošno maturo na predlog državnih predmetnih komisij 
za splošno maturo določi merila za pretvorbo točk v ocene. 

Uspeh pri maturitetnem izpitu splošno-izobraževalnih predmetov poklicne 
mature se ocenjuje v točkah na način, ki ga opredeli predmetni izpitni katalog 
za posamezen predmet poklicne mature ter ga za posamezni izpitni rok 
podrobneje določijo državne komisije za poklicno maturo z navodili za 
ocenjevanje. 

Državna komisija za poklicno maturo za splošno-izobraževalne predmete, 
lahko pa tudi za strokovno-teoretične predmete, na predlog državne 
predmetne komisije za poklicno maturo, določi merila za pretvorbo točk v 
ocene. 

36. člen 
(ocenjevalna lestvica) 

Ocenjevalna lestvica za maturitetne predmete je petstopenjska in obsega 
ocene nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4) in odlično (5). 
Ocena nezadostno (1) je negativna, druge ocene so pozitivne. 

Ocenjevalna lestvica za maturitetne izpite, ki jih kandidati opravljajo na višji 
ravni zahtevnosti je ustrezno povišana na način, ki ga na predlog Državne 
komisije za splošno maturo in Državne komisije za poklicno maturo enotno 
določi minister. 

Način povišanja iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi za oblikovanje ocene 
pri slovenščini, na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna 
skupnost, pa tudi pri italijanščini oziroma madžarščini. 
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37. člen 
(splošni uspeh pri maturi) 

Splošni uspeh pri maturi se izraža v točkovni lestvici na podlagi ocen pri vseh 
predmetih mature na način, ki ga določi minister na predlog Državne komisije 
za poklicno maturo in Državne komisije za splošno maturo. 

Če kandidat pri splošni maturi uspešno opravi tri izbirne predmete, se v 
splošnem uspehu pri splošni maturi upoštevata dva najbolje ocenjena izbirna 
predmeta. Pozitivna ocena tretjega izbirnega predmeta pa ne more nadomestiti 
negativne ocene prvega ali drugega izbirnega predmeta. 

Ocene za posamezne predmete kandidata pri poklicni maturi določi šolska 
maturitetna komisija za poklicno maturo na podlagi meril za določitev ocen za 
posamezen predmet. 

38. člen 
(opravljena splošna matura) 

Kandidat je opravil splošno maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih dosegel 
pozitivno oceno. 

Kandidat, ki je pri enem izmed obveznih predmetov na osnovni ravni zahtevnosti 
dosegel najmanj 80% točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri tem predmetu 
pozitivno ocenjen, če je pri ostalih predmetih, iz katerih je opravljal maturo, ocenjen 
pozitivno in je vsaj pri dveh izmed njih dosegel najmanj oceno dobro (3). 

Kandidat, ki je pri enem izmed izbirnih predmetov na osnovni ravni zahtevnosti 
dosegel najmanj 80% točk, potrebnih za pozitivno oceno, je pri tem predmetu 
pozitivno ocenjen, če je pri ostalih predmetih, iz katerih je opravljal maturo, ocenjen 
pozitivno in je vsaj pri enem izmed njih dosegel najmanj oceno dobro (3). 

39. člen 
(opravljena poklicna matura) 

Kandidat je opravil poklicno maturo, če je pri vseh maturitetnih predmetih 
dosegel pozitivno oceno. 

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, šolska maturitetna komisija za 
poklicno maturo kandidatu, ki je pri enem predmetu dosegel vsaj 80% točk, 
potrebnih za pozitivno oceno, določi oceno tega izpita zadostno (2), če je pri 
vsakem od preostali predmetov dosegel oceno najmanj dobro (3). 
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40. člen 
(izboljšanje ocen) 

Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni 
maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpitov iz posameznih 
maturitetnih predmetov. 

Za splošni uspeh pri maturi se upošteva boljša ocena. 

41. člen 
(popravljanje negativnih ocen splošne mature) 

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami pri splošni maturi, 
ima pravico do dvakratnega ponovnega opravljanja negativno ocenjenih 
predmetov splošne mature v prvih treh zaporednih izpitnih rokih po 
opravljanju cele splošne mature na isti šoli. 

Kandidat, ki v skladu z drugim odstavkom 27. člena tega zakona opravlja 
splošno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno ali izboljšuje 
oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del splošne 
mature. 

42. člen 
(popravljanje negativnih ocen poklicne mature) 

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni 
maturi, ima pravico do dvakratnega ponovnega opravljanja negativno 
ocenjenih predmetov poklicne maturi v prvih treh zaporednih izpitnih rokih po 
opravljanju cele poklicne mature na isti šoli. 

Kandidat, ki v skladu z drugim odstavkom 27. Člena tega zakona opravlja 
poklicno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta, ki ga 
je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del poklicne mature. 

43. člen 
(seznanitev z oceno) 

Kandidat mora biti seznanjen z oceno maturitetnih predmetov in s splošnim 
uspehom pri maturi. 

44. člen 
(maturitetno spričevalo) 

Kandidat, ki je opravil maturo, dobi maturitetno spričevalo. 
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Šola izda kandidatom, ki so dosegli izjemen splošni uspeh, maturitetno 
spričevalo s pohvalo - summa cum laude. 

Izjemen splošni uspeh iz prejšnjega odstavka določita Državna komisija za 
splošno oziroma poklicno maturo na podlagi kriterijev, ki jih predpiše minister. 

45. člen 
(podzakonski predpis) 

Izpitni red ter načine in postopke prijave in odjave k maturi oziroma k 
posameznemu izpitu, izvedbo in ocenjevanje pisnega, ustnega dela izpita, 
praktičnega dela izpita In izpitnega nastopa, postopek vpogleda kandidata v 
izpitno dokumentacijo in ugovora na oceno, postopek popravka napak pri 
oceni pisnega ali ustnega dela izpita, postopek seznanjanja kandidatov z 
oceno ter postopek podelitve maturitetnih spričeval določi minister. 

VI. VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV 

1. Varstvo pravic kandidatov pri splošni maturi 

46.člen 
(pritožba na postopek izvedbe ustnega in praktičnega dela maturitetnega izpita 

oziroma izpitnega nastopa splošne mature) 

Če so bile pri opravljanju ustnega in praktičnega dela maturitenega izpita 
splošne mature kršene določbe tega zakona in predpisov sprejetih na njegovi 
podlagi, ki se nanašajo na postopek izvedbe, je dovoljena pritožba na šolsko 
maturitetno komisijo za splošno maturo naslednji dan po opravljanju ustnega 
oziroma praktičnega dela maturitetnega izpita oziroma izpitnega nastopa. 

Šolska maturitetna komisija odloči o pritožbi v petih dneh od prejema pritožbe. 
Če ugotovi, da je pritožba utemeljena, lahko spremeni točke na podlagi 
dokumentacije ali imenuje tričlansko komisijo, ki najkasneje v treh dneh 
ponovno oceni znanje kandidata. 

47. člen 
(pritožba na Državno maturitetno komisijo) 

Zoper odločitev šolske maturitetne komisije iz 46. člena se kandidat lahko 
pritoži na Državno komisijo za splošno maturo v treh dneh po prejemu odločbe 
šolske maturitetne komisije za splošno maturo. 
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Državna komisija za splošno maturo odloči o pritožbi iz prejšnjega odstavka v 
30 dneh po vložitvi pritožbe. Če ugotovi, da so kršitve postopka pri izvedbi 
mature vplivale na izpitno oceno, jo Državna komisija za splošno maturo 
razveljavi in določi novo, na način, ki ga predpiše minister. 

Odločitev Državne komisije za splošno maturo je dokončna. 

48. člen 
(pritožba na postopek pisnega dela maturitetnega izpita) 

če so bile pri opravljanju pisnega dela maturitetnega izpita splošne mature kršene 
določbe tega zakona ali določbe predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, ki se 
nanašajo na postopek izvedbe, je dovoljena pritožba na Državno komisijo za 
splošno maturo naslednji dan po opravljanju pisnega dela maturitetnega izpita 
splošne mature. 

Državna komisija za splošno maturo odloči o pritožbi iz prejšnjega odstavka v 30 
dneh po vložitvi pritožbe. Če ugotovi, da so kršitve postopka pri izvedbi mature 
vplivale na izpitno oceno jo Državna komisija za splošno maturo razveljavi in določi 
novo, na način, ki ga predpiše minister. 

Odločitev Državne komisije za splošno maturo je dokončna. 

49. člen 
(ugovor na točke praktičnega dela maturitetnega izpita splošne mature) 

Kandidat lahko v treh dneh po seznanitvi s točkami, doseženimi pri praktičnem delu 
maturitetnega izpita predloži obrazložen ugovor na točke pri šolski maturitetni 
komisiji za splošno maturo. 

Šolska maturitetna komisija za splošno maturo odloči o ugovoru v dveh dneh od 
prejema ugovora. Če ugotovi, da je ugovor utemeljen, lahko spremeni točke na 
podlagi dokumentacije ali imenuje tričlansko komisijo, ki v treh dneh ponovno oceni 
praktični del izpita. 

Odločitev šolske maturitetne komisije za splošno maturo in ocena komisije iz 
prejšnjega odstavka sta dokončni. 

50. člen 
(vpogled v izpitno dokumentacijo in ugovor na oceno) 

Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva, da mu Državni Izpitni 
center omogoči vpogled v Izpitno dokumentacijo (izpitno polo, list za 
odgovore, ocenjevalni list, točkovnik in navodila za ocenjevanje) in način 
izračuna izpitne ocene. 
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Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo 
vloži obrazložen pisni ugovor na način izračuna izpitne ocene ali na oceno na 
Državno komisijo za splošno maturo. 

Državna komisija za splošno maturo odloči o ugovoru kandidata na način 
izračuna izpitne ocene na podlagi ponovnega pregleda izpitne dokumentacije 
kandidata v 60 dneh po prejemu vloge. 

Državna komisija za splošno maturo odloči o ugovoru kandidata na oceno na 
podlagi ponovnega pregleda izpitne dokumentacije in mnenja izvedenca v 60 
dneh po prejemu vloge. 

Če je ugovor upravičen, se ocena popravi. Odločitev Državne komisije za 
splošno maturo je dokončna. 

2. Varstvo pravic kandidatov pri poklicni maturi 

51.člen 
(pritožba na postopek izvedbe pisnega, ustnega in praktičnega dela maturitetnega 

izpita poklicne mature) 

Če so bile pri opravljanju pisnega, ustnega ali praktičnega dela maturitenega izpita 
poklicne mature kršene določbe tega zakona, ali predpisov sprejetih na njegovi 
podlagi, ki se nanašajo na postopek izvedbe, je dovoljena pritožba na šolsko 
maturitetno komisijo za poklicno maturo naslednji dan po opravljanju pisnega, 
ustnega oziroma praktičnega dela poklicne mature. 

Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo odloči o pritožbi v petih dneh od 
prejema pritožbe. Če ugotovi, da je pritožba utemeljena, lahko spremeni točke na 
podlagi dokumentacije ali imenuje tričlansko komisijo, ki najkasneje v treh dneh 
ponovno oceni znanje kandidata. Odločitev šolske maturitetne komisije za poklicno 
maturo je dokončna. 

52.člen 
(vpogled v izpitno dokumentacijo in ugovor na oceno) 

Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva, da mu šola omogoči 
vpogled v izpitno dokumentacijo (izpitno polo, list za odgovore, ocenjevalni list, 
točkovnik in navodila za ocenjevanje) in način izračuna izpitne ocene. 

Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo vloži 
obrazložen pisni ugovor na način izračuna izpitne ocene ali na oceno na šolsko 
maturitetno komisijo za poklicno maturo. 

Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo odloči o ugovoru kandidata na oceno 
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na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje predsednik šolske maturitetne komisije za 
poklicno maturo v 15 dneh po prejemu vloge. 

Če je ugovor upravičen, se ocena popravi. Odločitev šolske maturitetne komisije za 
poklicno maturo je dokončna. 

53. člen 
(določitev nove ocene) 

Če se izdelek kandidata po tem, ko ga je oddal, izgubi ali uniči, se ocena določi na 
način in po postopku, ki ju določi minister na predlog Državne komisije za splošno 
oziroma poklicno maturo. 

VII. TAJNOST 

54. člen 
(uradna tajnost) 

Gradiva, ki vsebujejo izpitna vprašanja, naloge, šifre kandidatov in ocene 
pisnih izdelkov so uradna tajnost. Označena morajo biti kot izpitna tajnost, 
stopnja tajnosti »tajno«. Uradna tajnost je tudi vsebina maturitetnega sklopa 
za posamezen predmet, dokler ni objavljen v sredstvih javnega obveščanja. 

Člani Državne maturitetne komisije za splošno oziroma poklicno maturo, 
državnih predmetnih komisij za splošno in poklicno maturo, šolskih 
maturitetnih komisij za splošno in poklicno maturo, šolskih izpitnih komisij za 
splošno in poklicno maturo, delavci Državnega izpitnega centra in druge 
fizične ter pravne osebe, ki imajo dostop do izpitnega gradiva in šifer 
kandidatov, so dolžni varovati izpitno tajnost in ravnati s podatki in gradivi v 
skladu s pravili o izpitni tajnosti, ki jih določi minister. 

Člani in druge fizične ter pravne osebe iz prejšnjega odstavka, ki ravnajo v 
nasprotju s tem zakonom in pravili o izpitni tajnosti, so odškodninsko in 
kazensko odgovorne. 

Člana iz drugega odstavka, ki je kršil izpitno tajnost se takoj razreši. 

Zaposleni in druge fizične in pravne osebe iz drugega odstavka tega člena so 
disciplinsko, odškodninsko in kazensko odgovorni v skladu z zakonom in 
drugimi predpisi. 

VIII. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

55. člen 
(seznami evidenc z osebnimi podatki) 
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Državni izpitni center vodi evidence: 
1. kandidatov, ki opravljajo splošno oziroma poklicno maturo, 
2. zunanjih ocenjevalcev, 
3. članov Državne komisije za splošno oziroma poklicno maturo in članov 
državnih 

predmetnih komisij za splošno in poklicno maturo, 
4. kandidatov, ki opravljajo zaključni izpit. 

Evidenca kandidatov splošne in poklicne mature vsebuje: 
- ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, 

prebivališče, enotno matično številko občana in predhodno pridobljeno 
izobrazbo; 

- splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku ter uspeh pri maturitetnih predmetih v 
3. in 4. letniku oziroma na maturitetnem in poklicnem tečaju; 

• točkovno oceno, oceno maturitetnih predmetov in splošni uspeh pri maturi. 

Za kandidate s posebnimi potrebami in kandidate, ki opravljajo maturo v dveh 
delih Državni izpitni center zbira še naslednje podatke: 
- program vzgoje in izobraževanja, v katerega je bil kandidat vključen; 
• strokovno mnenje komisije o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami o vrsti 

in stopnji 
otrokove motnje, ovire oziroma pomanjkljivosti; 

- zdravniška potrdila in mnenja, na podlagi katerih se odloča, ali lahko 
kandidat opravlja 

maturo v dveh delih. 

Evidenca zunanjih ocenjevalcev vsebuje: 
- ime in priimek zunanjega ocenjevalca, datum, kraj, občino in državo rojstva, 
prebivališče, davčna številka, transakcijski račun ter enotno matično številko 
občana, 
- podatke o strokovni izobrazbi, pedagoških izkušnjah učitelja ali izvolitvi v 
naziv visokošolskega učitelja in sodelavca. 

Evidenca članov državnih maturitetnih predmetnih izpitnih komisij vsebuje: 
• Ime in priimek člana komisije, prebivališče, davčna številka, transakcijski 

račun, enotna matična številka občana, ter naslov zaposlitve. 

Evidenca kandidatov, ki opravljajo zaključni izpit vsebuje: 
• ime in priimek kandidata, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče, 

enotna matična številka občana in predhodna izobrazba, 
- splošni uspeh ter uspeh pri zaključnem izpitu 
- ocena pri predmetih, ki jih je opravljal na zaključnem izpitu. 

Za kandidate, ki opravljajo maturo oziroma izpite iz posameznih maturitetnih 
predmetov vodi šola, na katero kandidata razporedi Državni izpitni center tudi 
naslednje evidence: 
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1. zapisnikov sej šolske maturitetne komisije, 
2. zapisnikov o maturi, 
3. poročil o maturi. 

56. člen 
(uporaba evidenc) 

Osebne podatke iz evidenc zbira, obdeluje, shranjuje in posreduje Državni izpitni 
center; šolam, min'strstvu, pristojnemu za šolstvo ter univerzam in samostojnim 
visokošolskim zavodom za izvedbo in analizo mature ter izvedbo vpisa v višje in 
visoko šolstvo. 

Državni izpitni center zbira podatke iz zbirk, ki jih vodijo srednje šole, ki izvajajo 
maturitetne izpite oziroma poklicno maturo, od vpisne službe visokošolskih zavodov 
in neposredno od kandidatov, članov izpitnih komisij, zunanjih ocenjevalcev in 
članov državnih komisij. 
Pri izdelavi statističnih in drugih analiz se smejo osebni podatki uporabiti in objaviti 
tako, da identiteta kandidata oziroma zunanjega ocenjevalca ni razvidna. 

57. člen 
(shranjevanje evidenc) 

Osebni podatki kandidatov iz evidence kandidatov, ki opravljajo splošno oziroma 
poklicno maturo in iz evidence kandidatov, ki opravljajo zaključni izpit se hranijo 
trajno. 
Osebni podatki zunanjih ocenjevalcev iz evidence zunanjih ocenjevalcev in evidence 
članov Državnih komisij za splošno oziroma poklicno maturo in članov državnih 
predmetnih komisij za splošno oziroma poklicno maturo se hranijo pet let po izteku 
zadnje pogodbe o sodelovanju z Državnim izpitnim centrom oziroma pet let po izteku 
mandata. 

IX. KAZENSKA DOLOČBA 

58. člen 
(denarna kazen) 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se za prekršek kaznuje pravna oseba ali 
posameznik, ki ravna v nasprotju s 54. členom tega zakona. 

Za prekršek Iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z denarno kaznijo 
najmanj 50.000 SIT tudi odgovorna oseba pravne osebe. 
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

59. člen 
(imenovanje komisij) 

Maturitetni organi po tem zakonu se imenujejo najkasneje v enem letu po uveljavitvi 
zakona. 

60. člen 
(sprejem podzakonskih predpisov) 

Podzakonske predpise na podlagi tega zakona sprejme minister v enem letu 
po uveljavitvi tega zakona. Do sprejema podzakonskih predpisov se 
uporabljajo določbe Pravilnika o maturi (Ur.l. RS, št 50/93, 52/94, 20/95, 
77/95,26/96, 5/97,84/97, 32/98) in Pravilnika o poklicni maturi (Uradni list RS, št. 
99/01), če niso v nasprotju z določili tega zakona. 

61. člen 
(sprejem meril) 

I 
Merila in druge akte iz svoje pristojnosti Državna maturitetna komisija za splošno 
maturo in Državna maturitetna komisija za poklicno maturo sprejmeta najkasneje v 
šestih mesecih po sprejemu predpisov iz prejšnjega odstavka tega zakona. 

62. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

~ri 'V." UV' 
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ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMOAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 VARSTVU 

POTROŠNIKOV (ZVPot-A) 

druga obravnava - EPA 355 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za gospodarstvo 

Številka: 700-01/90-6/21 
Ljubljana, 11. november 2002 

EPA 355 -III 

Na podlagi 42., 130., 131. in 133. člena poslovnika državnega 
zbora daje Odbor za gospodarstvo kot matično delovno telo 
naslednje 

Poročilo 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-A) 

(druga obravnava) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo je 
na 32. seji, dne 5.11. 2002, kot matično delovno telo obravnaval 
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 
potrošnikov, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo in sprejem po rednem postopku predložila Vlada 
Republike Slovenije. 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki predlagatelja zakona, 
Zakonodajno-pravne službe, Tržnega inšpektorata, Gospodarske 
zbornice Slovenije, Združenja za trgovino Gospodarske zbornice 
Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije, Zveze potrošnikov Slovenije, 
Zveze potrošniških združenj Slovenije in Slovenske oglaševalske 
zbornice Slovenije. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, 
mnenjem Komisije Državnega sveta za gospodarstvo s 
predlogoma za amandmaja, predlogi za amandmaje Združenja 
za trgovino GZS, predlogi za amandmaje Zveze potrošniških 
združenj Slovenije (ki s bili povzeti v amandmajih Komisije DS RS 

za gospodarstvo), predlogi za amandmaje Slovenske 
oglaševalske zbornice, predlogi za amandmaje Gospodarske 
zbornice Slovenije, predlogi za amandmaje Obrtne zbornice 
Slovenije in s predlogi za amandmaje Zveze potrošnikov Slovenije. 
Za lažje delo odbora sta bila pripravljena tudi pregled amandmajev 
ter pregled vseh predlogov za amandmaje, ki so jih odboru 
posredovali nepooblaščeni predlagatelji z namenom, da jih 
povzame v svojih amandmajih. 

Odboru so bili posredovani amandmaji poslanskih skupin LDS, 
ZLSD, SLS In DeSUS k 1., 2., 10., 14., 17., 18., 21., 22., 23., 26.. 
28., 29., 31., 34., 38., 40., 42., 43., 47., 50., 51 „52., 55., 56., 57., 
58., 59., 60., 63., 64. členu in za novi 66. a člen ter poslanske 
skupine Nove Slovenije k 4., 5., 24. in 28. členu, ki so bili k 
predloženemu zakonu vloženi na podlagi 129. člena poslovnika 
državnega zbora. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, 
ki je navedeni predlog zakona proučila z vidika skladnosti z ustavo 
in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika. ZPS 
je k posameznim členom podala vrsto konkretnih pripomb, ki so 
bile upoštevane v amandmajih poslanskih skupin LDS, ZLSD, 
SLS in DeSUS. Odbor je v okviru razprave in glasovanja o 
posameznih členih predloga zakona te amandmaje tudi sprejel. 

Odbor je bil med drugim seznanjen tudi z mnenjem Komisije 
Državnega sveta RS za gospodarstvo, iz katerega je razvidno, 
da je bila komisija ob obravnavi predloženega zakona seznanjena 
s predlogoma za amandmaja Zveze potrošniških združenj 
Slovenije k 28. in 55. členu, ki ju je tudi podprla ter posredovala kot 
svoja predloga Odboru za gospodarstvo. Predlog za amandma k 
28. členu je bil naknadno povzet v amandmaju poslanske skupine 
Nove Slovenije, ki ga je odbor obravnaval ter ga v svojem 
amandmaju delno povzel, in sicer tisti del, ki se nanaša na 
stroške, ki nastanejo v primeru uveljavljanja potrošnikovih pravic 
pri stvarnih napakah. Predloga za nov drugi odstavek 37. c člena 
pa odbor ni podprl, ker zmanjšuje že uveljavljeno oziroma 

16. november 2002 51 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

predlagano raven varstva potrošnikov glede roka, v katerem 
mora prodajalec izpolniti svoje obveznosti iz naslova stvarne 
napake. Prav tako v svojem amandmaju ni povzel predloga za 
amandma k 55. členu. 

* * * 

V okviru druge obravnave sta uvodoma predstavnici 
predlagatelja podali dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona, v kateri sta zlasti predstavili postopek njegove priprave 
ter proces usklajevanja z zainteresirano ja/nostjo. Pri oblikovanju 
besedila predloga je predlagatelj upošteval interese podjetij, zlasti 
pa interese potrošnikov, in sicer z namenom, da bi oblikoval takšno 
ureditev, ki varuje potrošnike, hkrati pa omogoča konkurenčno 
poslovanje podjetij. Sledil je ureditvi, ki jo določajo direktive 
Evropske unije na takšen način, da je določbe direktiv priredil 
potrebam slovenskega trga. Nekatere spremembe in dopolnitve 
predstavljajo odpravo napak in pomanjkljivosti, ki so se pokazale 
pri dejanski uporabi potrošniške zakonodaje. Posebej pa je bila 
izpostavljena ureditev na področju oglaševanja, stvarnih napak, 
posebnih prodajnih pogodb, elektronskega poslovanja in 
učinkovitega pravnega varstva. Glede na vse navedeno 
predlagatelj meni, da je s predloženim zakonom izpolnil zahtevo 
iz pridružitvenega sporazuma, hkrati pa omogočil potrošnikom, 
da njihove pravice v obdobju gospodarskega razcveta ostanejo 
varovane tako, da se ne izkorišča njihovega neznanja in 
neizkušenosti, istočasno pa omogoča razvoj gospodarstva in 
vključitev slovenskega trga v enotni evropski trg. 

Posebej je bilo še poudarjeno, da se je predlagatelj pri pripravi 
besedila predloženega zakona ves čas usklajeval z vsemi 
zainteresiranimi stranmi ter tudi upošteval vse argumentirane 
pripombe in predloge. Predlagatelj je tako proučil pripombe 
Zakonodajno-pravne službe, Združenja za trgovino GZS in Zveze 
potrošnikov Slovenije. Tiste pripombe, s katerimi se strinja, so 
povzete v amandmajih poslanskih skupin LDS. ZLSD. SLS in 
DeSUS. zato vlada te amandmaje podpira. Večina teh amandmajev 
ne predstavlja pomembnejših vsebinskih sprememb predloga 
zakona, saj v glavnem le prispevajo k čim bolj jasnemu, 
razumljivemu in nedvoumnemu besedilu posameznih členov. Z 
njihovim sprejetjem bo besedilo zakonskega predloga kot celota 
notranje terminološko usklajeno, prav tako pa bo usklajeno z 
drugimi zakoni, zlasti z obligacijskim zakonikom. 

* • * 

Še pred začetkom razprave o posameznih členih predloga zakona 
je član odbora Jožef Jerovšek predlagal, da odbor v skladu z 
drugim odstavkom 128. člena poslovnika državnega zbora 
dlasule o primernosti predloga zakona za nadal/nlo 
obravnavo. 

Poudaril je, da se glede na veliko število amandmajev, ki so jih 
vložile koalicijske stranke, praktično v celoti spreminja besedilo 
predloženega zakona, in sicer najverjetneje v smeri manjše 
zaščite potrošnikov. Sprejemanje takšnega števila amandmajev 

odraža dokaj neresen pristop vlade k obravnavi tako 
pomembnega področja, kot je varstvo potrošnikov. Menil je, da bi 
zato bilo treba o predlaganih rešitvah nujno opraviti splošno 
razpravo, zato je predlagal, da odbor ugotovi, da predlog ni 
primeren za nadaljnjo obravnavo. 

Predsednik odbora je pojasnil, da je splošna razprava o predloženih 
rešitvah že bila opravljena, in sicer kot prva obravnava še po 
določbah prejšnjega poslovnika državnega zbora. Državni zbor 
je tako tudi sprejel sklepe in stališča, ki jih je vlada upoštevala pri 
pripravi predloženega besedila zakona. Ko je vlada konec avgusta 
nadomestila besedilo predloga zakona, zato da je zadostila 
določbam novega poslovnika, je ponovno začel teči zakonodajni 
postopek. Ponovno je bila tako odprta možnost vložitve zahteve 
za splošno razpravo v skladu s 122. členom poslovnika državnega 
zbora, ki pa je nihče ni izkoristil. Opozoril je tudi, da so amandmaji 
koalicijskih strank nastali z namenom, da se čim več vsebinskega 
dela opravi še pred sejo odbora ter se s tem prispeva k večji 
usklajenosti zakonskega besedila z različnimi interesi. Navedeni 
amandmaji so zato dejansko plod usklajevanja vlade z vsemi 
zainteresiranimi subjekti (tudi organizacijami potrošnikov). Glede 
na vse navedeno je najbolj smiselno, da se drugo obravnavo na 
seji odbora čimprej opravi ter zakon tudi čimprej sprejme, na kar 
nas v poročilu o napredku opozarja tudi Evropska komisija. 

Po krajši razpravi je odbor na podlagi drugega odstavka 128. 
člena poslovnika državnega zbora glasoval o naslednjem 
predlogu sklepa: 

"Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 
potrošnikov (ZVPot-A) ni primeren za nadaljnjo obravnavo." 

S 3 glasovi ZA in 8 PROTI ga nI sprelel. 

V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona, v 
kateri so poleg članov odbora aktivno sodelovali tudi ostali prisotni 
predstavniki zainteresirane javnosti, je odbor razpravljal tudi o 
amandmajih, vloženih v skladu s 129. členom poslovnika 
državnega zbora, ter tudi o tistih predlogih za amandmaje odbora, 
ki so bili posebej izpostavljeni. 

V razpravi je bilo med drugim največ pozornosti posvečene 
naslednjim vprašanjem: 

- v zvezi z amandmajem poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS in 
DeSUS k k 1. členu je predstavnik Zakonodajno-pravne 
službe opozoril, da je predlagana rešitev, ki daje vladi 
pooblastilo, da tolarske zneske iz zakona spremeni, če se 
pomembneje spremeni razmerje tolarja proti euru, premalo 
določna. Beseda "pomembneje" namreč ni dovolj natančna in 
bi jo kazalo preoblikovati v smeri kvantificiranja, kar bo 
nedvomno prispevalo k lažjemu izvajanju zakona. 

V skladu s tem mnenjem je član odbora Andrej Bajuk predlagal, 
da odbor glasuje o naslednjem predlogu za amandma odbora: 
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V 1. členu se doda nov deseti odstavek, ki se glasi: 
"Za novim desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, 
ki se glasi: "Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske 
zneske iz tega zakona, če se spremeni za več kot 10% 
razmerje tolarja proti euru po srednjem tečaju banke Slovenije 
od zadnje takšne spremembe". 

Navedenega predloga odbor NI SPREJEL. Večina članov 
odbora je namreč menila, da gre dikcijo iz amandmaja 
poslanskih skupin koalicije razumeti v tem smislu, da vladi 
daje diskrecijsko pravico, da po prosti presoji od časa do 
časa oceni, ali so se razmere tako spremenile, da je treba 
tolarske zneske iz zakona spremeniti. Glede na to, da se to 
prav pogosto ne bo dogajalo, gre zaupati vladi, da ima dovolj 
razuma, da bo zakon izvajala v interesu potrošnikov; 

v zvezi z določbo 4. člena oziroma amandmajem poslanske 
skupine NSi k temu členu, je bilo opozorjeno, da je navedena 
določba predloga zakona nesprejemljiva, ker postavlja 
potrošnika v slabši položaj, kot mu ga zagotavlja veljavni 
zakon, torej posega v že pridobljene pravice. Z njo je namreč 
predvideno, da je proizvajalec dolžan povrniti škodo na drugi 
stvari, namenjeni za osebno rabo, le če presega vrednost 
110.000 tolarjev, kar pomeni precejšnje povišanje glede na 
veljavni zakon, v katerem je ta limit določen v višini 10.000 
tolarjev. Poudarjeno je bilo, da je v celoti potrebno črtati določilo 
o spodnji vrednosti zahtevka za povrnitev škode, in sicer 
zato, ker je v nasprotju s 155. členom obligacijskega zakonika. 
OZ namreč ne določa nobenega limita za uveljavljanje pravice 
do odškodnine. Glede na vse navedeno bi bilo treba sprejeti 
amandma poslanske skupine Nove Slovenije, ki navedeno 
omejitev v celoti črta. 

Predstavnica vlade je pojasnila, da je vlada pri oblikovanju 
določbe 4. člena sledila izpolnjevanju obveznosti iz 
pogajalskega izhodišča, ki pomeni uskladitev z direktivo o 
odgovornosti za proizvod. V navedenem pogajalskem 
izhodišču, ki ga je potrdil tudi državni zbor, je namreč izrecno 
navedeno, da bomo takšen limit (500 ecujev) vključili v zakon 
v varstvu potrošnikov. Vlada pa je pripravljena to vprašanje 
ponovno proučiti ter znižati omenjeni limit, če je to glede na 
postopek in potek pogajanj mogoče. 

Odbor je k 4. členu sprejel svoj amandma, kot nek 
kompromisni predlog med amandmajem poslanske skupine 
NSi ter predlagano določbo 4. člena predloga zakona. S tem 
amandmajem je odbor člen predloga zakona črtal, kar pomeni, 
da ostaja limit za spodnjo vrednost zahtevka za povrnitev 
škode v višini 10.000 tolarjev, kot to določa veljavni zakon. 
Dogovorjeno pa je bilo, da že pred obravnavo predloga zakona 
na seii državnega zbora vlada to vprašanje ponovno prouči 
ter do možnosti predlaga ustreznejšo rešitev, ki bi io v 
amandmaju lahko povzeli kvalificirani predlagatelji: 

- v zvezi z določbo 5. člena oziroma amandmajem poslanske 
skupine NSi k temu členu, je bilo opozorjeno, da veljavni 
zakon določa, da mora potrošnik (kot oškodovanec) 
dokazovati napako in škodo, ki izvira iz stvari. Takšna določba 

postavlja potrošnika, ki je šibkejša stranka, v slabši izhodiščni 
položaj kot proizvajalca. Glede na to bi bilo treba sprejeti 
amandma poslanske skupine NSI, ki določa, da je dokazno 
breme na proizvajalcu in da se šteje, da škoda izvira iz napake 
stvari, razen če proizvajalec ne dokaže nasprotnega. 

Predstavnica vlade je menila, da navedeni amandma ni v 
skladu z direktivo o odgovornosti za proizvod, ki izrecno 
določa, da mora oškodovanec dokazati tako škodo, hibo, kot 
tudi vzročno zvezo med hibo in škodo. Kljub temu pa je odbor 
ta amandma sprejel, saj je bilo poudarjeno, da obravnavamo 
zakon o varstvu potrošnika in je zato treba varovati njegove 
pravice, ne pa pravice proizvajalca. Poleg tega lahko slednji 
veliko lažje dokazuje obstoj napake, saj razpolaga z vso 
potrebno tehnično dokumentacijo, ki potrošniku ni dostopna. 
Dogovorjeno pa ie bilo, da še pred obravnavo predloga zakona 
na seii državnega zbora, vlada to vprašanje ponovno prouči 
ter oo potrebi predlaga ustreznejšo rešitev, ki bi io v 
amandmaju lahko povzeli kvalificirani predlagatelji: 

v zvezi z določbo 12. člena predloga zakona, s katerim se 
črta 14. člen veljavnega zakona, je predstavnica Oglaševalske 
zbornice Slovenije izrazila nestrinjanje, saj je bila ta zbornica 
ustanovljena prav na podlagi tega člena zakona. Če bo 12. 
člen sprejet v predlagani dikciji, bo to pomenilo, da bo 
oglaševalska zbornica vsaj za nekaj časa ukinjena. Zbornica 
zato predlaga, da 14. člen veljavnega zakona ostane še naprej 
v veljavi ter se s tem ohrani zakonska podlaga za njen obstoj. 

Predstavnica vlade je pojasnila, da črtanje 14. člena zakona 
ne pomeni, da se pravne in fizične osebe, ki opravljajo 
dejavnost oglaševanja, ne bodo več mogle združevati v 
zbornico, saj takšno združevanje ne zahteva posebne pravne 
podlage v obravnavanem zakonu. Bo pa na ta način dana 
možnost tudi drugim subjektom, da se združujejo in delujejo 
na tem področju. Kljub temu pa je odbor sprejel amandma, s 
katerim je črtal 12. člen predloga zakona, ker je prevladalo 
mnenje, da sedanja dikcija 14. člena veljavnega zakona drugim 
subjektom že sedaj ne preprečuje združevanja in delovanja 
ter da je primemo spodbujati organiziranje po strokovni liniji, 
kar je nenazadnje tudi v smislu večjega varstva potrošnika. 
Razmisliti pa bi kazalo morebiti le o spremembi določbe 14. 
člena zakona, ki bi na ustrezen način vključila možnost 
združevanja tudi drugih subjektov. Predstavnica vlade je 
izkazala pripravljenost, da to predlagatelj zakona stori, zato 
je bilo dogovorjeno, da še pred obravnavo predloga zakona 
na seii državnega zbora vlada to vprašanje ponovno prouči 
ter do možnosti predlaga ustreznejšo rešitev, ki bi io v 
amandmaju lahko povzeli kvalificirani predlagatelji: 

v zvezi z določbo 14. člena ter z njo povezanimi določbami, 
ki se nanašajo na garancijo za brezhibno delovanje, je bilo 
opozorjeno, da prinašajo precejšnje spremembe glede na 
veljavno ureditev, zlasti glede definicije blaga, za katero je 
določena obvezna garancija. Z amandmajem poslanskih 
skupin koalicije je predlagana sprememba 14. člena v tej smeri, 
da se blago, za katerega naj se izda garancija, določi 
ustreznejša definicija (blago se. določi bolj opisno), kar 
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omogoča učinkovitejše varstvo potrošnikov. Hkrati se tudi 
predlaga še dodaten pogoj, to je da mora biti maloprodajna 
cena blaga najmanj 20.000 tolarjev. Pogoja morata biti 
izpolnjena kumulativno, kar naj bi omogočilo tako 
razbremenitev podjetij kot tudi učinkovito varstvo potrošnikov. 
Za cenejše proizvode pa bodo podjetja še vedno lahko dajala 
prostovoljne garancije, kar bo prispevalo h konkurenčnosti 
na trgu, hkrati pa bo odgovarjalo tudi za stvarne napake, tako 
da bo varstvo potrošnika zagotovljeno. 

V razpravi je bil izražen pomislek v zvezi s predlaganim 
cenzusom (20.000 SIT), kar bi pomenilo, da bi izpadli vsi mali 
kuhinjski aparati, to je predmeti za katere so potrošniki 
navajeni, da imajo enotno garancijo. Dejstvo namreč je, da 
uveljavljanja pravic iz naslova garancije za brezhibno 
delovanje ni mogoče enačiti z uveljavljanjem pravic iz naslova 
stvarne napake. Odbor je bil mnenja, da bi tako visok cenzus 
res prispeval k znižanju sedanje ravni zaščite potrošnika v 
Sloveniji, zato je oblikoval amandma na amandma poslanskih 
skupin koalicije k 14. členu, s katerim je ta cenzus znižal na 
5.000 tolarjev. 

Opozorjeno pa je bilo tudi na besedno zvezo "maloprodajna 
cena" v obravnavanem amandmaju, in sicer v tem smislu, da 
ni dovolj določna in bi pri izvajanju zakona lahko zaradi tega 
prihajalo do določenih težav. Postavlja se namreč vprašanje, 
ali so ob takšni določbi v sistem obvezne garancije vključeni 
tudi na primer izdelki, ki jih potrošnik dobi na loteriji ali v okviru 
kakšne druge igre na srečo. Postavlja se torej vprašanje ali 
bo garancija veljala za vse izdelke, ki so v prometu, ne glede 
na način pridobitve, ali ne. Dogovorjeno je bilo, da vlada še 
pred obravnavo predloga zakona na seii državnega zbora 
tudi to vprašanje prouči ter po možnosti predlaga ustreznejšo 
rešitev, ki bi io v amandmaju lahko povzeli kvalificirani 
predlagatelji: 

v zvezi z določbo 17. člena oziroma amandmajem poslanskih 
skupin koalicije k temu členu je bilo opozorjeno, da bi bilo 
treba z vidika večje zaščite potrošnika besedilo nove 7. točke 
18. člena zakona preoblikovati tako, da bo garancijski list 
vseboval podatek o času po preteku garancijskega roka, v 
katerem je proizvajalec dolžan zagotavljati vzdrževanje, 
nadomestne dele in priklopne aparate, namesto podatka o 
času po prenehanju proizvodnje. Dejstvo namreč je, da je 
popolnoma nedvoumno kdaj je bil garancijski list izdan (ta 
podatek je potrošniku popolnoma jasen). Kdaj pa bo prenehala 
določena proizvodnja, pa ve samo proizvajalec. Glede na 
vse navedeno bo določbo 17. člena predloga zakona tako 
kot je predlagana, v praksi težko izvajati. Predstavnica vlade 
je menila, daje pripomba na prvi pogled utemeljena, isto pa so 
menili tudi nekateri člani odbora. Ponovno ie bilo zato 
dogovorjeno, da še pred obravnavo predloga zakona na seji 
državnega zbora vlada to vprašanje prouči ter predlaga 
morebitno ustreznejšo rešitev, ki bi io v amandmajih lahko 
povzeli kvalificirani predlagatelji: 

ob obravnavi amandmaja poslanske skupine NSi k 24. členu, 
s katerim se predlaga črtanje tega člena, je bilo poudarjeno, 
da ga ne bi bilo smotrno sprejeti. Vlada je s 24. členom predloga 
zakona namreč predlagala črtanje drugega odstavka 30. 
člena, ker ga je bilo v praksi nemogoče izvajati, Trgovcem je 
namreč povzročal ogromno težav in tudi dodatnih stroškov s 
sortiranjem izdelkov, ki jim v kratkem poteče rok uporabnosti. 
Poudarjeno je bilo, da je vsak izdelek dober do izteka roka 
uporabnosti, kasneje pa tako ali tako ne sme biti več v prodaji. 
Z vidnim in čitljivo označenim rokom uporabnosti pa je že 
dosežen namen varstva potrošnikov in to brez dodatnih 
stroškov, ki bi bremenili trgovce, v končni fazi pa seveda 
potrošnike. Predstavnik poslanske skupine NSi je navedeni 
amandma na seji umaknil; 

- v zvezi amandmajem poslanske skupine NSi k 28. členu je 
bilo opozorjeno, da bi njegovo sprejetje pripeljalo do znižanja 
sedanje ravni varstva potrošnikov. Predlagana dopolnitev bi 
namreč dopuščala prodajalcu 45 dnevni rok za izpolnitev 
obveznosti iz naslova stvarne napake, kar bi pomenilo 
podaljšanje roka iz sedanjega 39. člena veljavnega zakona 
oziroma 30. člena predloga zakona. Navedena člena namreč 
nalagata prodajalcu, da takoj oziroma čimprej, vendar pa 
najpozneje v roku 8 dni ugodi katerikoli zahtevi potrošnika (in 
ne le prvim trem, kot je to predlagano v amandmaju) iz 37. 
člena, če napaka ni sporna. Izraženo pa je bilo mnenje, da pa 
bi bilo mogoče smiselno določbo drugega odstavka 37. c 
člena dopolniti z eksplicitno obrazložitvijo, da so v okviru 
zahtevka za povračilo škode vključeni tudi stroški, ki jih ima 
potrošnik zaradi stvarne napake. Glede na vse navedeno je 
odbor sprejel svoj amandma k 28. členu, s katerim je dopolnil 
drugi odstavek 37. c člena s podobnim besedilom, kot ga je 
vseboval amandma poslanske skupine NSi v predlaganem 
besedilu za nov tretji odstavek 37. c člena. S tem je postal 
amandma poslanske skupine NSi brezpredmeten; 

- v zvezi z določbo 40. člena je bilo izraženo mnenje, da bi jo 
kazalo dopolniti s takšnim stavkom, ki bi omogočal 
potrošnikom, da si na svoje stroške vgradijo ustrezen merilnik 
(energije in vode), če seveda to dopuščajo tehnične možnosti. 
Na ta način bi jim omogočili plačevanje energije in vode na 
podlagi dejanske porabe, s tem pa spodbujali tudi racionalno 
rabo teh virov. Za izvajanje takšen določbe v praksi in tudi za 
nadzor nad tem izvajanjem pa je nujno treba sprejeti ustrezen 
podzakonski predpis, ki bo opredelil kakšni naj bodo ti 
merilniki, kako naj bodo montirani, kakšen bo način 
obračunavanja (izgube itd) ipd. Omenjeno je bilo, da je Agencija 
RS za učinkovito energije že pripravila pravilnik o merjenju 
toplotne energije ter tako na en način že postavila ustrezen 
sistem, na podlagi katerega bi predlagano dopolnitev40. člena 
lahko tudi izvajali. Odbor se je s tem predlogom strinjal, zato 
ga je povzel v svojem amandmaju. Poudarjeno je tudi bilo, da 
bi takšna določba zakona o varstvu potrošnikov lahko 
prispevala tudi k čimprejšnji pripravi omenjenega 
podzakonskega aktal 
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opozorjeno je bilo, da bi kazalo določbo 45. člena črtati ter s 
tem ohraniti v veljavi 52. člen zakona o varstvu potrošnikov, 
ki se nanaša na varstvo potrošnikov pri prodaji na obroke, to 
je v primerih, ko ne zmorejo plačevati obrokov. Predstavnica 
vlade je pojasnila, da se 52. člen zakona črta zato, ker je 
popolnoma enak 525. členu obligacijskega zakonika, torej 
gre v bistvu za nepotrebno podvajanje. V interesu večje 
jasnosti oziroma preglednosti za samega potrošnika, ki 
obligacijskega zakona ne pozna tako dobro kot zakona o 
varstvo potrošnikov, se je odbor odločil, da določbo 52. člena 
kljub temu ohrani v zakonu; 

- ob obravnavi amandmaja poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS 
in DeSUS k 63. členu je bilo predlagano, da bi kazalo 7. točko 
prvega odstavka 77. člena dopolniti tako, da se vključi tudi 
sankcioniranje prvega odstavka 15. b člena in ne le drugega. 
Če prvi odstavek 15. člena ne bo sankcioniran, nihče ne bo 
za tako splošno opredeljeno blago izdajal garancij. Predstavniki 
gospodarstva so temu predlogu izrecno nasprotovali, saj so 
opozarjali, da je prvi odstavek 15. b člena presplošno 
opredeljen, in bo v praksi povzročal velike težave pri določitvi 
blaga. Veliko pričakujejo od podzakonskega predpisa iz 
drugega odstavka, s katerim pa naj bi minister podrobneje 
uredil garancijske obveznosti. Bistveno namreč je, daje blago, 
za katerega je treba zakonsko obvezno izdati garancijski list, 
jasno in nedvomno opredeljeno. Glede na to, da na seji odbora 
ustrezen dokončne rešitve ni bilo mogoče sporazumno 
oblikovati, je bilo doaovorieno. da še ored obravnavo predloga 
zakona na seii državnega zbora vlada to vorašanie prouči v 
sodelovanju z Tržnim inšpektoratom in Gospodarsko zbornico 
Slovenije ter predlaga morebitno ustreznejšo rešitev, ki bi jo v 
amandmajih lahko povzeli kvalificirani predlagatelji. 

Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena poslovnika 
državnega zbora obravnaval vse vložene amandmaje ter: 
- SPREJEL amandmaje poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS 

In DeSUS k 1., 2..10., 14., 17., 18., 21., 22., 23., 26., 28., 29., 
31., 34., 38., 40., 42., 43., 47., 50., 51., 52., 55., 56., 57., 58., 
59., 60., 63. in 64. členu ter amandma poslanske skupine 
Nove Slovenije k 5. členu; 
NI SPREJEL amandmaja poslanskih skupin LDS, ZLSD, 
SLS In DeSUS za novi 66. a člen, ker je prevladalo mnenje, 
da je končno treba prenehati z uporabo podzakonskih 
predpisov, sprejetih še v nekdanji SFRJ; 

- SE NI OPREDELIL do amandmajev poslanske skupine 
Nove Slovenl|e k 4. členu (ker je s sprejemom amandmaja 
odbora k istemu členu postal brezpredmeten), k 24. členu 
(ker je bil na seji umaknjen) ter k 28. členu (ker je bila njegova 
vsebina delno povzeta v amandmaju odbora in je s tem postal 
brezpredmeten). 

Odbor je na podlagi osmega odstavka 131. člena poslovnika 
državnega zbora sprejel naslednje 

amandmaje: 

K 4. členu: 

Člen se črta. 

Obrazložitev: 
Določba 4. člena predloga zakona postavlja potrošnika v slabši 
položaj kot mu ga zagotavlja veljavni zakon, kar je z vidika varstva 
potrošnikov dokaj vprašljivo. Določba namreč predvideva, da je 
proizvajalec dolžan povrniti škodo na drugi stvari, namenjeni za 
osebno rabo, le če presega vrednost 110.000 tolarjev, kar pomeni 
precejšnje povišanje glede na veljavni zakon, v katerem je ta limit 
določen v višini 10.000 tolarjev. Odbor zato predlaga črtanje tega 
člena predloga zakona, da bi v veljavi ostala sedanja ureditev, 
torej se raven zaščite potrošnika ne bi znižala. 

K 12. členu: 

Člen se črta. 

Obrazložitev; 
Z določbo 12. člena predloga zakona se črta 14. člen veljavnega 
zakona, ki predstavlja pravno podlago, na podlagi katere je bila 
ustanovljena Slovenska oglaševalska zbornica. S sprejemom 
takšne določbe bi bila vsaj za nekaj časa ta zbornica ukinjena, 
kar pa ne bi bilo smotrno, zato se predlaga črtanje te namere. 
Odbor je bil mnenja, da dikcija 14. člena veljavnega zakona drugim 
subjektom ne preprečuje združevanja in delovanja ter da je 
primerno spodbujati organiziranje po strokovni liniji, kar je 
nenazadnje tudi v smislu večjega varstva potrošnika. 

K14. členu; * 

Amandma k amandmaju poslanskih skupin LDS, 
ZLSD, SLS in DeSUS 

V amandmaju poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS in DeSUS se 
besedilo "20.000 tolarjev" nadomesti z besedilom "5.000 tolarjev". 

Obrazložitev: 
Odbor je bil mnenja, da je predlagani cenzus, ki je določen v višini 
20.000 SIT, z vidika varstva potrošnikov občutno previsok. 
Sprejetje takšnega cenzusa bi namreč pomenilo, da bi iz sistema 
garancije izpadli vsi mali kuhinjski aparati, to je predmeti za katere 
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so potrošniki navajeni, da imajo enotno garancijo, uveljavljanja 
pravic iz naslova garancije za brezhibno delovanje pa ni mogoče 
enačiti z uveljavljanjem pravic iz naslova stvarne napake. Odbor 
je bil mnenja, da bi tako visok cenzus prispeval k znižanju sedanje 
ravni zaščite potrošnika v Sloveniji, zato je oblikoval amandma k 
amandma poslanskih skupin koalicije k 14. členu, s katerim je ta 
cenzus znižal na 5.000 tolarjev. 

K členu: 

V drugem odstavku 37. c člena se pika ,iadomesti z vejico ter 
doda naslednje besedilo: "zlasti pa povračilo stroškov materiala, 
nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo 
zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena." 

Obrazložitev: 
Odbor je bil mnenja, da je treba zaradi višje ravni varstva 
potrošnikov ter večje transparentnosti oziroma jasnosti zakona 
o varstvu potrošnikov, določbo drugega odstavka 37. člena 
predloga zakona zapisati nekoliko bolj eksplicitno. To pomeni v 
tem smislu, da se jasno zapiše, da so v okviru zahtevka za 
povračilo škode, omenjene v drugem odstavku 37. c člena, 
vključeni tudi stroški, ki jih ima potrošnik zaradi stvarne napake. 

K 29. členu: 

Amandma k amandmaju poslanskih skupin LDS, 
ZLSD, SLS in DeSUS 

V amandmaju poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS in DeSUS se 
beseda "prodajalca" nadomesti z besedilom "izvajalca storitve". 

Obrazložitev. 
Amandma je redakcijske narave, saj le odpravlja očitno napako. 
Z 29. členom se namreč spreminja 38. člen veljavnega zakona, ki 
se nanaša na pravice potrošnika v primeru nepravilno opravljenih 
storitev. Potrošnik tako lahko le od izvajalca storitve nekaj zahteva, 
ne pa od prodajalca. 

K 40, členu; 

V prvem odstavku spremenjenega 48. člena se za drugim in pred 
tretjim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: "Potrošnik pa ima 
pravico, da se mu na njegove stroške omogoči vgraditev 
ustreznega merilnika, če tehnične možnosti to omogočajo." 

Obrazložitev: 
Odbor je bil mnenja, da je treba določbo prvega odstavka 48. 
člena dopolniti s takšnim stavkom, ki bi omogočal potrošnikom, 
da si na svoje stroške vgradijo ustrezen merilnik (energije in 
vode), če seveda to dopuščajo tehnične možnosti. S tem bi jim 
omogočali plačevanje energije in vode na podlagi dejanske porabe 
ter posredno spodbujali racionalno rabo teh virov. 

K 45. členu: 

Člen se črta. 

Obrazložitev: 
Odbor je bil mnenja, da bi kazalo določbo 45. člena črtati ter s tem 
ohraniti v veljavi 52. člen zakona o varstvu potrošnikov, ki se 
nanaša na varstvo potrošnikov pri prodaji na obroke, to je v 
primerih, ko ne zmorejo plačevati obrokov. Tako meni kljub temu, 
daje določba 52. člena črtana zato, ker je popolnoma enaka 525. 
členu obligacijskega zakonika in gre v bistvu za podvajanje. 
Dejstvo pa je, da večina potrošnikov obligacijskega zakonika ne 
pozna tako dobro kot zakona o varstvu potrošnikov, zato je 
interesu večje jasnosti oziroma preglednosti za samega 
potrošnika, da se določba 52. člena kljub temu ohrani v zakonu. 

K členu; 

Amandma k amandmaju poslanskih skupin LDS, 
ZLSD, SLS in DeSUS 

V amandmaju poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS in DeSUS se 
besedilo Tržni inšpekcijski organi" nadomesti z besedilom "Tržni 
inšpektorat". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave, saj pomeni le uskladitev 
uporabljenega termina, ki se nanaša na organ tržne inšpekcije, s 
terminom iz zakona o inšpekcijskih službah. 

K 56, členu: 

Amandma k amandmaju poslanskih skupin LDS, 
ZLSD, SLS in DeSUS 

V amandmaju poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS in DeSUS se 
besedilo "tržni inšpekcijski organ" nadomesti z besedilom "tržni 
inšpektorat". 

Obrazložitev: 
Je enaka kot pri amandmaju k 55. členu. 

K 57, členu; 

Amandma k amandmaju poslanskih skupin LDS, 
ZLSD, SLS in DeSUS 

V amandmaju poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS in DeSUS se 
besedilo "tržni inšpekcijski organ" nadomesti z besedilom "tržni 
inšpektorat". 

Obrazložitev: 
Je enaka kot pri amandmaju k 55. členu. 
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K 58. členu 

Amandma k amandmaju poslanskih skupin LDS, 
ZLSD, SLS in DeSUS 

V amandmaju poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS in DeSUS se 
besedilo "tržni inšpekcijski organ" nadomesti z besedilom "tržni- 
inšpektorat". 

Obrazložitev: 
Je enaka kot pri amandmaju k 55. členu. 

Obrazložitev: 
Je enaka kot pri amandmaju k 55. členu. 

Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika državnega zbora 
glasoval o posameznih členih predloga zakona ter vse člene 
sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena je glede na sprejete 
amandmaje na seji odbora pripravljen dopolnjen predlog zakona. 
V dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni del tega poročila, 
so tako vključeni vsi sprejeti amandmaji. 

K 59- $lenu. 

Amandma k amandmaju poslanskih skupin LDS, 
ZLSD, SLS in DeSUS 

V amandmaju poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS in DeSUS se 
besedilo "tržni inšpekcijski organ" nadomesti z besedilom "tržni 
inšpektorat". 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora 
Feri Horvat. 

Svetovalka DZ 
Jerneja Bergoč, l.r. 

Predsednik 
Feri Horvat, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG 

ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

VARSTVU POTROŠNIKOV (ZVPot-A) 

(druga obravnava) 

1. člen 

V zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98, 
25/98 in 23/99) se v prvem odstavku 1. člena za besedo 
»potrošnikov« doda besedilo »in potrošnic (v nadaljevanju 
potrošnikov)«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Po tem zakonu je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali 
uporablja blago in storitve za namene Izven njegove poklicne 
ali pridobitne dejavnosti.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Po tem zakonu se šteje za podjetje pravna ali fizična oseba, 
ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno 
pravnoorganizacljsko obliko ali lastninsko pripadnost.« 

V petem odstavku se drugI stavek spremeni tako, da se 
glasi: 
»Za proizvajalca se štejejo tudi uvoznik izdelka, 
predstavništvo proizvajalca v Republiki Sloveniji ali 
katerakoli druga oseba, ki daje videz, da |e proizvajalec s 
tem, da blago označi s svojim Imenom, blagovno znamko 
ali drugim znakom razlikovanja.« 

Za petim odstavkom se dodajo šesti, sedmi In osmi 
odstavek, ki se glasl|o: 
»Za uvoznika izdelka se šteje vsak uvoznik izdelka na 
ozemlje držav članic Evropskih skupnosti. 

Po tem zakonu so storitve Informacijske družbe tiste 
gospodarske dejavnosti, ki se izva|ajo preko svetovnega 
spleta oziroma Interneta In vklJuČu|e|o prodajo storitev In 
blaga na podlagi sklepanja pogodb preko svetovnega spleta 
oziroma Interneta ter brezplačne storitve kot so 
posredovanje podatkov in oglasna sporočila, če nI drugače 
urejeno s tem ali drugim zakonom. 

Po tem zakonu Je ponudnik storitev Informacijske družbe 
vsako podjetje, ki nudi storitve Iz prejšnjega odstavka.« 

Dosedanji šesti odstavek postane deveti odstavek. 

Za novim devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, 
ki se glasi: 
»Pravic, ki pripadajo potrošniku po tem zakonu, s pogodbo 
nI mogoče omejiti ali Izključiti.« 

Za novim desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, 
ki se glasi: 
»Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske Iz tega 
zakona, če se pomembneje spremeni razmerje tolarja proti 
evru po srednjem tečaju Banke Slovenije.« 

2. Člen 

V 2. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 
»Podjetje lahko v pisnih sporočilih, ki niso namenjena 
individualno določenemu potrošniku, uporablja tudi 
skrajšano firmo, če Je s skrajšano firmo vpisano v register, 
in kraj, kjer posluje, ali naslov spletnih strani, če Je Iz njih 
nedvoumno razvidna Identifikacija podjetja. 

Poleg podatkov Iz prejšnjih dveh odstavkov je dolžan 
ponudnik storitev informacijske družbe omogočiti tudi 
enostaven, neposreden In stalen dostop do: 
- svojih podatkov, vključno s svojim elektronskim 

naslovom, 
- podatkov o vpisu v register oziroma drugo javno 

evidenco z navedbo registra oziroma evidence In številke 
vpisa, 

- naziva pristojnega državnega organa, zbornice ali druge 
nadzorne organizacije, če za svojo dejavnost potrebuje 
posebno dovoljenje, 

• naziva poklicne zbornice oziroma združenja, poklicnega 
naziva In države, v kateri je bil ta podeljen, ter napotil na 
veljavna poklicna pravila te države In načinov dostopa 
do njih, če gre za poklic oziroma dejavnost, za katera so 
predpisani posebni pogoji ali obvezno združevanje v 
zbornice ali podobna združenja, 

• podatkov o obveznosti plačila davka na dodano 
vrednost In s tem povezanih predpisanih podatkov.« 

3. člen 

V 3. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Če potrošnik pri pogodbah o zagotavljanju javnih storitev in dobrin 
zamudi z Izpolnitvijo obvezhostl, ga mora upnik s pisnim 
opominom pozvati k izpolnitvi obveznosti in mu določiti naknadni 
rok za izpolnitev, ki ne sme biti krajši od 15 dni, če drug zakon ne 
določa daljšega roka. Pred iztekom dodatnega roka za izpolnitev 
upnik ne sme prekiniti zagotavljanja javne storitve ali dobrine.« 
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4. člen 

Člen je črtan. 

5. člen 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Šte]e se, da Ima stvar napako In da škoda Izvira Iz napake 
na tej stvari, če proizvajalec ne dokaže nasprotnega. 

Proizvajalec )e prost odgovornosti, če dokaže, da škoda 
Izvira iz vzroka, ki je bil izven stvari in njegovega učinka nI 
bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti." 

6. člen 

V prvem odstavku 9. člena se pred besedo »deset« vstavi besede 
»če je škoda nastala«. 

Drugi odstavek se črta. 

7. člen 

V 10. členu se v drugi alinei črta beseda »verjetno«. 

Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi: 
»- je napaka posledica skladnosti izdelka s prisilnimi predpisi;« 

V četrti alinei se za besedilom »je izdelal le sestavni del« doda 
besedilo »oziroma sestavino«, za besedo »konstrukcije« pa se 
doda besedilo »ali izdelave«. 

V peti alinei se pika nadomesti s podpičjem. 

Za peto alineo se doda nova šesta alinea, ki se glasi: »- izdelka ni 
izdelal za prodajo ali kakršnokoli drugo obliko distribucije v 
ekonomske namene, niti ga ni izdelal ali dal v promet v okviru 
svoje dejavnosti.« 

8. člen 

Za 11. členom se doda 11. a člen, ki se glasi: 

»11. a člen 

Pravice iz tega poglavja pripadajo tudi osebam, ki se po tem 
zakonu ne štejejo za potrošnike.« 

9. člen 

Tretji In četrti odstavek 12. člena se črtata. 

10. člen 

Za 12. členom se dodajo 12. a, 12. b, 12. c, 12. č, 12. d členi, 
ki se glasijo: 

»12. a člen 

Nedostojno oglaševanje blaga in storitev pomeni 
oglaševanje, ki vsebuje sestavine, ki so žaljive ali bi lahko 
bile žaljive za potrošnike, bralce, poslušalce in gledalce, ali 
sestavine, ki nasprotujejo morali. 

12. b člen 

Zavajajoče oglaševanje po tem zakonu pomeni vsako 
oglaševanje, ki na kakršenkoli način, vključno s predstavitvijo 
blaga in storitev, zavaja ali utegne zavajati potrošnika, ki 
mu je oglaševanje namenjeno ali ga lahko doseže In ki bi 
zaradi svoje zavajajoče narave verjetno vplivalo na 
ekonomsko obnašanje potrošnika ali ki iz enakih razlogov 
škodi ali bi verjetno škodilo konkurentom. 

Zavajajoče oglaševanje je zlasti oglaševanje, ki izkorišča ali 
bi lahko izkoriščalo potrošnikovo neizkušenost In neznanje 
v dobičkonosne namene, ki vsebuje nejasnosti, čezmerna 
pretiravanja ali druge podobne sestavine, ki potrošnika 
zavajajo ali bi ga lahko zavajale. 

12. c člen 

Primerjalno oglaševanje po tem zakonu pomeni vsako 
oglaševanje, ki na kakršenkoli način, Izrecno ali z 
nakazovanjem, določa Identiteto konkurenta oziroma blaga 
ali storitev, ki jih ponuja konkurent. 

Primerjalno oglaševanje je dovoljeno, če: 
- nI zavajajoče; 
- primerja resnične podatke glede blaga ali storitev, ki 

zadovoljujejo Iste potrebe ali Imajo enak pomen; 
- objektivno primerja eno ali več objektivnih, namenskih 

ali predstavitvenih lastnosti glede takega blaga, tudi 
cene; 

• ne ustvarja zmede na trgu med oglaševalcem in 
konkurentom ali med blagovnimi oziroma storitvenimi 
znamkami, trgovskimi Imeni, drugimi znaki razlikovanja, 
blagom ali storitvami oglaševalca in konkurentov; 

- ne diskreditira ali očrni blagovnih oziroma storitvenih 
znamk, trgovskih Imen, drugih znakov razlikovanja, 
storitev, dejavnosti ali razmer konkurenta; 

- pri Izdelkih z označbo porekla blaga v vsakem primeru 
obravnava izdelke z enakim poreklom; 

- se nelojalno ne okorišča z ugledom blagovne oziroma 
storitvene znamke, trgovskega Imena ali drugimi znaki 
razlikovanja konkurenta ali s poreklom konkurenčnih 
proizvodov; 
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ne predstavlja blaga ali storitev kot ponaredke ali koplje 
blaga, ki ima zavarovano blagovno oziroma storitveno 
znamko ali trgovsko ime. 

Vsaka primerjava, ki se nanaša na posebno ponudbo mora 
jasno in nedvoumno navajati datum prenehanja ponudbe. 
Če ponudba še nI pričela veljati, mora navajati tudi datum 
začetka obdobja, v katerem se uporablja posebna cena ali 
kaki drugI pogoji. Primerjava mora navajati, da posebna 
ponudba velja le za omejene količine blaga In storitev. 

12. č člen 

Določila tega poglavja se uporabljajo tudi za oblike 
oglaševanja, ki niso namenjene potrošnikom. 

12. d člen 

Glede na okoliščine konkretnega primera in upoštevajoč 
upravičen Interes oglaševalca, potrošnika in drugih strank 
v postopku lahko sodišče ali organ pred katerim teče 
postopek v postopku, ki se nanaša na oglaševanje, od 
oglaševalca zahteva, naj predloži dokaze o resničnosti 
oglaševalskih trditev, v katerih navaja domnevana dejstva, 
pri primerjalnem oglaševanju pa, da mora predložiti dokaze 
v roku, ki ne sme biti daljši od osmih dni. 

Če oglaševalec dokazov Iz prejšnjega odstavka ne predloži 
ali če predloži pomanjkljive dokaze, se šteje, da trditve, v 
katerih so navedena domnevana dejstva, niso točne.« 

11. člen 

13. člen se spremeni, tako da se glasi: 
»Na zahtevo državnega organa, organizacije potrošnikov, 
potrošnika ali na lastno pobudo lahko poda stanovsko združenje 
oglaševalcev mnenje o tem, ali je določeno oglaševanje nedostojno 
oziroma zavajajoče.« 

12. člen 

Člen je črtan. 

13. člen 

Za 15. členom se doda nov 15. a člen, ki se glasi: 

»15. a člen 

V vseh oglaševalskih sporočilih, ki so del ali pa predstavljajo 
storitev informacijske družbe, mora biti, če ni z drugim predpisom 
to že urejeno v enakem ali večjem obsegu, poleg podatkov iz 2. 

člena tega zakona zagotovljeno tudi, da je jasno prepoznavno, 
da gre za oglaševalsko sporočilo in katero podjetje je njegov 
naročnik. 

Če oglaševalsko sporočilo obsega posebne ponudbe (popusti, 
premije, darila in podobno), morajo biti le-te jasno prepoznavne, 
pogoji za njihovo pridobitev pa dostopni in jasni ter nedvoumno 
navedeni. Enako velja tudi za dovoljena nagradna tekmovanja ali 
igre na srečo.« 

14. člen 

Za naslovom IV. GARANCIJE ZA BREZHIBNO DELOVANJE 
STVARI se doda nov 15. b člen, ki se glasi: 

»15. b člen 

Blago, za katero se Izda garancija za brezhibno delovanje, 
je blago, katerega brezhibno delovanje se zagotavlja z 
vzdrževanjem ali zamenjavo njegovih sestavnih delov in 
katerega maloprodajna cena znaša najmanj 5.000 tolarjev. 
To velja tudi za blago, ki se kupuje samostojno, uporablja 
pa se kot sestavni del drugega blaga. 

Minister, pristojen za gospodarstvo lahko s predpisom 
podrobneje uredi garancijske obveznosti za posamezne 
vrste blaga iz prvega odstavka tega člena, zlasti: 
• najkrajši garancijski rok, 
- čas po prenehanju proizvodnje določenega blaga, v 

katerem je proizvajalec dolžan zagotavljati vzdrževan|e, 
nadomestne dele in priklopne aparate.« 

15. člen 

Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za blago iz prejšnjega člena mora proizvajalec ali prodajalec ob 
sklenitvi prodajne pogodbe izročiti potrošniku garancijski list, 
navodila za sestavo in uporabo in seznam pooblaščenih servisov. 
Pri tem je dolžan zagotoviti pooblaščeni servis, razen če sam ne 
opravlja te dejavnosti.« 

V četrtem odstavku 16. člena se za besedo »izdelka« doda 
besedilo », za čas garancijskega roka oziroma njegovega 
podaljšanja brezplačno, po poteku le tega pa proti plačilu«. 

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi: 
»Tudi za rabljeno blago iz 15. b člena mora prodajalec, registriran 
za opravljanje dejavnosti prodaje rabljenega blaga, ob sklenitvi 
prodajne pogodbe izročiti potrošniku garancijski list, navodila za 
sestavo in uporabo in seznam pooblaščenih servisov. V primeru, 
da za tako blago v Republiki Sloveniji še ni pooblaščenega servisa, 
je dolžan zagotoviti pooblaščeni servis, razen če sam ne opravlja 
te dejavnosti.« 
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Za novim sedmim odstavkom se doda nov osmi dostavek, ki se 
glasi: 
»Prodajalec stanovanja ali poslovnega prostora mora kupcu 
najkasneje ob izročitvi stanovanja predati garancijske liste za 
vso vgrajeno blago iz prvega odstavka 15. b člena tega zakona.« 

16. člen 

17. člen se črta. 

17. člen 

Za peto točko prvega odstavka 18. člena se dodata nova 
šesta In sedma točka, ki se glasita: 
»6. najkrajši garancijski rok, ki ne sme biti krajši od enega 

leta, razen če gre za rabljeno blago, za katerega lahko 
prodajalec določi krajši garancijski rok; 

7. čas po prenehanju proizvodnje določenega blaga, v 
katerem Je proizvajalec dolžan zagotavljati vzdrževanje, 
nadomestne dele In priklopne aparate, ki mora biti vsaj 
trikrat daljši od garancijskega roka.« 

V drugem odstavku 18. člena se črta besedilo »za blago, 
določeno v predpisu Iz prejšnjega člena,«. 

Za drugim odstavkom 18. člena se doda nov tretji odstavek, 
ki se glasi: 
»Šteje se, da garancijski list ni bil izdan, če potrošniku niso 
bile izročene listine, na katerih so vsi podatki iz prvega 
odstavka tega člena. Če se podatki iz prvega odstavka tega 
člena nahajajo na različnih listinah, mora prodajalec 
potrošnika na to posebej opozoriti.«. 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

V tretjem odstavku 18. člena se za besedo »Ima« doda 
beseda »vse«. Na koncu stavka pa se pred piko doda 
besedilo »(prostovoljna garancija)«. 

18. člen 

Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Proizvajalec mora zagotoviti, da pooblaščeni servisi 
razpolagajo z vsemi potrebnimi nadomestnimi deli za 
odpravo okvar in pomanjkljivosti, da takoj sprejmejo blago 
v popravilo In da napake odpravijo najkasneje v skupnem 
roku 45 dni od dneva, ko Je dajalec garancije oziroma 
pooblaščeni servis prejel zahtevo za brezplačno odpravo 
okvare in pomanjkljivosti Izdelka. Če proizvajalec tega v 
tem roku ne stori, mora potrošniku brezplačno nadomestiti 
tak izdelek z enakim novim In brezhibnim izdelkom.« 

Za prvim odstavkom se dodata nov drugi in tretji odstavek, 
ki se glasita: 
»Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku 
za čas popravila blaga, za katerega le ta uveljavlja garancijo, 
zagotovi brezplačno uporabo podobnega izdelka. 

V primeru, da proizvajalec oziroma pooblaščeni servis tega 
potrošniku ne zagotovi, Ima potrošnik pravico do povračila 
škode, ki jo je pretrpel zaradi tega, ker stvari nI mogel 
uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo ali 
zamenjavo, do njune izvršitve.« 

Dosedanji drugI odstavek 20. člena se črta. 

19. člen 

V 22. členu se doda prvi odstavek, ki se glasi: 
»Za pogodbene pogoje po tem zakonu se štejejo vse sestavine 
pogodbe, ki jih določi podjetje, zlasti tiste, ki so določene v obliki 
formularne pogodbe ali splošnih pogojev poslovanja, na katere 
se pogodba sklicuje.« 

Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek. 

Dodata se četrti in peti odstavek, ki se glasita: 
»Pogodbeni pogoji iz prvega odstavka tega člena morajo biti jasni 
in razumljivi. 

Nejasna določila je treba razlagati v korist potrošnika.« 

20. člen 

V tretjem odstavku 24. člena se v deseti alinei pika nadomesti s 
podpičjem, in se dodajo enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta, 
petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta in 
dvajseta alinea, ki se glasijo: 
» 

ki izključuje ali omejuje odgovornost podjetja za primer smrti 
ali poškodb potrošnika, ki so posledica dejanja ali opustitve 
podjetja: 

- ki od potrošnika zahteva plačilo nesorazmerno visokega 
nadomestila v primeru, ko potrošnik ne izpolni svojih 
pogodbenih obveznosti; 
ki podjetju omogoča, da brez primernega odstopnega roka 
odstopi od pogodbe, sklenjene za nedoločen čas; 

- ki podjetju omogoča, da enostransko in brez navedbe 
razlogov spremeni lastnosti blaga ali storitev, ki so predmet 
pogodbe; 

- ki podjetju omogoča, da ceno blaga ali storitev določi ali zviša 
ob dobavi, potrošniku pa ne daje možnosti odstopa od 
pogodbe, če je tako določena cena previsoka glede na ceno, 
dogovorjeno ob sklenitvi pogodbe; 
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ki podjetju daje izključno pravico razlage pogodbenih določil; 
ki potrošnika zavezuje k izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti 
tudi v primeru, ko podjetje ne izpolni svojih pogodbenih 
obveznosti; 
ki omejuje ali izključuje potrošnikove pravice do pravnega 
varstva, zlasti še določbe, ki potrošniku omejujejo dostop do 
dokaznega gradiva; 
ki daje podjetju pravico do podaljševanja pogodbe sklenjene 
za določen čas, kadar je rok, v katerem lahko potrošnik 
izrazi željo, da ne bo podaljšal pogodbe, nerazumno kratek; 

- ki omejuje obveznost podjetja, da spoštuje obveznosti, ki so 
jih prevzeli njegovi zastopniki.« 

21. člen 

V prvem odstavku 26. člena se za besedo »ceno« pika 
nadomesti z vejico In se doda besedilo »ki vključuje davek 
na dodano vrednost v primeru, da je podjetje zavezanec za 
davek na dodano vrednost.«. 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi: 
»V primeru, da gre za ponudbo v okviru storitev 
Informacijske družbe, mora biti poleg cene Jasno In 
nedvoumno navedeno ali cena vkl|učuje tudi stroške 
dostave.« 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

22. člen 

Za 27. členom se doda 27. a člen, ki se glasi: 

»27. a člen 

Ne glede na splošna pravila o obligacijskih razmerjih se v 
primeru zamude pri plačilu s strani potrošnika kot 
pogodbene stranke, ne sme dogovoriti uporabe višjih 
zamudnih obresti, kot jih določa obligacijski zakonik. 

Stroški opomina, ki ga Izda pod|et|e, v primeru zamude 
plačila potrošnika kot pogodbene stranke, ne sme|o 
presegati dejanskih stroškov Izdelave in pošiljanja opomina, 
hkrati pa tudi ne višine zamudnih obresti. 

23. člen 

V prvem odstavku 28. člena se doda nov drugI stavek, ki se 
glasi: 
»Objava o uvedbi razprodaje mora vsebovati podatek o vrsti 
blaga, odstotku znižanja In času trajanja tovrstne prodaje. 

24. člen 

Črta se drugi odstavek 30. člena. 

25. člen 

V prvem odstavku 33. člena se beseda »oziroma« nadomesti z 
besedo »ali«, beseda »podjetje«, pa se nadomesti z besedo 
»proizvajalec«. Za prvim stavkom se doda naslednje besedilo: 
»Navodila za uporabo so lahko tudi prilepljena ali natisnjena na 
blagu oziroma na njegovi embalaži. Navodilo za uporabo je lahko 
v obliki besedila, slike ali skice oziroma kombinacije teh oblik.« 

Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi; 
»Navodilo za uporabo je dolžno priložiti tudi podjetje pri prodaji 
blaga potrošnikom.« 

26. člen 

34. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Podjetje mora za blago, ki je namenjeno prodaji 
potrošnikom v prodajalnah, zunaj prodajaln In prodaji blaga, 
sklenjeni s pogodbami na daljavo, Izročiti označbe, certifikat, 
Izjavo o skladnosti, garancijski list, navodilo za sestavo in 
uporabo, seznam pooblaščenih servisov oziroma druge 
spremne dokumente, če Je s predpisom tako določeno.« 

27. člen 

37. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in 
odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve. 
Napaka je stvarna: 
1) če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno 

rabo ali za promet; 
2) če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za 

katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma 
bi mu morala biti znana; 

3) če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče 
dogovorjene oziroma predpisane; 

4) če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali 
modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi 
obvestila. 

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno 
blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih 
izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec 
zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na 
blagu samem. 

Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne 
določa drugače.« 
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28. člen 

Za 37. členom se dodajo 37.a, 37.b, 37.c In 37. č členi, ki se 
glasijo: 

»37. a člen 

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne 
napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev 
od dneva, ko je bila napaka odkrita. 

Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati 
napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. 

Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči 
osebno, o čemer mu prodajalec mora Izdati potrdilo, ali 
pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa 
zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. 

37. b člen 

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se 
pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar 
Izročena. 

Če je predmet pogodbe med prodajalcem In potrošnikom 
rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake 
na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je 
bila stvar Izročena. 

šteje se, da Je napaka na stvari obstajala že v času Izročitve, 
če se pojavi v roku šest mesecev od Izročitve. 

37. c člen 

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, Ima 
pravico od prodajalca zahtevati, da: 
- odpravi napako na blagu ali 

vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali 
blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali 

- vrne plačani znesek. 

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od 
prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo 
stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa In 
prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi Izpolnitve obveznosti 
Iz prejšnjega odstavka tega člena. 

Pravice potrošnika Iz prvega odstavka ugasnejo s potekom 
dveh let od dneva, ko Je o stvarni napaki obvestil prodajalca. 

37. č člen 

Z nobenim pogodbenim določilom nI mogoče omejiti ali 
Izključiti prodajalčeve odgovornosti za stvarne napake, kot 
Je določena s tem zakonom. 

Pogodbeno določilo, ki nasprotuje prejšnjemu odstavku, Je 
nično.« 

29. člen 

38. členu se spremeni tako, da se glasi: 
»Potrošnik Ima pravico, če je bila storitev opravljena 
nepravilno, od izvajalca storitve zahtevati, da: 
- odpravi pomanjkljivosti pri opravljeni storitvi ali 
- vrne del plačanega zneska v sorazmerju s 

pomanjkljivostjo pri opravljeni storitvi ali 
- ponovno opravi storitev ali 

vrne plačani znesek. 

Roki, ki so določeni za odgovornost prodajalca za stvarne 
napake, se smiselno uporabljajo tudi za izvajalca storitve, 
če s posebnim zakonom ni določen daljši rok.« 

30. člen 

V prvem odstavku 39. člena se beseda »takoj« nadomesti z 
besedami »čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni.« 

31. člen 

V 41. členu se dodata nov drugI in tretji odstavek, ki se 
glasita: 
»Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, če je 
predplačilo plačano v roku manj kot 3 delovne dni pred 
dnem, ko se opravi dobava ali začne z opravljanjem storitev. 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na predplačilo se ne 
uporabljajo v primeru, ko podjetje pogojuje nakup blaga ali 
opravljanje storitve z Izročitvijo are.« 

32. člen 

V naslovu 4. točke VI. poglavja se beseda »prodaje« nadomesti z 
besedo »pogodb«. 

Za naslovom 4. točke VI. poglavja se doda podnaslov, ki se glasi: 
»a) Dostava blaga na dom«. 

V prvem odstavku 42. člena se besedilo »dostavi blaga v 
potrošnikovo stanovanje« nadomesti z besedilom »dostava na 
dom«. Besedilo »roku (dan in ura) pa se nadomesti z besedilom 
»času v potrošnikovo stanovanje«. 

V drugem odstavku 42. člena se besede »dostavo blaga v 
potrošnikovo stanovanje« zamenjajo z besedami »dostavo na 
dom«. 
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33. člen 

Pred 43. členom se doda podnaslov »b) Pogodbe, sklenjene na 
daljavo«. 

43. člen se spremeni tako, da se glas?! 

»Za pogodbe, sklenjene na daljavo, se po tem zakonu štejejo 
pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju storitev, ki so sklenjene 
med podjetjem in potrošnikom na podlagi organiziranega 
programa za ponujanje blaga ali storitev na daljavo, ki ga vodi 
podjetje in ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več 
sredstev za komuniciranje na daljavo, vse do takrat, in vključno 
s trenutkom, ko je pogodba sklenjena. 

Sredstva za komuniciranje na daljavo so tista sredstva 
komunikacije, ki omogočajo sklenitev pogodbe tako, da ni potrebna 
istočasna fizična prisotnost pogodbenih strank. 

Sredstva za komuniciranje na daljavo so zlasti: pisemske pošiljke 
in druge tiskovine, katalogi, telefonski pogovori, oglaševanje v 
tisku z naročilnico, televizijska prodaja, faksimile naprava, 
elektronska pošta in svetovni splet oziroma internet.« 

34. člen 

Za novim 43. členom se dodajo 43.a, 43.b, 43.C, 43.č, 43.d, 
43.e, In 43.f členi, ki se glasijo: 

»43. a člen 

Določila tega zakona o pogodbah, sklenjenih na daljavo, se 
ne uporabljalo za: 
1. pogodbe o gradnji In prodaji nepremičnin ter pogodbe 

o drugih pravicah na nepremičninah razen oddaje v 
najem; 

2. pogodbe o časovnem zakupu nepremičnin, ki so urejene 
z določbami od 59. do 60.e člena tega zakona; 

3. pogodbe o prodaji hrane, pijače ali drugega blaga, ki je 
namenjeno vsakodnevni porabi in ga potrošniku na 
dom, njegovo prebivališče ali njegovo delovno mesto 
dobavljajo prodajalci; 

4. pogodbe o finančnih storitvah, kot so na primer bančni 
posli, posli z vrednostnimi papirji in zavarovalni posli; 

5. pogodbe o nastanitvi, prevozu, gostinskih storitvah, 
dobavi hrane In pijače, obisku prireditev In storitvah za 
prosti čas, kjer se podjetje zaveže, da bo Izpolnilo svojo 
obveznost v točno določenem trenutku ali v točno 
določenem roku; 

6. pogodbe, ki so sklenjene: 
• s pomočjo prodajnih avtomatov; 
- z operaterji telekomunikacij ob uporabi javnih 

telefonskih govorilnic; 
- na javni dražbi. 

43. b člen 

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, mora potrošnik dobiti 
v času, ki je primeren glede na sredstvo komunikacije, 
najkasneje pa pred sklenitvijo pogodbe naslednje podatke: 
1. firmo in sedež podjetja; 
2. bistvene lastnosti blaga ali storitve, vključno z najkrajšim 

rokom trajanja pogodbe, če je predmet pogodbe trajna 
ali ponavljajoča se izpolnitev; 

3. ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki In drugimi 
dajatvami; 

4. morebitne stroške dostave; 
5. podrobnejšo ureditev plačila ter načina in roka dobave 

ali Izpolnitve; 
6. opis pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 43. č 

členom tega zakona; v primerih, ko potrošnik v skladu s 
43. č členom nima pravice do odstopa mora biti o tem 
izrecno obveščen; 

7. stroške, povezane z uporabo komunikacijskega sredstva, 
če se ti stroški razlikujejo od običajne osnovne tarife, ki 
jo potrošnik običajno plačuje; 

8. rok veljavnosti ponudbe, še posebej cene. 

V primeru, da gre za sklenitev pogodbe v okviru storitev 
Informacijske družbe, morajo biti, poleg podatkov, 
navedenih v prejšnjem odstavku, In podatkov, navedenih v 
tretjem odstavku 2. člena, pred sklenitvijo pogodbe 
potrošniku na voljo naslednji podatki: 
1. točna navedba tehničnih korakov, ki vodijo do sklenitve 

pogodbe; 
2. navedba ali bo sklenjena pogodba shranjena pri podjetju 

in na kakšen način bo možen dostop do nje; 
3. navedba tehnoloških sredstev, ki omogočajo 

prepoznavanje In popravljanje napak pred oddajo 
naročila; 

4. jeziki, v katerih |e možno skleniti pogodbo. 

V vsakem primeru pa je podjetje, razen če se pogodba sklene 
Izključno z izmenjavo elektronske pošte ali primerljivih 
posameznih sporočil, dolžno potrošniku, takoj po prejemu 
naročila, potrditi naročilo In sicer v elektronski obliki ter 
posredovati pogodbena določila v obliki, ki zagotavlja 
njihovo hranjenje in kasnejšo uporabo. 

Podatki iz tega člena morajo biti jasni In nedvoumni ter 
primerni glede na sredstvo komunikacije. 

43. c člen 

Podjetje mora potrošniku v primernem času zagotoviti na 
primernem trajnem nosilcu podatkov podatke iz t. do 8. 
točke prvega odstavka pre|šnjega člena tega zakona vendar 
najkasneje ob dobavi blaga ali začetku opravljanja storitve, 
če mu ti podatki niso bili dani na takšen način že prej. 
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V roku iz prejšnjega odstavka mora podjetje zagotoviti še: 
1. pisno obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe iz 43. 

č člena tega zakona ter o načinu in pogojih izvrševanja 
te pravice oziroma pisno obvestilo, da potrošnik v 
primerih Iz petega odstavka 43. č člena te pravice nima; 

2. naslov, kamor lahko potrošnik pošlje svoje ugovore, 
pripombe, zahtevke in Izjave; 

3. podatke o servisni službi In veljavnih garancijskih 
pogojih; 

4. pogoje za odpoved pogodbe pri pogodbah, sklenjenih 
za nedoločen čas, oziroma pri pogodbah, sklenjenih za 
čas daljši od enega leta. 

* 
Določbi prvega In drugega odstavka se ne uporabljata za 
storitve, ki se opravijo neposredno preko sredstva za 
komuniciranje na daljavo, če gre za enkratno storitev, ki jo 
zaračunava operater komunikacijskega sredstva. Tudi v tem 
primeru pa Ima potrošnik pravico dobiti točen naslov, kamor 
lahko pošlje svoje pritožbe. 

Za primeren trajni nosilec podatkov se šteje samo tisti 
nosilec, pri katerem se lahko potrošnik seznani z vsebino 
zapisa z običajnimi sredstvi, ki so mu na razpolago glede 
na način sklenitve pogodbe. Primerna oblika je predvsem 
pisno obvestilo. 

43. č člen 

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, Ima potrošnik pravico, 
da v petnajstih dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od 
pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo 
odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je poštna 
pošiljka oddana v roku. 

če je podjetje v celoti Izpolnilo obveznost iz 43. c člena tega 
zakona, teče rok za uveljavljanje pravice Iz prvega odstavka 
pri dobavi blaga od dneva, ko Je potrošnik sprejel blago, pri 
opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe ali z dnem, 
ko je podjetje Izpolnilo to obveznost, če Je bila ta obveznost 
Izpolnjena po sklenitvi pogodbe. 

Če podjetje Izpolni svojo obveznost Iz 43. c člena po dobavi 
blaga, začne teči petna|stdnevnl rok za odstop od pogodbe 
nasledn|l dan po dnevu Izpolnitve te obveznosti, če še ni 
pretekel rok treh mesecev Iz naslednjega odstavka. 

če podjetje nI v celoti Izpolnilo obveznost Iz 43. c člena 
tega zakona, traja rok za odstop od pogodbe tri mesece. Ta 
rok začne teči pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik 
sprejel blago, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve 
pogodbe. S potekom tega roka ugasne pravica potrošnika, 
da od pogodbe odstopi. 

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, 
potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega 
odstavka tega člena: 
1. pri pogodbah, katerih predmet je blago ali storitve, 

katerih vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih 
trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva; 

2. pri pogodbah, katerih predmet Je blago, ki je bilo izdelano 
po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno 
njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave nI 
primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je 
že potekel rok uporabe; 

3. pri pogodbah o dobavi avdio ali vldeo posnetkov ali 
računalniških programov, če Je potrošnik odprl varnostni 
pečat; 

4. pri pogodbah o dobavi časopisov, revij in periodičnih 
publikacij; 

5. pri pogodbah za Igre na srečo In storitvah loterije. 

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od 
pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. 

43. d člen 

Če je potrošnik v primeru Iz prejšnjega člena tega zakona 
odstopil od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa opravljena 
plačila. 

Vračilo plačil mora podjetje opraviti takoj, ko Je to mogoče, 
najkasneje pa v petnajstih dneh po prejemu sporočila o 
odstopu od pogodbe. Če podjetje zamudi z vračilom plačil, 
mora potrošniku poleg zakonitih zamudnih obresti plačati 
še eno desetino prejetih plačil za vsakih dopolnjenih trideset 
dni zamude pri vračilu. 

Če je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora 
blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlatl 
podjetju v petnajstih dneh po sporočilu Iz prvega odstavka 
43. č člena tega zakona, razen če |e blago uničeno, 
pokvarjeno, Izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, 
ne da bi bil za to kriv potrošnik. 

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od 
pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. 

43. e člen 

Podjetje mora izpolniti svoje obveznosti Iz pogodbe v roku 
trideset dni od sklenitve pogodbe, razen če se stranki nista 
dogovorili drugače. 
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Če podjet|e ne more Izpolniti svoje obveznosti, ker blago nI 
na razpolago ali ker ni pogojev za opravljanje storitve, mora 
podjetje o tem takoj obvestiti potrošnika In mu vrniti vsa 
opravljena plačila. Za vračilo plačil se uporablja določba 
drugega odstavka 43. d člena tega zakona. 

43. f člen 

Če se v zvezi s pogodbo sklenjeno na daljavo zlorabi 
potrošnlkova plačilna ali kreditna kartica, ima potrošnik, v 
primeru da transakcija še ni bila opravljena, pravico do 
preklica plačila pri podjetju, registriranem in pristojnem za 
opravljanje transakcije. V primeru, da je transakcija že 
opravljena Ima potrošnik pravico zahtevati vračilo zneska 
od podjetja, kateremu Je bil znesek nakazan. 

35. člen 

44. člen se črta. 

36. člen 

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

»45. a člen 

Podjetje lahko uporablja sistem klicev brez posredovanja človeka, 
faksimile napravo in elektronsko pošto samo z vnaprejšnjim 
soglasjem posameznega potrošnika, ki mu je sporočilo 
namenjeno. 

Pri telefonskih pogovorih mora oseba, ki v imenu podjetja vzpostavi 
telefonski stik, na začetku vsakega razgovora s potrošnikom 
razkriti firmo in sedež podjetja in jasno povedati, da gre za klic, ki 
ima gospodarski namen. 

Če potrošnik pri kateremkoli stiku, vzpostavljenim s sredstvom 
za komunikacijo, ki omogoča osebna sporočila, izjavi, da ne želi 
več prejemati sporočil na takšen način, mu podjetje ne sme več 
pošiljati nobenih sporočil, ki so namenjena sklenitvi pogodbe za 
dobavo kateregakoli blaga ali katerekoli storitve. 

Če potrošnik jasno, vidno in nedvoumno označi, da ne želi 
prejemati reklamnih sporočil (na primer brošure, prospekti, letaki), 
ki niso indvidualizirana, mora podjetje prenehati z dostavo takšnih 
sporočil.« 

37. člen 

Pred 46. členom se doda podnaslov, ki se glasi: »c) Pogodbe, 
sklenjene zunaj poslovnih prostorov«. 

46. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, se po tem 
zakonu štejejo pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju storitev, ki 
so sklenjene: 
1. med srečanjem izven poslovnih prostorov podjetja ali 
2. med obiskom zastopnika ali pooblaščenca podjetja na 

potrošnikovem domu, na domu drugega potrošnika ali na 
delovnem mestu potrošnika, če do obiska ne pride na izrecno 
potrošnikovo željo. 

Določila tega zakona, o pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih 
prostorov, se uporabljajo tudi za pogodbe o dobavi blaga ali 
opravljanju storitev, čeprav do obiska pride na izrecno željo 
potrošnika, vendar potrošnik v trenutku, ko je obisk zahteval, ni 
vedel ali ni mogel vedeti, da dobava blaga ali opravljanje storitve, 
ki je predmet te pogodbe, ne sodi med dejavnosti, za katere je 
podjetje registrirano. 

Določila tega zakona, o pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih 
prostorov, se uporabljajo tudi za pogodbe o dobavi blaga ali 
opravljanju storitev, ki so sklenjene tako, da podjetje sprejme 
potrošnikovo ponudbo za sklenitev pogodbe, če je bila ponudba 
za sklenitev pogodbe dana v okoliščinah, ki so podobne tistim iz 
prvega in drugega odstavka tega člena (sejmi).« 

38. člen 

Za 46. členom se dodajo 46. a, 46. b in 46. c, ki se glasijo: 

»46. a člen 

Določila tega zakona o pogodbah, sklenjenih zunaj 
poslovnih prostorov, se ne uporabljajo za: 
1. pogodbe o gradnji, prodaji In najemu nepremičnin in 

pogodbe o drugih pravicah na nepremičninah; 
2. pogodbe o prodaji hrane, pijače ali drugega blaga, ki Je 

namenjeno vsakodnevni porabi In ga potrošniku na 
dom, njegovo prebivališče ali njegovo delovno mesto 
dobavljajo prodajalci; 

3. pogodbe o dobavi blaga In opravljanje storitev, če so 
hkrati izpolnjeni vsi naslednji pogoji: 
• pogodba Je sklenjena na podlagi kataloga podjetja, 

ki ga Je potrošnik Imel možnost preučiti v odsotnosti 
zastopnika ali pooblaščenca podjetja; 

- potrošnik In zastopnik ali pooblaščenec podjetja 
Imata s to In naslednjimi pogodbami namen 
vzpostaviti stalno zvezo; 

- katalog In pogodba vsebujeta Jasno določilo, da ima 
potrošnik pravico, da lahko podjetju vrne blago v 
roku, ki nI kra|šl od petnajst dni po prejemu ali da v 
Istem roku odstopi od pogodbe, ne da bi pri tem 
Imel kako drugo obveznost, razen da primerno hrani 
blago; 
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4. zavarovalne pogodbe; 
5. pogodbe, katerih predmet so vrednostni papirji; 
6. pogodbe o dobavi blaga ali opravl]anju storitev, če vsota 

vseh plačil, ki jih mora plačati potrošnik iz naslova te 
pogodbe ne presega 3000 SIT. 

46. b člen 

Pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, mora 
podjetje potrošniku izročiti v rokih iz drugega odstavka tega 
člena pisno obvestilo, ki vsebuje vsaj firmo in sedež podjetja, 
vrsto In ceno blaga, pravice potrošnika Iz 46. c člena tega 
zakona ter kraj In datum. 

Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora podjetje Izročiti 
potrošniku: 
- v primeru iz prvega odstavka 46. člena tega zakona ob 

sklenitvi pogodbe; 
- v primeru iz drugega odstavka 46. člena tega zakona 

najkasne|e ob sklenitvi pogodbe; 
- v primeru iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona, ko 

je bila dana ponudba. 

46. c člen 

Pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, ima 
potrošnik pravico, da v petnajstih dneh podjetju pisno 
sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba 
navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo 
pravočasno, če je poštna pošiljka oddana v roku. 

Če je podjetje v celoti Izpolnilo obveznost Iz 46. b člena 
tega zakona, teče rok za uveljavljanje pravice iz prvega 
odstavka pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel 
blago, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe 
ali z dnem, ko je podjetje Izpolnilo to obveznost, če je bila ta 
obveznost Izpolnjena po sklenitvi pogodbe. 

Če podjetje izpolni svojo obveznost iz 46. b člena po dobavi 
blaga, začne teči petnajstdnevnl rok za odstop od pogodbe 
naslednji dan po dnevu izpolnitve te obveznosti, če še nI 
pretekel rok treh mesecev Iz naslednjega odstavka. 

Če podjetje nI v celoti Izpolnilo obveznost iz 43. c člena 
tega zakona, traja rok za odstop od pogodbe tri mesece. Ta 
rok začne teči pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik 
sprejel blago, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve 
pogodbe. S potekom tega roka ugasne pravica potrošnika, 
da od pogodbe odstopi. 

Za način Izvršitve In omejitve pravice do odstopa ter vračilo 
prejetega blaga In že plačane kupnine se smiselno 
uporabljajo določbe 43. č In 43. d člena tega zakona.« 

39. člen 

47. člen se črta. 

40. člen 

Pred 48. členom se doda podnaslov, ki se glasi: »d) Pogodbe 
o dobavi energije in vode«. 

48. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Pri izpolnjevanju pogodb o dobavi energije in vode 
potrošnikom je treba potrošniku ceno obračunati po 
dejanski dobavi izkazani na njegovem merilnem mestu. Če 
dejanske tehnične možnosti v obstoječih stavbah z več 
stanovanji oziroma poslovnimi prostori ne omogočajo 
merjenja dobavljene energije in vode pri posameznem 
potrošniku in pri odjemu za skupne prostore, se obračun 
dobavljene količine lahko Izvede na osnovi med lastniki 
dogovorjenih razmerij ali drugega s predpisi opredeljenega 
razmerja. Potrošnik pa Ima pravico, da se mu na njegove 
stroške omogoči vgraditev ustreznega merilnika, če tehnične 
možnosti to omogočajo. Pri obračunu dobavljene količine 
posameznemu potrošniku, Je upravnik stavbe z več 
stanovanji oziroma poslovnimi prostori na zahtevo 
potrošnika dolžan predložiti račune dobaviteljev. 

Način merjenja za dobavljeno energijo in vodo se določi v 
posebnem področnem predpisu.« 

41. člen 

V 49. členu se za drugim odstavkom dodata novi tretji in četrti 
odstavek, ki se glasita: 
»Določbe tega zakona, ki urejajo prodajo na obroke, se smiselno 
uporabljajo tudi za prodajo storitev. 

Določbe tega zakona, ki urejajo prodajo na obroke, ne vplivajo na 
pravice potrošnikov po zakonu, ki ureja potrošniške kredite.« 

42. člen 

50. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V pogodbeni listini morajo biti poleg blaga In njegove cene 
pri prodaji za gotovino navedeni tudi: skupen znesek vseh 
obročnih odplačil, vštevši tudi tisto, kar je bilo plačano ob 
sklenitvi pogodbe, znesek posameznih obrokov, njihovo 
število ter njihovi roki, sicer lahko potrošnik odstopi od 
pogodbe. 

V pogodbi morajo biti izrecno navedene tudi pravice, ki jih 
Ima potrošnik po tem poglavju (51., 53., 53. a In 54. člen). 

16. november2002 



i IEL0VNA TELES/ 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Če pravice Iz prejšnjega odstavka niso navedene v pogodbi, 
Jih lahko potrošnik kljub temu uveljavlja ali pa odstopi od 
pogodbe.« 

43. člen 

Za 50. členom se doda nov 50. a člen, ki se glasi: 

»50. a 

Nična so določila pogodbe o prodaji na obroke, ki bi bila za 
potrošnika manj ugodna od določb tega poglavja, razen 
določil o lastninskem pridržku.« 

44. člen 

Pn/i odstavek 51. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Potrošnik ima pravico, da kadarkoli predčasno odplača ostanek 
dolžne kupnine, in to brez pogodbenih obresti, razen stroškov 
izdelave obračuna predčasnega odplačila kupnine.« 

45. člen 

Člen se črta. 

46. člen 

Za 53. členom se doda 53. a člen, ki se glasi: 

»53. a 

Potrošnik lahko v vsakem primeru odstopi od pogodbe, če to 
pisno sporoči prodajalcu v petnajstih dneh po podpisu. Potrošnik 
se tej pravici ne more vnaprej odpovedati. 

Drugačno pogodbeno določilo je nično.« 

47. člen 

V prvem odstavku 54. člena se beseda »razdre« nadomesti 
s besedo »razveže«, v drugem odstavku pa se beseda 
»razdrtja« nadomesti s besedo »razveze«. 

48. člen 

55. člen se črta. 

49. člen 

Črta se drugi odstavek 58. člena. 

50. člen 

Pred 59. členom se doda naslov, ki se glasi: »7. Časovni 
zakup stanovanjskih objektov« 

59. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Pogodba o časovnem zakupu stanovanjskih objektov po 
tem zakonu Je vsaka pogodba, sklenjena za obdobje najmanj 
treh let, s katero podjetje potrošniku proti plačilu določene 
cene zagotovi ali obljubi zagotoviti pravico do uporabe 
stanovanjskega objekta v določenem obdobju leta ali 
obdobju, ki ga je treba še določiti, in ki ne znaša manj kot 
sedem dni v letu. 

Za stanovanjski objekt po tem zakonu se šteje zemljišče, 
stavba ali del zemljišča oziroma stavbe, ki je namenjen 
trajnemu ali začasnemu prebivanju, In ki po pravu države, v 
kateri se nahaja, predstavlja predmet pravnega prometa. 

Pravica do uporabe po tem zakonu ie lahko stvarna ali druga 
pravica, ki lahko Izvira tudi iz članstva v društvu, deleža v 
družbi ali zadrugi.« 

51. člen 

60. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Ponudnik pravice o časovnem zakupu mora vsakemu 
Interesentu Izročiti prospekt, ki poleg splošnega opisa 
stanovanjskega objekta, ki je predmet pravice, vsebuje tudi 
natančne podatke v skladu s prvim in drugim odstavkom 
60. b člena tega zakona. 

Prospekt je sestavni del pogodbe o časovnem zakupu. 

Če Ima Interesent stalno prebivališče v eni od držav članic 
Evropske unije ali je državljan te države, lahko zahteva 
prospekt v uradnem Jeziku te države. 

Prospekt, ki se nanaša na objekt v Republiki Sloveniji ali 
prospekt, ki se Izroča državljanu Republike Slovenije ali 
osebi s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, mora 
biti tudi v slovenskem jeziku. 

Pri vsakem oglaševanju sklepanja pogodb o časovnem 
zakupu stanovanjskih objektov Je treba navesti, da je 
mogoče dobiti prospekt In kje ga Je mogoče dobiti.« 

52. člen 

Za 60. členom se dodajo 60. a, 60. b, 60. c, 60. č, 60. d In 60. 
e členi, ki se glasijo: 
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»60. a člen 

Pogodba o časovnem zakupu stanovanjskih objektov mora 
biti sklenjena v pisni obliki. Pogodba mora vsebovati vse 
podatke, naštete v 60. b členu tega zakona. Glede jezika, v 
katerem je pogodba sestavljena se smiselno uporabljajo 
določila tretjega odstavka 60. člena tega zakona. 

Vsebina pogodbe o časovnem zakupu mora ustrezati 
besedilu prospekta, ki se izroči potrošniku. Če pogodbeni 
stranki ne skleneta drugačnega dogovora, se pred sklenitvijo 
pogodbe lahko spremeni vsebina prospekta le v primeru, 
ko to narekujejo okoliščine, na katere podjetje ni Imelo vpliva. 
Takšne spremembe se morajo potrošniku sporočiti pred 
sklenitvijo pogodbe v pisni obliki. 

Poleg Izvirnika pogodbe mora podjetje potrošniku Izročiti 
overjen prevod pogodbe v jeziku države, kjer se stanovanjski 
objekt nahaja, v primeru, ko je ta jezik drugačen od jezika, v 
katerem je sestavljena pogodba. Ta obveznost ne velja v 
primeru, ko so predmet pogodbe o časovnem zakupu deli 
stanovanjskih objektov, ki se naha|a|o v dveh ali več 
državah. 

60. b člen 

Prospekt In pogodba o časovnem zakupu stanovanjskih 
objektov morata vsebovati naslednje podatke: 
1. firmo in sedež podjetja ter Ime morebitnega zastopnika 

podjetja; 
2. natančen opis narave pravice, ki je predmet pogodbe In 

opis Izpolnjenih pogojev ali pogojev, ki Jih Je v skladu z 
zakonodajo države, kjer se stanovanjski objekt nahaja 
za izvrševanje pravice še potrebno Izpolniti; 

3. natančen opis stanovanjskega objekta in njegove lege, 
če Je predmet pogodbe določen stanovanjski objekt; 

4. podatke iz evidence nepremičnin za objekt, če takšna 
evidenca obstaja; 

5. v primeru stanovanjskega objekta v stanju načrtovanja 
ali gradnje pa tudi: 
• stanje gradbenih del In del na skupnih komunalnih 

napravah 
- rok za dokončanje del 
- če se pravica nanaša na določen stanovanjski objekt, 

naziv In naslov pristojnega upravnega organa ter 
številke potrebnih dovoljenj 

- če se pravica nanaša na določen stanovanjski objekt, 
stan|e del na skupnih komunalnih napravah, kot so 
plinski, električni, vodovodni in telefonski priključek 

- zagotovila, ki obstajajo za dokončanje 
stanovanjskega objekta in vračilo nadomestila 
potrošniku v primeru nedokončanja stanovanjskega 
objekta 

- komunalne naprave (plinski, električni, vodovodni 
in telefonski priključek) in storitve (vzdrževanje, 
odvoz smeti), ki so ali bodo na razpolago potrošniku 
In pogoje za njihovo uporabo 

6. načela, po katerih bo potekalo vzdrževanje, popravila in 
upravljanje stanovanjskega objekta ali stanovanjskih 
objektov; 

7. skupne naprave, kot so savne ali bazeni, ki jih potrošnik 
lahko uporablja ali Jih bo lahko uporabljal in morebitni 
pogoji za uporabo; 

8. ceno, ki jo mora potrošnik plačati za uporabo 
stanovanjskega objekta, osnovo za izračun in oceno 
zneska tekočih stroškov, ki jih mora potrošnik plačati za 
uporabo skupnih naprav In storitev, ki so mu ali mu 
bodo na razpolago, oceno zneska upravnih stroškov 
(davki, dajatve) ter oceno stroškov upravljanja, 
vzdrževanja in popravil stanovanjskega objekta; 

9. podatek, ali lahko potrošnik sodeluje pri poslih menjave 
ali ponovne prodaje pogodbene pravice uporabe in 
ocena stroškov v primeru, da podjetje ali tretja oseba, 
določena v pogodbi s strani podjetja, posredujeta pri 
menjavi ali ponovni prodaji; 

10. navodilo glede pravice potrošnika do odstopa od 
pogodbe v skladu z določili 60c. člena tega zakona, ime 
in naslov prejemnika pisne izjave o odstopu, navodilo 
glede odstopnega roka In pisno oblike izjave o odstopu. 
Po potrebi mora prospekt opredeliti tudi stroške, ki jih 
mora kriti potrošnik v primeru odstopa od pogodbe v 
skladu s tretjim odstavkom 60c. člena tega zakona; 

11. navodilo glede pridobivanja drugih podatkov. 

Pogodba mora poleg navedenega vsebovati tudi naslednje: 
1. Ime, priimek In stalno prebivališče potrošnika 
2. natančno določeno časovno obdobje v letu, v katerem 

se pravica uporabe lahko Izvršuje, trajanje veljavnosti 
pravice In druge podatke, pomembne za izvrševanje 
pravice uporabe 

3. Izjavo, da pridobitev In izvrševanje pravice uporabe nista 
povezana s stroški, obveznostmi ali bremeni, ki niso 
opredeljeni v pogodbi 

4. datum in kraj podpisa pogodbe 

60. c člen 

Potrošnik Ima pravico, da v petnajstih dneh od sklenitve 
pogodbe oziroma predpogodbe podjetju pisno sporoči, da 
odstopa od pogodbe oziroma predpogodbe, ne da bi mu 
bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da Je 
sporočilo pravočasno, če Je poštna pošiljka oddana v roku. 

Če v pogodbi manjka eden od podatkov, predpisanih v 60. b 
členu tega zakona, ali če nI bil Izročen prospekt ali če Je 
pogodba sestavljena v jeziku v nasprotju z določbami tega 
zakona, prične rok iz prejšnjega odstavka tega člena teči po 
pisnem sporočilu manjkajočega podatka potrošniku, a 
najkasneje tri mesece po sklenitvi pogodbe. 

Če potrošnik odstopi od pogodbe se smiselno uporabljajo 
določila 43. d člena tega zakona. Potrošnik ni dolžan povrniti 
morebitnih stroškov uporabe stanovanjskega objekta In 
drugih storitev. Potrošnik je dolžan povrniti stroške pravnih 
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I 
dejan], povezanih s sklenitvijo pogodbe, ki jih je bilo 
potrebno opraviti pred Iztekom odpovednega roka Iz prvega 
odstavka tega člena, če je to v pogodbi izrecno določeno. 

60. č člen 

Nično je pogodbeno določilo, po katerem mora potrošnik 
del cene ali stroškov plačati pred potekom roka Iz prvega 
odstavka prejšnjega člena. 

60. d člen 

Če se cena, ki jo mora za pravico uporabe plačati potrošnik, 
v celoti ali delno financira s kreditom podjetja, z odstopom 
od pogodbe o časovnem zakupu preneha veljati tudi 
posojilna pogodba. V primeru odstopa od pogodbe sta obe 
strani dolžni vrniti prejete vsote. Podjetje do potrošnika 
nima nobenih zahtevkov glede plačil obresti In stroškov. 

Prejšnji odstavek tega člena se uporablja tudi v primerih, ko 
je posojilodajalec druga oseba, pa je podjetje posredovalo 
pri sklenitvi posojilne pogodbe oziroma je potrošnika 
napotilo na posojilodajalca. 

60. e člen 

Če pogodbo o časovnem zakupu stanovanjskih objektov, 
ali posojilno pogodbo Iz prejšnjega člena urejajo tuji pravni 
predpisi, se določbe tega zakona kljub temu uporabljajo, 
če: 
1. se stanovanjski ob|ekt nahaja na ozemlju države članice 

Evropske unije ali 
2. če pride do sklenitve pogodbe na podlagi javne 

ponudbe, javnega oglaševanja ali podobne poslovne 
delavnosti, ki Jo opravlja podjetje na ozemlju Republike 
Slovenije, In če Ima potrošnik pri oddaji izjave, ki se 
nanaša na sklenitev pogodbe, stalno ali začasno 
prebivališče v Republiki Sloveniji.« 

53. člen 

V naslovu 3. točke VII. poglavja se beseda »Nosilci« nadomesti z 
besedo »Izvajalci«. 

54. člen 

DrugI odstavek 64. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Urad sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami pri pripravi 
izobraževalnih programov varstva potrošnikov. Urad in 
organizacije potrošnikov lahko izvajajo programe strokovnega 
izpopolnjevanja za učitelje za pridobivanje temeljnih znanj iz 
varstva potrošnikov.« 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Organizacije potrošnikov lahko sodelujejo z vzgojno- 
izobraževalnimi institucijami, pripravljajo vzgojno-izobraževalna 
gradiva in vodijo druge vzgojno-izobraževalne aktivnosti s 
področja varstva potrošnikov za potrošnike vseh starostnih 
skupin.« 

55. člen 

V 70. členu se besedilo »Organi tržne inšpekcije« nadomesti 
z besedilom »Tržni Inšpektorat in drugi pristojni Inšpekcijski 
organi«. 

56. člen 

V prvem odstavku 71. člena se besedilo »organ tržne 
inšpekcije« nadomesti z besedilom »tržni Inšpektorat ali 
drugi pristojni inšpekcijski organ«. 

V drugem odstavku 71. člena se črta besedilo »je nedvoumno 
dokazana« In nadomesti z besedilom »potrošnik predloži 
mnenje sodnega izvedenca, ali če je na drug način 
nedvomno dokazana.« 

57. člen 

V prvem odstavku 72. člena se besedilo »organ tržne 
Inšpekcije« nadomesti z besedilom »tržni inšpektorat ali 
drugI pristojni inšpekcijski organ«. 

V 72. členu se v šesti alinei za besedo »prodajo« doda 
besedilo »oziroma ni ustavilo prodaje blaga«. 

Sedma In osma alinea 72. člena se spremenita tako, da se 
glasita: 
- blagu, pri katerem Je za njegovo pravilno uporabo 

potreben določen postopek ali bi potrošnik z njegovo 
napačno uporabo lahko povzročil škodo zase ali za 
druge ali onesnažil okolje, nI priloženo navodilo za 
uporabo v skladu s 33. členom tega zakona (33. člen); 

- podjetje za blago, ki je namenjeno prodaji potrošnikom 
v prodajalnah, zunaj prodajaln in prodaji blaga, sklenjeni 
s pogodbami na daljavo, ne Izroči označb, certifikata, 
lz|ave o skladnosti, garancijskega lista, navodila za 
sestavo In uporabo, seznama pooblaščenih servisov 
oziroma drugih spremnih dokumentov (prvi In drugi 
odstavek 34. člena);« 

58. člen 

Za 72. členom se doda nov 72. a člen, ki se glasi: 
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»72. a člen 

Če tržni inšpektorat ali drugI pristojni lnšpekci|skl organ 
ugotovi, da 
- pod]et|e potrošniku pri končnem obračunu od 

predplačila za blago ali storitev ne obračuna In plača 
obresti po obrestni meri, po kakršni obrestujejo banke 
hranilne vloge, vezane nad tri mesece (41. člen); 

Izda odločbo, s katero naloži podjetju izpolnitev zakonske 
obveznosti.« 

59. člen 

73. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Če tržni Inšpektorat ali drugi pristojni Inšpekcijski organ 
ugotovi, da: 
1. podjetje oglašuje blago in opravlja storitve na način, ki 

je v nasprotju z zakonom, nedostojen ali zavajajoč ali če 
blago oziroma storitev ne oglaša v slovenskem Jeziku 
(12., 12. a In 12. b člen); 

2. podjetje primerjalno oglašuje blago ali storitve v 
nasprotju z določili tega zakona (12. c člen); 

3. oglaševanje vsebuje sestavine, ki povzročajo ali bi lahko 
povzročile telesno, duševno ali drugačno škodo pri 
otrocih ali sestavine, ki jih izkoriščajo ali bi lahko 
Izkoriščale njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj 
(15. člen); 

z odločbo začasno prepove takšno oglaševanje blaga ali 
storitev ali prepove objavo takšnega oglasa, če ta še nI bil 
objavljen, a je tik pred Javno objavo.« 

60. člen 

Na koncu 74. člena se besedilo »njihove uporabe« nadomesti 
z besedilom »takšnega ravnanja«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Sodišče lahko v okviru tožbenega zahtevka odloči, da se 
na stroške podjetja sodba ob|avi. Sodišče ob tem odloči, v 
kakšnem obsegu Je potrebno objaviti obrazložitev sodbe.« 

61. člen 

Za 74. členom se doda 74. a člen, ki se glasi: 

»74. a člen 

V sporu zaradi zavajajočega ali primerjalnega oglaševanja po 74. 
členu tega zakona sodišče na predlog tožeče stranke po določbah 
zakona, ki ureja zavarovanje izda začasno odredbo, s katero 
odredi prenehanje zavajajočega oglaševanja ali nedovoljenega 
primerjalnega oglaševanja ali prepove objavo zavajajočega ali 
nedovoljenega primerjalnega oglasa, če ta še ni bil objavljen, a je 
tik pred javno objavo.« 

62. člen 

V 75. členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 
»Če ravnanje, na katerega se nanaša tožba, lahko prizadene 
položaj in pravice potrošnikov v državi članici Evropske skupnosti, 
lahko tožbo iz prejšnjega člena vloži tudi organizacija ali neodvisen 
javni organ (npr. potrošniški ombudsman), ki je po predpisih tiste 
države ustanovljena za varovanje pravic in interesov potrošnikov 
v tisti državi ter od katere ustanovitve do vložitve tožbe je preteklo 
že najmanj eno leto in dejansko deluje. 

Oseba iz prejšnjega odstavka tega člena lahko vloži tožbo šele 
po posvetovanju z državnim organom, pristojnim za varstvo 
potrošnikov. Tožba se lahko vloži tudi neposredno, če organ za 
varstvo potrošnikov v štirinajstih dneh ne odgovori na zahtevo 
za posvetovanje.« 

63. člen 

77. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev, pravna oseba pa z 
denarno kaznijo najmanj 3.000.000 tolarjev, če: 
1. s potrošniki ne posluje v slovenskem jeziku ali v pisnih 

sporočilih potrošnikom ne uporabi celotnega Imena 
svoje firme ali v pisnih sporočilih, ki niso namen|ena 
Individualno določenemu potrošniku ne uporabi vsaj 
skrajšane firme In sedeža (prvi In drugi odstavek 2. 
člena); 

2. kot ponudnik storitev Informacijske družbe ne omogoči 
enostaven neposreden in stalen dostop do podatkov, 
določenih v tretjem odstavku 2. člena (tretji odstavek 2. 
člena); 

3. oglašuje blago ali storitve na način, ki je v nasprotju z 
zakonom, nedostojen ali zavajajoč ali če blaga in storitev 
ne oglašuje v slovenskem Jeziku (12., 12. a, 12. b člen); 

4. primerjalno oglašuje blago ali storitve v nasprotju z 
določili tega zakona (12. c člen); 

5. oglaševanje blaga ali storitev vsebuje sestavine, ki 
povzročajo ali bi lahko povzročile telesno, duševno ali 
drugačno škodo pri otrocih ali sestavine, ki Izkoriščajo 
ali bi lahko izkoriščale njihovo zaupljivost ali 
pomanjkanje Izkušenj (15. člen); 

6. oglaševalsko sporočilo, ki Je del ali pa predstavlja storitev 
informacijske družbe nI v skladu s 15. a členom (15. a 
člen); 

7. za blago Iz drugega odstavka 15. b člena ob sklenitvi 
prodajne pogodbe potrošniku ne Izroči garancijskega 
lista, navodila za sestavo In uporabo In seznama 
pooblaščenih servisov ali če navedeni dokumenti niso 
v celoti v slovenskem |ezlku In lahko razumljivi (prvi 
odstavek 16. člena); 

8. ne zagotovi popravila In vzdrževanja Izdelka, za čas 
garancijskega roka oziroma njegovega podal|šanja 
brezplačno, po poteku le tega pa proti plačilu, tako da 
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servis opravlja sam ali Ima sklenjeno pogodbo o 
servisiranju z drugo osebo (četrti odstavek 16. člena); 

9. ne zagotovi vzdrževanja, nadomestnih delov In 
priklopnih aparatov tudi po prenehanju proizvodnje 
določenega blaga (peti odstavek 16. člena); 

10. kot prodajalec stanovanja ali poslovnega prostora 
kupcu, najkasneje ob Izročitvi stanovanja, ne preda 
garancijskih listov za vso vgrajeno blago iz prvega 
odstavka 15. b člena (osmi odstavek 16. člena); 

11. garancijski list ne vsebuje vseh podatkov Iz prvega 
odstavka 18. člena tega zakona; 

12. če kot proizvajalec ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
20. člena; 

13. potrošnikom ne prodaja blaga oziroma ne opravlja 
storitev pod enakimi pogoji (drugI odstavek 25. člena); 

14. najvišji odstotek znižanja cen blaga na razprodaji, 
objavljen v razponu, ne zajema najmanj ene četrtine 
vrednosti vsega blaga, ki Je na razprodaji (tretji odstavek 
28. člena); 

15. blagu, pri katerem Je za njegovo pravilno uporabo 
potreben določen postopek ali bi potrošnik z njegovo 
napačno uporabo lahko povzročil škodo zase ali za 
druge ali onesnažil okolje, ne priloži navodila za uporabo 
v skladu s 33. členom tega zakona; 

16. potrošniku pri končnem obračunu od predplačila za 
blago ali storitev ne obračuna In plača obresti po obrestni 
meri, po kakršni obrestujejo banke hranilne vloge, 
vezane nad tri mesece (41. člen); 

17. pri dogovorjeni dostavi na dom ali na drug kraj blaga ne 
dostavi v brezhibnem stanju, ali dogovorjeni količini ali 
dogovorjenem času v potrošnikovo stanovanje z vso 
pripadajočo dokumentacijo (prvi odstavek 42. člena); 

18. v primeru dostave blaga na dom blago pusti pred vrati 
potrošnlkovega stanovanja (drugi odstavek 42. člena); 

19. pri pogodbi, sklenjeni na daljavo podjetje v predpisanih 
rokih potrošniku ne zagotovi podatkov 43. b člena tega 
zakona, na primernem trajnem nosilcu podatkov (43. c 
člen); 

20. kot ponudnik storitev informacijske družbe ne potrdi 
naročila v elektronski obliki, razen zakonsko določene 
Izjeme ali ne posreduje pogodbenih določil v obliki, ki 
zagotavlja njihovo hran|enje in kasnejšo uporabo (tretji 
odstavek 43. b člena); 

21. pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, v 
predpisanih rokih potrošniku ne Izroči pisnega obvestila, 
ki vsebu|e vsaj firmo In sedež podjetja, vrsto In ceno 
blaga, pravice potrošnika Iz 46. c člena tega zakona ter 
kraj in datum (46. b člen); 

22. pri pogodbi, sklen|enl na daljavo, ali pri pogodbi, 
sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, v primeru, da je 
potrošnik odstopil od pogodbe v roku ne vrne vseh 
opravljenih plačil (prvi odstavek 43. d člena In peti 
odstavek 46. c člena); 

23. uporablja sistem klicev brez posredovanja človeka, 
fakslmlle napravo In elektronsko pošto brez 
vnaprejšnjega soglasja potrošnika, ki mu je bilo 
sporočilo namenjeno (prvi odstavek 45. a člena); 

24. potrošniku pošilja sporočila, ki so namenjena sklenitvi 
pogodbe za dobavo kateregakoli blaga ali katerekoli 
storitve, čeprav potrošnik Izjavi, da jih ne želi več 
prejemati (tretji odstavek 45. a člena); 

25. ne preneha z dostavo reklamnih sporočil, ki niso 
individualizirana, če potrošnik jasno, vidno In 
nedvoumno označi, da ne želi prejemati teh sporočil 
(četrti odstavek 45. a člena); 

26. cene dobave energije oziroma vode potrošniku ne 
obračuna po dejanski dobavi ali če merjenje dejanske 
dobave energije oziroma vode ne opravi na predpisan 
način (48. člen); 

27. pri prodaji na obroke, potrošniku ne omogoči 
predčasnega odplačila ostanka dolžne kupnine brez 
pogodbenih obresti (51. člen); 

28. pri prodaji na obroke, v primeru da potrošnik odstopi 
od pogodbe, ne vrne prejetih obrokov z zakonitimi 
zamudnimi obrestmi od dneva, ko jih je prejel In ne 
povrne nujnih stroškov, ki jih je imel za blago (54. člen); 

29. podjetja, ki organiziralo skupinske izlete In potovanja, 
niso ustrezno zavarovala potnikov (58. člen); 

30. pogodbe o časovnem zakupu turističnih objektov ne 
sklene v pisni obliki (60. a člen); 

31. pogodba ne vsebuje predpisanih podatkov (60. b člen). 
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka.« 

64. člen 

78. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo 200.000 tolarjev, ki se Izterja takoj na kraju prekrška, 
pravna oseba pa z denarno kaznijo 300.000 tolarjev, ki se 
Izterja takoj, če: 
1. pri pogodbah o zagotavljanju javnih storitev In dobrin, 

v primeru, ko potrošnik zamudi z izpolnitvijo obveznosti, 
ne ravna v skladu z drugim odstavkom 3. člena; 

2. za blago oziroma storitve, ki jih ponuja, ne označi cene 
ali Je vidno ne označi oziroma označena cena ne vključu|e 
davka na dodano vrednost v primeru, da Je podjetje 
zavezanec za davek na dodano vrednost (prvi odstavek 
26. člena); 

3. cene blaga oziroma storitve ne označi v tolarjih (drugI 
odstavek 26. člena); 

4. ne upošteva označenih cen (tretji odstavek 26. člena); 
5. če v ponudbi v okviru Informacijske družbe nI poleg 

cene Jasno In nedvoumno navedeno ali cena vključuje 
tudi stroške dostave (četrti odstavek 26. člena); 

6. se ne drži predpisanega načina označevanja cen blaga 
In storitve (peti odstavek 26. člena); 

7. uporabi višje zamudne obresti kot jih določa obligacijski 
zakonik (prvi odstavek 27. a člena); 

8. v primeru zamude potrošnika kot pogodbene stranke, 
izda opomin, katerega stroški presežejo dejanske 
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stroške izdelave In pošiljanja opomina oziroma višino 
zamudnih obresti (drugi odstavek 27. a člena); 

9. če razprodaje ne objavi v skladu s prvim odstavkom 28. 
člena ali če blaga na razprodaji ne označi s ceno pred 
znižanjem In z znižano ceno (prvi in drugi odstavek 28. 
člena); 

10. blaga z napako fizično ne loči od redne prodaje 
brezhibnega blaga in vidno ne opozori, da gre za blago 
z napako, ter vsakega kosa blaga z napako posebej ne 
označi (prvi odstavek 30. člena); 

11. prodaja blago oziroma ne ustavi prodaje blaga, ki zaradi 
svojih lastnosti ni primerno za običajno uporabo, in na 
nJem ne označi, za katere namene je uporabno tudi s 
temi lastnostmi (tretji odstavek 31. člena); 

12. ne odstrani blaga iz prodaje, čeprav ne more zagotoviti 
zahteve iz drugega odstavka 32. člena (tretji odstavek 
32. člena); 

13. za blago, ki Je namenjeno prodaji potrošnikom v 
prodajalnah, zunaj prodajaln in prodaji blaga, sklenjeni 
s pogodbami na daljavo, potrošniku ne izroči označbe, 
certifikata, Izjave o skladnosti, garancijskega lista, 
navodila za sestavo in uporabo, seznama pooblaščenih 
servisov oziroma drugih spremnih dokumentov oziroma 
če dokumenti ne vsebujejo vseh podatkov, ki jih določajo 
zakoni ali na podlagi zakonov sprejeti predpisi (34. člen); 

14. ne izda računa za prodano blago oziroma opravljeno 
storitev ali potrošniku ne omogoči, da preveri pravilnost 
zaračunane cene glede na kakovost in količino 
kupljenega blaga oziroma opravljene storitve (35. člen); 

15. ne prodaja blaga v primerni embalaži In če ga na 
potrošnlkovo zahtevo posebej ne zavije (prvi in drugi 
odstavek 36. člena); 

16. embalaža ni primerna obliki In teži blaga In če zavaja 
potrošnika glede velikosti In teže blaga (tretji odstavek 
36. člena); 

17. v primeru iz 37. c In 38. člena, ko napaka ni sporna, ne 
ugodi potrošnlkovl zahtevi najpozneje v osmih dneh 
(prvi odstavek 39. člena); 

18. potrošniku ne odgovori pisno v osmih dneh po prejemu 
potrošnlkove zahteve (drugi odstavek 39. člena); 

19. pri pogodbi, sklenjeni na dal|avo, potrošnika takoj ne 
obvesti, da ne more Izpolniti svoje obveznosti, ker nima 
na razpolago blaga ali ker nI pogojev za opravljanje 
storitev In mu ne vrne vseh opravljenih plačil (drugi 
odstavek 43. e člena). 

Z denarno kaznijo 100.000 tolar|ev, ki se Izterja takoj na kraju 
prekrška, se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba 

pravne osebe, ki stori dejanje Iz prejšnjega odstavka. 

Storilcu prekrška iz prve točke prvega odstavka tega člena 
se lahko namesto izreka denarne kazni takoj na kraju 
prekrška Izreče opozorilo, če je prekršek neznatnega 
pomena.« 

65. člen 

Za 78. členom se doda 78. a člen, ki se glasi: 

»78. a člen 

Postopek o prekršku zastara, ko potečeta dve leti od dneva, ko 
je bil prekršek storjen, v nobenem primeru pa ni več mogoč, ko 
potečejo štiri leta od dneva storitve prekrška.« 

66. člen 

V prvem odstavku 79. člena se črta besedilo: »in predpis o 
organizaciji izletov in potovanj iz 58. člena tega zakona«. 

67. člen 

Razveljavi se druga alineja tretjega odstavka 13. člena zakona o 
varstvu konkurence (Ur. i. RS, št. 18/93). 

Razveljavita se 42. in 50. člen Pravilnika o minimalnih tehničnih in 
drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje 
trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln 
(Ur. I. RS, št. 28/93, 34/93, 57/93). 

68. člen 

Določbe šestega odstavka 1. člena, tretjega odstavka 60. člena, 
1. točke 60. e člena in tretjega in četrtega odstavka 75. člena se 
začnejo uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski 
uniji. 

69. člen 

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

K PREDLOGU RESOLUCIJE 0 

MIGRACIJSKI POLITIKI REPUBLIKE 

SLOVENIJE (ReMPRS) 

- enofazni postopek - EPA 621 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor notmnju politiko 

Številka: 213-04 / 91 - 0001 / 0046 EPA: 621-111 
Ljubljana, 12. novembra 2002 

Na podlagi 42. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko kot matično delovno telo 
naslednje 

Poročilo 
k predlogu Resolucijo o migracijski politiki Republike Slovenije (ReMPRS) 

■ enofazni postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko je na 27. redni seji 
8. novembra 2002, na podlagi 1. odstavka 171. člena v zvezi s 56. členom 
poslovnika državnega zbora, obravnaval predlog Resolucije o migracijski politiki 
Republike Slovenije, ki jo je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in 
sprejem predložila Vlada Republike Slovenije. 
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Predstavnik predlagatelja je uvodoma povedal, da je predlagana Resolucija o 
migracijski politiki Republike Slovenije strateški dokument države na področju 
migracij in se sprejema na podlagi 5. člena Zakona o tujcih. 

Predlagana resolucija ima štiri bistvene sestavine: 
načela oblikovanja migracijske politike, 
temelji migracijske politike, 
instrumenti migracijske politike (aziina politika, imigracijska oziroma 
preselitvena politika, politika upravljanja migracijskih tokov in integracijska 
oziroma priseljenska politika), 
ukrepi za uveljavitev migracijske politike (za njihovo uresničitev mora Vlada 
Republike Slovenije imenovati medresorsko delovno skupino, sestavljeno iz 
strokovnjakov šestih ministrstev, ki pokrivajo problematiko s teh področij, ki 
bo spremljala uresničevanje te resolucije ter oblikovala pobude za zakonske 
in druge ukrepe za njeno uresničevanje). 

Predstavnica zakonodajno - pravne službe je opozorila na bistvene pripombe iz 
pisnega mnenja: 

nejasna umestitev prvega odstavka predlagane resolucije, 
ugotovitev, da je selitev tudi ena od oblik manifestiranja svobode gibanja, ki jo 
zagotavlja 32. člen Ustave Republike Slovenije (poglavje I ), 
nejasnost pojma »prve pomoči beguncem« (poglavje III.), 
definicija pojma »priseljenca« (poglavje VI.), 
potreba po uskladitvi besedila z že sprejeto zakonodajo (poglavje VIII ). 

Predstavnik predlagatelja je z navedenimi pripombami soglašal, zato jih je odbor 
upošteval v svojih amandmajih. 
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Odbor je v nadaljevanju sprejel naslednje amandmaje: 

k prvemu odstavku: 

Prvi odstavek predlagane resolucije se črta. 

Obrazložitev: 

Prvi odstavek predlagane resolucije je z zakonodajno-tehničnega vidika nejasno 
umeščen, zato se ga z amandmajem k poglavju I. Uvod uvršča v poglavje I. Uvod. 

k poglavju |. Uvod; 

Za naslovom I. Uvod se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 
»Resolucija o migracijski politiki Republike Slovenije, sprejeta na podlagi 5. člena 
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99), potrjuje in dopolnjuje načela, cilje in 
temelje Resolucije o imigracijski politiki Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
40/99), s poudarkom na ukrepih za njeno uresničevanje v kontekstu sodobnih 
migracijskih gibanj in novih pristopov k razvijanju skupne politike migracij in azila 
Evropske unije.«. 

V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se prvi stavek spremeni 
tako, da se glasi: 
»Selitev je ena od oblik manifestiranja svobode gibanja, ki jo zagotavlja 32. člen 
Ustave Republike Slovenije.«; 
v drugem stavku pa se beseda »V« nadomesti z besedama »Tudi v«. 

Obrazložitev: 

V prvem delu amandmaja se v poglavje I. Uvod z manjšimi redakcijskimi popravki 
uvršča dosedanji prvi odstavek predlagane resolucije, ki je bil z amandmajem k 
prvemu odstavku črtan. 
V nadaljevanju amandmaja se dikcijo, da je selitev ena od razsežnosti človekovih 
svoboščin, preoblikuje tako, da je jasno, da gre za enega od načinov manifestiranja 
svobode gibanja, ki je ne zagotavlja le Splošna deklaracija človekovih pravic, pač pa 
tudi 32. člen Ustave Republike Slovenije. 
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k poglavju II. Pregled meddržavnih migracij in ocena stanja izvajanja 
migracijske politike v Sloveniji: 

Prvi in drugi stavek drugega odstavka se spremenita tako, da se glasita: 
»Stanje na dan 30.09.2002 pa izkazuje, da je v Republiki Sloveniji imelo 52.844 
oseb urejen status tujca in sicer: 17.389 oseb je imelo veljavna dovoljenja za stalno 
prebivanje (po Zakonu o tujcih: 5.757, po Zakonu o urejanju statusa državljanov 
drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji: 11.170, po noveli 
Zakona o začasnem zatočišču: 863). Število tujcev z začasno urejenim tujskim 
statusom: 33.278, število oseb z veljavnim statusom po Zakonu o azilu: 41 in število 
oseb z veljavnim začasnim zatočiščem: 1.273.«. 

Zadnji stavek drugega odstavka se črta. 

V prvem stavku tretjega odstavka se besede »saj je bilo že do 17.06.2002 izdano 
2025 dovoljenj« nadomestijo z besedami » saj je bilo že do 30.09.2002 izdano 3493 
dovoljenj za stalno prebivanje«. 

V prvem stavku četrtega odstavka se številka »15.842« zamenja s številko »17.389«. 

Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Od 25.06.1991 do 30.09.2002 je bilo vloženih skupaj 205.544 vlog za pridobitev 
slovenskega državljanstva, od tega je bilo z dokončnim upravnim aktom rešenih 
201.028 vlog, na odločitev pa čaka še 4.516 oseb, od katerih je v postopku 3.569 
oseb, 947 oseb pa čaka na uvedbo postopka.«. 

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Ugotovimo lahko, da je v enajstletnem obdobju samostojnosti Republike Slovenije 
191.429 oseb pridobilo državljanstvo Republike Slovenije, na dan 30.09.2002 je 
imelo 17.389 oseb veljavno dovoljenje za stalno prebivanje, 33.278 oseb je imelo 
veljavni začasni status (veljavno dovoljenje za začasno prebivanje, veljavni delovni 
ali poslovni vizum), 1.273 oseb ima veljaven status po Zakonu o začasnem 
zatočišču, 41 oseb ima status begunca, ki velja kot dovoljenje za stalno prebivanje «. 

Zadnji stavek desetega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»Skupno ima v Sloveniji azil 41 oseb, od tega 25 od leta 2001.«. 

V enajstem odstavku se besede »2.307 državljanov« nadomestijo z »1.237 
državljanov«. 

Za zadnjim stavkom enajstega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: 
»Po noveli Zakona o začasnem zatočišču je bilo na dan 30.09.2002 izdanih 863 
dovoljenj za stalno prebivanje, 207 oseb pa se je vrnilo v BiH «. 

Za zadnjim stavkom šestnajstega odstavka se doda besedilo: 
»V obdobju od 01. januarja do 30. septembra 2002 je bilo v primerjavi z enakim 
obdobjem leta 2001 obravnavanih 5.623 (v letu 2001 - 18.797) ilegalnih prehodov 
državne meje, kar predstavlja 70% manj kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so 
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bili obravnavani državljani ZRJ - 1.675 (v letu 2001 - 2.356), Makedonije - 1.039 (v 
letu 2001 - 1.492), Turčije - 680 (v letu 2001 - 3.006), Iraka - 428 (v letu 2001 - 
2.989), BiH - 358 (v letu 2001 - 337), Hrvaške - 296 (v letu 2001 - 401), Moldavije 
- 237 (v letu 2001 - 647), Romunije - 138 (v letu 2001 - 3.425) in Albanije (v letu 
2001 -16).«. 

Devetnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»V zadnjem obdobju je bila sprejeta zakonodaja, ki jo je določila Resolucija o 
imigracijskj politiki Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 40/99) in ureja področje 
azila, imigracije ter zaposlovanja tujcev. Sprejeti so bili: Zakon o azilu (Uradni list 
RS, št. 61/99), Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99), Zakon o policiji (Uradni list 
RS, št. 49/98), Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 66/00), Zakon 
o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99). Zakon o azilu je bil v letu 2000 in 2001 dopolnjen 
in spremenjen v skladu s pravnim redom Evropske unije. V letu 2002 so bili sprejeti 
tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o začasnem zatočišču (Uradni list 
RS, št. 67/02), Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih (Uradni list RS, 
št. 87/02) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu ter Zakon o 
nadzoru državne meje (Uradni list RS, št. 87/02). 
Na podlagi sprejetih predpisov in drugih sprejetih podzakonskih aktov je pravni red 
na področju azila, vstopa, gibanja in prebivanja tujcev, njihovega vračanja in izgona, 
zaposlovanja tujcev, nadzora državne meje in vizumskega režima ter sklepanja 
dvostranskih sporazumov o ponovnem sprejemu oseb usklajen s pravnim redom 
Evropske unije. Pravni red Republike Slovenije se bo moral tudi v nadaljevanju 
ažurno prilagajati spremembam in dopolnitvam pravnega reda Evropske unije na 
omenjenih področjih.«. 

Obrazložitev: 

Amandma predstavlja ažurirano stanje na področju migracij, azila in tujcev ter 
ilegalnih migracij od časa vložitve predloga Resolucije o migracijski politiki Republike 
Slovenije (odstavki 2., 3., 4., 7., 8., 10., 11., 16.). 
V delu, ki se nanaša na 19. odstavek, pa amandma zajema sezname sprejetih 
zakonov s področja, ki neposredno ali posredno zadevajo področje migracij. 

k poglavlu III. Načela migracijske politike Republike Slovenije: 

V prvi alinei se črta beseda »prve«. 

Obrazložitev: 

Pojem »prva pomoč beguncem« je nejasen oziroma celo nekoliko zavajajoč, saj gre 
za pomoč, ki je beguncem zagotovljena na podlagi zakonodaje (Zakon o azilu, 
Zakon o začasnem zatočišču), zato se to uskladi s črtanjem besede »prva«. 
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k poalavlu VI. Elementi migracijske politike: 

V zadnjem stavku zadnje alinee se besedilo: »Za priseljenca/priseljenko se« 
nadomesti z besedilom: »Za uporabo te resolucije se za priseljenca/priseljenko«. 

Obrazložitev: 

V zadnjem stavku zadnje točke drugega odstavka se definira pojem »priseljenca«. 
Toda resolucija je pravni akt, katerega namen je predvsem ocena stanja in določanje 
politike na določenem področju (109. člen poslovnika), pravice in obveznosti pa 
lahko državni zbor določa samo z zakonom (87. člen ustave). Zato je treba besedilo 
tega stavka preoblikovati tako, da se definira omenjeni pojem le za okvir te 
resolucije. 

k poglavju VIII. Ukrepi za uveljavitev migracijske politike: 

V drugi alinei se za besedo »redom« črta preostalo besedilo. 

Obrazložitev: 

Gre za uskladitev z že sprejeto zakonodajo - navedeni zakoni (Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih, Zakon o nadzoru državne meje in 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o azilu) so bili namreč že sprejeti. 

* * * 

Po končani obravnavi predloga resolucije je odbor sprejel naslednji 

sklep: 

Odbor za notranjo politiko predlaga državnemu zboru, da sprejme predlog 
Resolucije o migracijski politiki Republike Slovenije skupaj z amandmaji, ki jih 
je odbor sprejel. 

Poročevalec na seji državnega zbora bo član odbora Dušan Vučko. 

Svetovalka Predsednik 
Marija Pečjak Ferlež, l.r. Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MEU VLADO REPURLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO IRSKE 

0 ZRAČNEM PROMETU (RIEZP) 

- EPA 669 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

EPA 669-11 

Številka: 326-06/02-38/1 
Ljubljana, 6. novembra 2002 

Na podlagi 42., 131., 133., 143. in 169. člena poslovnika državnega 
zbora daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za 
zunanjo politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Irske o zračnem prometu 

(BIEZP) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 37. nujni seji, ki je bila 6. novembra 2002, obravnaval 
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Irske o zračnem prometu. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, 
ki je predloženi zakon proučila z vidika skladnosti z ustavo in 
pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika. V svojem 
mnenju je podala pripombo na besedilo 2. člena, v skladu s katero 
je bil pripravljen in odboru posredovan ustrezni predlog za 
amandma odbora, ki ga je odbor v razpravi o posameznih členih 
tudi sprejel. 

V skladu s poslovniškimi določili je odbor opravil razpravo o 
posameznih členih predloga zakona. 

V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona je 
predsednik odbora Jelko Kacin v zvezi z določbo 2. člena izpostavil 
mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je ugotovila, da se v okviru 
2. člena predloga zakona ne nahaja v napovednem stavku 
napovedani izvirnik sporazuma v angleškem jeziku (oziroma 
fotokopija izvirnika) in prevod v slovenskem jeziku, temveč se tu 
nahaja verodostojen prepis sporazuma v angleškem jeziku, pri 
čemer je v tem besedilu sporazuma opravljeno nekaj manjših 
redakcijskih popravkov in so v prilogi sporazuma dodane opombe, 
skladno z notama Ministrstva za zunanje zadeve Irske in 
Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki sta 
predloženi v gradivu skupaj s fotokopijo izvirnika sporazuma v 
angleškem jeziku. S tako prečiščenim verodostojnim prepisom 
sporazuma v angleškem jeziku je skladen tudi prevod v 
slovenskem jeziku. 

Glede na to, da je iz predložene dokumentacije nedvoumno 
razvidno, da so navedene manjše redakcijske popravke in dodane 
opombe, ki natančneje določajo vsebino sporazuma, sprejeli 
pristojni organi obeh pogodbenih strani, je Zakonodajno-pravna 
služba z zakonodajno-tehničnega vidika menila, da bi kazalo iz 
razlogov racionalnosti sporazum ratificirati in pripraviti za objavo 
v obliki prečiščenega besedila prepisa izvirnika sporazuma in v 
prevodu, kot sta predložena v okviru 2. člena predloga zakona, s 
tem da bi se zaradi natančnosti in v izogib morebitnim nejasnostim 
pri izvajanju sporazuma v napovednem stavku 2. člena predloga 
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zakona za besedami "v izvirniku v angleškem jeziku" dodale 
besede v oklepaju, označenem z zvezdico"(prečiščeno 
besedilo)*", pod črto pa bi se v zvezi s tem dodala opomba ""Izvirna 
dokumentacija je na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne 
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve". 

Državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje zadeve Meta 
Bole je menila, da predlagani način ni običajen in se ne prakticira 
v mednarodni praksi, saj gre za različno pravno naravo in pomen 
popravkov in sprememb mednarodnih pogodb, kar je tudi 
natančno pojasnila. 

Člani odbora so menili, da je predlog Zakonodajno-pravne službe 
ustrezen, po končani razpravi pa so sprejeli naslednji 

Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje 
zadeve". 

Obrazložitev; 
Amandma je redakcijske narave. 

Odbor je v skladu s 126. členom poslovnika Državnega zbora 
glasoval o posameznih členih predloga zakona in jih sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena poslovnika Državnega 
zbora je glede na sprejet amandma na seji odbora pripravljen 
dopolnjen predlog zakona. V dopolnjen predlog zakona, ki je 
sestavni del tega poročila, je tako vključen sprejeti amandma 
odbora. 

amandma odbora: 

K 2. členu: 
Poročevalec na seji Državnega zbora bo podpredsednik odbora 
Janez Podobnik 

Za besedami" v izvirniku v angleškem jeziku" se dodajo besede 
v oklepaju, označenim z zvezdico "(popravljeno besedilo)*", pod 
črto pa se doda opomba "* Izvirna dokumentacija je na vpogled v 

Tanja Pandev, l.r. 
SVETOVALKA DZ 

Jelko Kacin, l.r. 
PREDSEDNIK 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

IRSKE O ZRAČNEM PROMETU 

l.člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum se v Izvirniku v angleškem jeziku (popravljeno 
Irske o zračnem prometu, podpisan v Ljubljani 4. novembra 1999. besedilo)* In prevodu v slovenskem jeziku glasi: 
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Glede na to da sta Republika Slovenija in Irska pogodbenici 
Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila na voljo 
za podpis v Chicagu 7. decembra 1944, 

sta se Vlada Republike Slovenije in Vlada Irske, v nadaljnjem 
besedilu "pogodbenici", 

v želji, da poglobita sodelovanje na področju civilnega letalstva in 
skleneta sporazum o vzpostaviti zračnega prometa med svojima 
ozemljema In naprej, 

dogovorili o: 

1. člen 
POMEN IZRAZOV 

1. V tem sporazumu in njegovi prilogi: 

a) izraz "konvencija" pomeni Konvencijo o mednarodnem 
civilnem letalstvu, ki je bila na voljo za podpis v Chicagu 7. 
decembra 1944, in vključuje vsako prilogo, sprejeto na 
podlagi 90. člena omenjene konvencije, ter vsako 
spremembo prilog ali konvencije v skladu z njenim 90. in 
94. členom, če te priloge in spremembe veljajo za 
pogodbenici; 

b) izraz "pristojni organ" pomeni za Republiko Slovenijo 
Ministrstvo za promet in zveze, Upravo Republike 
Slovenije za civilno letalstvo, in za Irsko ministra za 
promet, energijo in zveze ali v obeh primerih katero koli 
osebo ali organ, pristojen za opravljanje nalog, ki jih 
opravljata omenjena organa; 

c) izraz "določeni prevoznik" pomeni prevoznika v zračnem 
prometu, ki ga je v skladu s 6. členom tega sporazuma 
določila posamezna pogodbenica za opravljanje 
dogovorjenega prometa; 

d) izraz "tarife" pomeni cene za prevoz potnikov, prtljage in 
tovora ter pogoje, pod katerimi se te cene uporabljajo, 
vključno s provizijo in drugimi dodatnimi plačili za 
posredovanje ali za prodajo prevoznih listin, izvzeti pa so 
plačilo in pogoji za prevoz pošte; 

e) izrazi "ozemlje", "zračni promet", "mednarodni zračni 
promet", "prevoznik" in "pristanek v nekomercialne 
namene" imajo pomen, določen v 2. in 96. členu konvencije. 

2. Priloga je sestavni del tega sporazuma. Vsako sklicevanje na 
sporazum zajema tudi prilogo, razen če ni izrecno drugače 
določeno. 

2. člen 
PROMETNE PRAVICE 

1. Vsaka pogodbenica prizna drugi pogodbenici v tem sporazumu 
določene pravice, da opravlja mednarodni zračni promet na 
progah, ki so navedene v pregledu prog v prilogi. Ta promet in 
te proge se v nadaljevanju imenujejo "dogovorjeni promet" in 
"določene proge". 

2. V skladu z določbami tega sporazuma ima prevoznik, ki ga je 
določila pogodbenica, pri opravljanju mednarodnega zračnega 
prometa: 

a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez 
pristanka; 

b) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice v 
nekomercialne namene; 

c) pravico na ozemlju druge pogodbenice v krajih, navedenih 
v prilogi tega sporazuma, vkrcati in izkrcati potnike, 
prtljago, tovor in pošto, ki so namenjeni v kraje na ozemlju 
druge pogodbenice ali prihajajo iz njih; 

d) pravico na ozemlju tretjih držav v krajih, navedenih v 
prilogi tega sporazuma, vkrcati in izkrcati potnike, prtljago, 
tovor in pošto, ki so namenjeni v kraje na ozemlju druge 
pogodbenice, navedene v prilogi tega sporazuma, ali 
prihajajo iz njih. 

3. Prevozniki pogodbenic, ki niso določeni v skladu s 6. členom 
tega sporazuma, uživajo pravice, navedene v točkah a) in b) 
drugega odstavka tega člena. 
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4. Nobena določba tega člena ne daje določenemu prevozniku 
ene pogodbenice pravice, da na ozemlju druge pogodbenice 
za plačilo ali najemnino vkrca potnike, prtljago, tovor ali pošto, 
namenjeno v kakšen drug kraj na ozemlju te druge 
pogodbenice. 

5. Če določeni prevoznik ene pogodbenice zaradi oboroženih 
spopadov, političnih nemirov ali dogodkov ali posebnih in 
neobičajnih okoliščin ne more normalno opravljati prometa na 
običajnih progah, si druga pogodbenica čim bolj prizadeva 
omogočiti nadaljevanje takega prometa z ustreznimi 
spremembami prog, vključno z dodelitvijo pravic, ki so nujne 
za opravljanje prometa v tem času. 

3. člen 
URESNIČEVANJE PRAVIC 

1. Določeni prevozniki pogodbenic imajo pravične in enake 
možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa med 
ozemljema pogodbenic. 

2. Določeni prevoznik vsake pogodbenice mora upoštevati 
interese določenega prevoznika druge pogodbenice, da ne 
bi neupravičeno ogrožal njegovega dogovorjenega prometa. 

3. Glavni namen dogovorjenega prometa je po načelu 
vzajemnosti zagotoviti zmogljivost, ki bo v skladu s 
povpraševanjem po prevozu med ozemljem pogodbenice, ki 
je določila prevoznika, in kraji, do katerih se opravlja promet 
na določenih progah. 

4. Pravice določenih prevoznikov pogodbenic do opravljanja 
prevoza v mednarodnem zračnem prometu med ozemljem 
druge pogodbenice in ozemlji tretjih držav se uresničujejo v 
skladu s splošnimi načeli normalnega razvoja, ki jih priznavata 
pogodbenici, pod pogojem, da se zmogljivost prilagaja: 

a) povpraševanju po prevozu na ozemlje pogodbenice, ki je 
določila prevoznika, in z ozemlja; 

b) povpraševanju po prevozu na območjih, čez katera 
poteka promet, ob upoštevanju lokalnega in regionalnega 
prometa; 

c) zahtevam po gospodarnem opravljanju dogovorjenega 
prometa. 

5. Nobena pogodbenica ne sme enostransko omejiti opravljanja 
prometa določenega prevoznika druge pogodbenice, razen 
v skladu z določbami tega sporazuma ali z enotnimi pogoji, ki 
jih predvideva konvencija. 

4. člen 
UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV 

1. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki urejajo prihod letal, ki 
opravljajo mednarodni zračni promet, na njeno ozemlje in 

odhod z njega ali opravljanje prometa in plovbo takih letal čez 
to ozemlje, veljajo tudi za določenega prevoznika druge 
pogodbenice. 

2. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki urejajo prihod potnikov, 
posadke, prtljage, tovora ali pošte na njeno ozemlje, 
zadrževanje na njem in odhod z njega, kot so postopki v 
zvezi z vstopom in izstopom, izseljevanjem in priseljevanjem 
ter carinski in sanitarni postopki, veljajo za potnike, posadko, 
prtljago, tovor ali pošto v letalih določenega prevoznika druge 
pogodbenice, dokler so na tem ozemlju. 

3. Nobena pogodbenica ne sme svojemu prevozniku v primerjavi 
z določenim prevoznikom druge pogodbenice dajati kakršne 
koli prednosti pri uporabi zakonov in predpisov iz tega člena. 

5. člen 
VAROVANJE V LETALSTVU 

1. V skladu s pravicami in obveznostmi po mednarodnem pravu 
pogodbenici ponovno potrjujeta, da je medsebojna obveznost 
varovanja civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega 
vmešavanja sestavni del tega sporazuma. Ne da bi omejevali 
svoje pravice in obveznosti po mednarodnem pravu morata 
pogodbenici še posebej ravnati v skladu z določbami 
Konvencije o kaznivih dejanjih in nekih drugih dejanjih, storjenih 
na letalih, podpisane v Tokiu 14. septembra 1963, Konvencije 
o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov, podpisane v 
Haagu 16. decembra 1970, Konvencije o zatiranju nezakonitih 
dejanj zoper varnost civilnega letalstva, podpisane v Montrealu 
23. septembra 1971, in njenega dopolnilnega Protokola o 
zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za 
mednarodno civilno letalstvo, podpisanega v Montrealu 24. 
februarja 1988. 

2. Pogodbenici si na zahtevo medsebojno pomagata, da bi 
preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga nezakonita 
dejanja proti varnosti takih letal, njihovih potnikov in posadk, 
letališč in letalskih navigacijskih naprav ter vsako drugo 
ogrožanje varnosti civilnega letalstva. 

3. Pogodbenici v medsebojnih odnosih ravnata v skladu z 
določbami Mednarodne organizacije civilnega letalstva o 
varovanju v letalstvu, ki so opredeljene v prilogah konvencije, 
v tisti meri, v kateri te določbe veljajo za pogodbenici. 
Pogodbenici od letalskih prevoznikov, ki so vpisani v njunih 
registrih ali ki opravljajo pretežni del svojih dejavnosti ali imajo 
sedež na njunem ozemlju, ter od letaliških podjetij na svojem 
ozemlju zahtevata, da delujejo v skladu s takimi predpisi o 
varovanju v letalstvu. Vse^ka pogodbenica obvesti drugo 
pogodbenico o svojem namenu, da bo sporočila kakršno koli 
odstopanje od standardov iz Konvencije o mednarodnem 
civilnem letalstvu. 

4. Pogodbenici se strinjata, da bosta spoštovali predpise o 
varovanju v letalstvu, navedene v tretjem odstavku tega člena, 
ki jih zahteva druga pogodbenica za prihod letal na ozemlje te 
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druge pogodbenice, odhod z njega ali dokler so na njem. 
Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se na njenem ozemlju 
učinkovito izvajajo primerni ukrepi za varovanje letal in za 
pregled potnikov, posadke, ročne prtljage, prtljage, tovora in 
zalog pred in med vkrcavanjem ali natovarjanjem. Pogodbenica 
z naklonjenostjo obravnava vsako zahtevo druge 
pogodbenice za uvedbo posebnih razumnih varnostnih 
ukrepov zaradi določene grožnje. 

5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo civilnega letala 
ali drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti takih letal, potnikov 
in posadke, letališč ali letalskih navigacijskih naprav 
pogodbenici druga drugi pomagata, s tem da poskrbita za 
komunikacije in druge ustrezne ukrepe, za katere se lahko 
dogovorita, da bi se tak incident ali grožnja čim hitreje in 
varno končala. 

6. Kadar ena pogodbenica upravičeno meni, da druga 
pogodbenica ne ravna v skladu določbami o varovanju v 
letalstvu iz tega člena, lahko pristojni organ te pogodbenice 
zahteva takojšnje posvetovanje s pristojnim organom druge 
pogodbenice. Če pogodbenici ne najdeta ustrezne rešitve v 
15 dneh od dneva take zahteve, je to razlog za zadržanje, 
odvzem in preklic dovoljenja za opravljanje prometa ali 
tehničnega dovoljenja prevoznika ali prevoznikov druge 
pogodbenice, omejitev ali določitev pogojev v njem. Kadar je 
to upravičeno zaradi nujnosti, lahko pogodbenica uporabi 
začasni ukrep, preden poteče 15 dni. 

6. člen 
DOLOČITEV PREVOZNIKOV IN DOVOLJENJE ZA 

OPRAVLJANJE PROMETA 

1. Vsaka pogodbenica ima pravico pisno določiti enega ali več 
prevoznikov za opravljanje dogovorjenega prometa. 

2. Razen v primerih, določenih v tretjem in četrtem odstavku 
tega člena, pristojni organ po prejemu obvestila o določitvi 
brez odlašanja izda določenemu prevozniku druge 
pogodbenice potrebno dovoljenje za opravljanje prometa. 

3. Pristojni organ ene pogodbenice od določenega prevoznika, 
ki ga je določila druga pogodbenica, zahteva, da dokaže, da 
izpolnjuje pogoje, določene v zakonih in predpisih, ki jih v 
skladu z določbami konvencije običajno uporablja omenjeni 
organ glede opravljanja mednarodnega zračnega prometa. 

4. Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovoljenja za 
opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena ali naložiti 
pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni za uresničevanje 
pravic Iz 2. člena tega sporazuma, če nima dokazov, da so 
druga pogodbenica ali njeni državljani večinski lastnik in imajo 
dejanski nadzor nad prevoznikom, ki ga je pogodbenica 
določila. 

5. Ko določeni prevoznik dobi dovoljenje za opravljanje prometa 
iz drugega odstavka tega člena, sme dogovorjeni promet 

opravljati kadar koli v celoti ali delno, če izpolnjuje ustrezne 
določbe tega sporazuma in če so tarife, določene v skladu z 
določbami 13. člena tega sporazuma, veljavne. 

7. člen 
PREKLIC IN ZAČASNI ODVZEM DOVOLJENJA ZA 

OPRAVLJANJE PROMETA 

1. Vsaka pogodbenica ima pravico določenemu prevozniku 
druge pogodbenice preklicati ali začasno odvzeti dovoljenje 
za opravljanje prometa, izdano za uresničevanje pravic iz 2. 
člena tega sporazuma, ali določiti take pogoje, ki se ji zdijo 
potrebni za uresničevanje teh pravic, če: 

a) prevoznik ne more dokazati, da so druga pogodbenica, 
ki je prevoznika določila, ali njeni državljani večinski lastnik 
prevoznika in imajo dejanski nadzor nad njim; 

b) prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov 
pogodbenice, ki daje te pravice, ali če jih huje krši; 

c) prevoznik ne opravlja dogovorjenega prometa pod pogoji, 
ki so določeni v tem sporazumu. 

2. Ta pravica se uporabi šele po posvetovanju z drugo 
pogodbenico v skladu z določbami 16. člena tega sporazuma, 
razen če takojšen preklic ali začasni odvzem ali določitev 
pogojev iz prvega odstavka tega člena ni nujna za preprečitev 
nadaljnjega kršenja zakonov in predpisov. 

8. člen 
PRIZNAVANJE POTRDIL IN LICENC 

1. Spričevala o plovnosti, spričevala o usposobljenosti in licence, 
ki jih je izdala ali potrdila ena pogodbenica, dokler so veljavna, 
priznava tudi druga pogodbenica, če so bili pogoji, pod katerimi 
so bila taka spričevala ali licence izdane ali potrjene, enaki 
minimalnim standardom, ki so določeni ali se lahko občasno 
določijo v skladu s konvencijo, ali strožji od njih. 

2. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da za lete nad svojim 
ozemljem ne prizna veljavnosti tistih spričeval o 
usposobljenosti in licenc, ki jih je njenim državljanom izdala ali 
potrdila druga pogodbenica ali katera koli druga država. 

9 člen 
OPROSTITEV CARIN IN DAJATEV 

1. Letala, ki jih v mednarodnem zračnem prometu uporablja 
določeni prevoznik ene pogodbenice, kot tudi njihova običajna 
oprema, zaloge goriva in maziv ter druge zaloge, vključno s 
hrano, pijačo in tobakom, ki so na letalu, so ob prihodu na 
ozemlje druge pogodbenice v največji možni meri po notranji 
zakonodaji oproščeni vseh carin ali dajatev, če ostanejo na 
letalu, dokler niso ponovno izvoženi. 
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2. Pod pogoji, določenimi v notranji zakonodaji vsake 
pogodbenice, so omenjenih carin in dajatev, razen stroškov 
za opravljene storitve, oproščeni tudi: 

a) zaloge na letalu, natovorjene na ozemlju ene pogodbenice v 
količinah, ki jih določajo njeni organi, namenjene za uporabo 
na letalih, ki jih za opravljanje mednarodnega prometa uporablja 
določeni prevoznik druge pogodbenice; 

b) rezervni deli in običajna oprema na letalu, uvoženi na ozemlje 
ene pogodbenice za vzdrževanje ali popravilo letal, ki jih za 
opravljanje mednarodnega prometa uporablja določeni 
prevoznik druge pogodbenice; 

c) gorivo in maziva, namenjena določenemu prevozniku ene 
pogodbenice za letala, ki jih uporablja za opravljanje 
mednarodnega prometa, tudi če bodo te zaloge porabljene 
na delu poti nad ozemljem druge pogodbenice, na katerem 
so bile natovorjene. 

3. Običajna oprema na letalih ter material in zaloge, ki ostanejo 
na letalih, ki jih upravlja določeni prevoznik ene pogodbenice, 
smejo biti raztovorjeni na ozemlju druge pogodbenice le z 
dovoljenjem njenih carinskih organov. V takem primeru so 
lahko pod nadzorom teh organov vse do takrat, dokler niso 
ponovno izvoženi ali drugače porabljeni v skladu s carinskimi 
predpisi. 

4. Oprostitve, predvidene v tem členu, se uporabljajo tudi, kadar 
določeni prevoznik ene pogodbenice sklene dogovor z nekim 
drugim prevoznikom o posojilu predmetov, določenih v prvem 
in drugem odstavku tega člena, ali njihovem prevozu na 
ozemlje druge pogodbenice, če ima ta drugi prevoznik pravico 
do istih oprostitev na ozemlju druge pogodbenice. 

5. Za potnike, prtljago, tovor in pošto v neposrednem tranzitu 
čez ozemlje pogodbenice, ki ne zapustijo območja, ki je na 
letališču namenjeno temu, velja, razen glede varnostnih 
ukrepov proti nasilju, zračnemu piratstvu in tihotapljenju 
prepovedanih drog, samo enostavni nadzor. Prtljaga in tovor 
v neposrednem tranzitu sta oproščena carin in dajatev. 

10. člen 
TAKSE ZA UPORABNIKE 

Vsaka pogodbenica lahko uvede ali dovoli, da se uvedejo 
upravičene in primerne takse za določenega prevoznika druge 
pogodbenice. Te takse morajo biti ekonomsko utemeljene. 

Takse, ki se odmerijo za uporabo letališč ter letalskih 
navigacijskih naprav in storitev, ki jih da na razpolago ena 
pogodbenica določenemu prevozniku druge pogodbenice, 
ne smejo biti višje od taks, odmerjenih za domača letala, ki se 
uporabljajo v rednem mednarodnem zračnem prometu. 

11. člen 
KOMERCIALNE DEJAVNOSTI 

1. Določeni prevoznik ene pogodbenice ima pravico do ustreznih 
predstavništev na ozemlju druge pogodbenice. Ta 
predstavništva imajo lahko komercialno, operativno in tehnično 
osebje, ki je lahko pripeljano iz tujine ali lokalno zaposleno. 

2. Pri komercialnih dejavnostih se spoštuje načelo vzajemnosti. 
Pristojne oblasti pogodbenic bodo storile vse, da bi omogočile 
predstavništvom določenih prevoznikov druge pogodbenice 
nemoteno opravljanje njihove dejavnosti. 

3. Še posebej vsaka pogodbenica zagotavlja določenemu 
prevozniku druge pogodbenice, da lahko na njenem ozemlju 
prodaja svoje prevozne storitve neposredno, ali če želi, po 
agentih. Vsak prevoznik ima pravico prodajati take prevozne 
storitve in vsak jih lahko prosto kupuje v lokalni valuti ali v 
prosto zamenljivi valuti drugih držav v skladu z veljavnimi 
deviznimi predpisi. 

12. člen 
ZAMENJAVA IN PRENOS PRIHODKA 

Vsak določen prevoznik ima v skladu z veljavnimi deviznimi 
predpisi pravico po uradnem tečaju zamenjati in nakazati v 
svojo državo presežek prihodka nad lokalnimi izdatki, ki ga je 
dosegel s prevozom potnikov, prtljage, tovora in pošte. Če so 
plačila med pogodbenicama urejena s posebnim sporazumom, 
velja tak sporazum. 

Nobena določba tega sporazuma ne vpliva na pravico 
pogodbenic, da na podlagi vzajemnosti v skladu s svojo 
davčno zakonodajo predpišeta dajatve. 

13. člen 
TARIFE 

Tarife, ki jih vsak določen prevoznik zaračunava za prevoz 
na ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice, morajo biti 
določene na primerni ravni; pri tem naj se upoštevajo vsi 
ustrezni dejavniki, kot so stroški poslovanja, primeren 
dobiček, značilnosti vsake proge in tarife, ki jih zaračunavajo 
drugi prevozniki. 

O tarifah iz prvega odstavka tega člena se, če je mogoče, 
dogovorita določena prevoznika pogodbenic po posvetovanju 
z drugimi prevozniki, ki opravljajo zračni promet na isti progi 
ali na delu te proge. Določena prevoznika, če je to mogoče, 
skleneta tak dogovor po postopku za določanje tarif, ki ga je 
uvedel mednarodni organ, ki oblikuje predloge na tem področju. 
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3. Tako določene tarife je treba predložiti v odobritev pristojnima 
organoma pogodbenic najmanj petinštirideset dni pred dnem, 
ki je predlagan za njihovo uveljavitev. Izjemoma se lahko 
omenjena organa dogovorita za krajši rok. Razen če pristojna 
organa v tridesetih dneh po predložitvi tarif ne sporočita drug 
drugemu, da se z njimi ne strinjata, se šteje, da so tarife 
potrjene. Pristojna organa se lahko dogovorita o skrajšanju 
tega roka. 

4. Če se določena prevoznika ne moreta dogovoriti o tarifi ali če 
je ne potrdi pristojni organ ene pogodbenice, jo skušata 
pristojna organa pogodbenic določiti' sporazumno. Pogajanja 
o tem se začnejo v tridesetih dneh od dneva, ko postane 
očitno, da se določena prevoznika ne moreta dogovoriti o 
tarifi, ali ko pristojni organ ene pogodbenice uradno obvesti 
pristojni organ druge pogodbenice, da se ne strinja s tarifo. 

5. Če sporazum ni dosežen, se spor predloži v postopek, 
predviden v 17. členu tega sporazuma. 

6. Če neka tarifa ni bila odobrena, bo že sprejeta tarifa veljala 
vse do takrat, dokler ne bo v skladu z določbami tega člena 
in 17. člena sporazuma določena nova tarifa, vendar ne dlje 
kot dvanajst mesecev od dneva, ko je pristojni organ ene 
pogodbenice sporočil svoje nestrinjanje. 

7. Pristojna organa pogodbenic si morata čim bolj prizadevati, 
da bi zagotovila, da določeni prevozniki spoštujejo 
dogovorjene tarife, vložene pri njiju, in da noben prevoznik na 
noben način, neposredno ali posredno, protizakonito ne 
znižuje dela teh tarif. 

14. člen 
PREDLOŽITEV REDOV LETENJA 

1. Določeni prevoznik ene pogodbenice mora predložiti svoje 
predvidene rede letenja v potrditev pristojnemu organu druge 
pogodbenice najmanj trideset dni prej, preden se začne 
dogovorjeni promet. Enak postopek velja za vsako njihovo 
spremembo. 

2. Določeni prevoznik ene pogodbenice mora pristojni organ 
druge pogodbenice zaprositi za dovoljenje za opravljanje 
dodatnih letov, ki jih želi opraviti v dogovorjenem prometu 
zunaj potrjenih redov letenja. Tako prošnjo je treba običajno 
predložiti vsaj dva delovna dneva pred začetkom takih letov. 

15. člen 
STATISTIČNI PODATKI 

Pristojna organa pogodbenic na zahtevo dajeta drug drugemu 
statistične podatke in druge podobne informacije, ki se nanašajo 
na prevoz, opravljen v dogovorjenem prometu. 

16. člen 
POSVETOVANJA 

Vsaka pogodbenica lahko kadar koli zahteva posvetovanje o 
izvajanju, razlagi, uporabi ali spremembi tega sporazuma. Taka 
posvetovanja med pristojnima organoma se začnejo v šestdesetih 
dneh od dneva, ko druga pogodbenica prejme pisno zahtevo, 
razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače. 

17. člen 
REŠEVANJE SPOROV 

1. Vsi spori, ki bi nastali v zvezi s tem sporazumom in jih 
pogodbenici ne moreta rešiti z neposrednimi pogajanji ali po 
diplomatski poti, se na zahtevo katere koli pogodbenice 
predložijo arbitražnemu sodišču. 

2. V takem primeru vsaka pogodbenica imenuje enega 
razsodnika, ta dva pa določita predsednika, ki mora biti 
državljan tretje države. Če v dveh mesecih od dneva, ko je 
ena pogodbenica imenovala svojega razsodnika, tega ne stori 
tudi druga pogodbenica, ali če se v enem mesecu po tem, ko 
je imenovan tudi drugi razsodnik, razsodnika ne dogovorita o 
predsedniku, lahko katera koli pogodbenica zahteva od 
predsednika Sveta Mednarodne organizacije civilnega 
letalstva, da opravi potrebna imenovanja. Če je predsednik 
Sveta ICAO državljan ene od pogodbenic, opravi imenovanje 
podpredsednik Sveta, ki je državljan tretje države. 

3. Arbitražno sodišče določi svoj poslovnik. Vsaka pogodbenica 
plača stroške svojega razsodnika. Preostale stroške 
arbitražnega sodišča krijeta pogodbenici v enakih deležih. 

4. Pogodbenici morata spoštovati vsako odločitev, ki bo sprejeta 
na podlagi tega člena. 

18. člen 
SPREMEMBE 

1. Če katera koli pogodbenica meni, da bi bilo zaželeno 
spremeniti katero koli določbo tega sporazuma, taka 
sprememba, če se pogodbenici dogovorita o njej, začne veljati, 
ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so končani vsi 
ustavni postopki. 

2. Pristojna organa pogodbenic se lahko neposredno dogovorita 
o spremembah priloge. 

3. Ob sklenitvi kakršne koli splošne večstranske konvencije o 
zračnem prometu, ki bi zavezovala pogodbenici, se ta 
sporazum spremeni, tako da ustreza določbam take 
konvencije. 
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4. Če bi bila katera koli določba tega sporazuma v nasprotju z 
neko obveznostjo, ki jo ima ena ali druga pogodbenica do 
tretje strani, pogodbenici v skladu s 17. členom začneta 
posvetovanja, da bi spremenili ta sporazum in tako čim hitreje 
razrešili tako nasprotje. 

19. člen 
ODPOVED 

1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli pisno sporoči svojo 
odločitev drugi pogodbenici, da odpoveduje ta sporazum.Tako 
obvestilo hkrati pošlje Mednarodni organizaciji civilnega 
letalstva. 

2. Sporazum preneha veljati na koncu obdobja veljavnosti redov 
letenja, v katerem poteče dvanajst mesecev od dneva prejema 
obvestila o odpovedi, razen če ni pred potekom tega roka 
odpoved sporazumno umaknjena. 

3. če druga pogodbenica ne potrdi prejema obvestila o odpovedi, 
se šteje, da ga je prejela štirinajst dni po dnevu, ko ga je 
prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva. 

20. člen 
REGISTRACIJA PRI MEDNARODNI ORGANIZACIJI 

CIVILNEGA LETALSTVA 

Ta sporazum in kakršne koli njegove spremembe se registrirajo 
pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva. 

21. člen 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

Pogodbenici druga drugo po diplomatski poti obvestita, da so 
končani notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti tega 
sporazuma. Sporazum začne veljati na dan, ko druga pogodbenica 
prejme zadnje tako uradno obvestilo. 

Sestavljeno v Ljubljani 4. novembra 1999 v dveh izvirnikih v 
angleškem jeziku. 

Za Vlado Republike Slovenije Za Vlado Irske 
Anton Bergauer, I. r. Thelma Doran, I. r. 
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PRILOGA 
PREGLEDA PROG 

PREGLED PROG I 

Proge, na katerih lahko opravlja zračni promet določeni prevoznik Republike 
Slovenije: 

Odhodni kraji Kraji vmesnega 
pristanka 

Kraji na Irskem Naslednji kraji 

kraji v 
Sloveniji 

o njih bo 
dogovorjeno 
pozneje 

kraji na Irskem o njih bo dogovorjeno 
pozneje 

PREGLED PROG II 

Proge, na katerih lahko opravlja zračni promet določeni prevoznik Irske: 

Odhodni kraji Kraji vmesnega 
pristanka 

Kraji v 
Sloveniji 

Naslednji 
kraji 

kraji na 
Irskem 

o njih bo 
dogovorjeno 
pozneje 

kraji v 
Sloveniji 

o njih bo dogovorjeno 
pozneje 

OPOMBE: 

1. Kraje vmesnega pristanka in naslednje kraje na določenih progah lahko določeni 
prevozniki, če to želijo, izpustijo na posameznem ali vseh letih. 

2. Vsak določen prevoznik lahko konča kateri koli let v okviru dogovorjenega 
prometa na ozemlju druge pogodbenice. 

3. Vsak določen prevoznik lahko leti v kraje vmesnega pristanka in v naslednje 
kraje, ki niso navedeni v tej prilogi, če ne uresničuje prometnih pravic med temi 
kraji in ozemljem druge pogodbenice 
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3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MED VLADO REPURLIKE 

SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO 

REPURLIKE JUGOSLAVIJE O 

VZAJEMNEM SPODDUJANJU IN 

ZAŠČITI NALOŽD (BVUSZN) 

- EPA 670 - III 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

EPA 670-111 

^ Številka: 410-01/02-39/1 
Ljubljana, 6. novembra 2002 

Na podlagi 42., 131., 133., 143. in 169. člena poslovnika državnega 
zbora daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za 
zunanjo politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 

k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado 
Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike 

Jugoslavije o vzajemnem spodbujanju in zaščiti 
naložb (BYUSZN) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 37. nujni seji, ki je bila 6. novembra 2002, obravnaval 
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije o 
vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb. 

Odbor je bil seznanjen z mnenjem Zakonodajno-pravne službe, 
ki je predloženi zakon proučila z vidika skladnosti z ustavo in 

pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika. V svojem 
mnenju je podala pripombo na besedilo 2. člena, v skladu s katero 
je bil pripravljen in odboru posredovan ustrezni predlog za 
amandma odbora, ki ga je odbor v razpravi o posameznih členih 
tudi sprejel. 

V skladu s poslovniškimi določili je odbor opravil razpravo o 
posameznih členih predloga zakona. 

* * * 

V okviru razprave o posameznih členih predloga zakona je 
predsednik odbora Jelko Kacin v zvezi z določbo 2. člena izpostavil 
mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je ugotovila, da se v okviru 
2. člena predloga zakona ne nahajata izvirnika sporazuma v 
slovenskem in angleškem jeziku (oziroma fotokopiji izvirnikov), 
kot je to sicer navedeno, temveč se tu nahajata verodostojna 
prepisa sporazumov, pri čemer je v besedilu prepisa sporazuma 
v angleškem jeziku opravljen manjši redakcijski popravek. Ob 
tem pa se v gradivu nahajata tudi fotokopiji izvirnikov sporazuma, 
pri čemer sta angleškemu besedilu sporazuma dodani noti 
Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in Zveznega 
ministrstva za zunanje zadeve Zvezne republike Jugoslavije, ki 
sta sporazumna podlaga za omenjeni popravek v besedilu 
sporazuma. 

Glede na to, da se iz predložene dokumentacije vidi, da sta 
navedeni manjši redakcijski popravek sprejeli obe pogodbeni 
strani, je Zakonodajno-pravna služba z zakonodajno-tehničnega 
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vidika menila, da bi kazalo iz razlogov racionalnosti sporazum 
ratificirati in pripraviti za objavo v besedilih, kot sta predloženi v 
okviru 2. člena predloga zakona, pri čemer bi kazalo razmisliti ali 
bi za besedami "in angleškem jeziku" dodali še besede: 
"(prečiščeno besedilo)", z opombo, da je Izvirna dokumentacija 
na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva 
za zunanje zadeve. 

Državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje zadeve Meta 
Bole je menila, da predlagani način ni običajen in se ne prakticira 
v mednarodni praksi, saj gre za različno pravno naravo in pomen 
popravkov in sprememb mednarodnih pogodb, kar je tudi 
natančno pojasnila. 

Člani odbora so menili, da je predlog Zakonodajno-pravne službe 
ustrezen, po končani razpravi pa so sprejeli naslednji 

na vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva 
za zunanje zadeve. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. 

Odbor je v skladu s 126. členom poslovnika Državnega zbora 
glasoval o posameznih členih predloga zakona in jih sprejel. 

Na podlagi prvega odstavka 133. člena poslovnika Državnega 
zbora je glede na sprejet amandma na seji odbora pripravljen 
dopolnjen predlog zakona. V dopolnjen predlog zakona, ki je 
sestavni del tega poročila, je tako vključen sprejeti amandma 
odbora. 

amandma odbora: Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora Jelko 
Kacin. 

K 2. členu: 

Za besedami "in angleškem jeziku" se dodajo besede 
"(popravljeno besedilo)" z opombo, da je Izvirna dokumentacija 

Tanja Pandev, l.r. 
SVETOVALKA DZ 

Jelko Kacin, l.r. 
PREDSEDNIK 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

ZVEZNO VLADO ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O VZAJEMNEM 

SPODBUJANJU IN ZAŠČITI NALOŽB 

l.člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Zvezno Sporazum se v Izvirniku v slovenskem In angleškem jeziku 
vlado Zvezne republike Jugoslavije o vzajemnem spodbujanju in (popravl|eno besedilo) glasi:* 
zaščiti naložb, podpisan v Beogradu 18. junija 2002. 

* Besedilo sporazuma v srbskem jeziku In Izvirna dokumentacija sta na 
vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje 
zadeve. 
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SPORAZUM 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

ZVEZNO VLADO ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

O VZAJEMNEM SPODBUJANJU IN 
ZAŠČITI NALOŽB 

Vlada Republike Slovenije in Zvezna vlada Zvezne republike 
Jugoslavije, v nadaljevanju pogodbenici, sta se 

v želji, da okrepita gospodarsko sodelovanje med pogodbenicama, 

z namenom, da spodbudita in ustvarita ugodne razmere za večje 
gospodarsko sodelovanje na področju naložb vlagateljev ene 
pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice, 

ob spoznanju, da bosta vzajemno spodbujanje in zaščita naložb 
na podlagi tega sporazuma spodbujala poslovne pobude, 

sporazumeli, kot sledi: 

1. člen 
Opredelitev pojmov 

Za namen tega sporazuma: 

1. Izraz "naložba" pomeni vsako vrsto premoženja, ki ga 
vlagatelji ene pogodbenice vložijo na ozemlju druge 
pogodbenice v skladu z zakoni in predpisi slednje, in vključuje 
zlasti, vendar ne izključno: 

a) premičnine in nepremičnine kot tudi katere koli stvarne 
pravice, kot so hipoteka, zaseg, zastava in podobne 
pravice; 

b) deleže, delnice, zadolžnice in kakršno koli drugo obliko 
upravičenja v družbi; 

c) denarne terjatve ali zahtevke za katere koli storitve, ki 
imajo ekonomsko vrednost in so povezane z naložbo; 

d) pravice intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi in 
naveznimi pravicami in pravicami industrijske lastnine, 
kot so patenti, licence, industrijski vzorci ali modeli, 
blagovne znamke, dobro ime, tehnični postopki in knovv- 
how; 

e) koncesije, ki jih z zakonom, upravnim aktom ali po pogodbi 
podeljuje pristojni državni organ, vključno s koncesijami 
za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje naravnih virov. 

Kakršna koli sprememba oblike, v kateri se premoženje 
investira ali reinvestira, ne vpliva na njegovo naravo kot 
naložbo pod pogojem, da je taka sprememba v skladu z 
zakoni in predpisi pogodbenice, na katere ozemlju je bila 
naložba izvedena. 

2. Izraz "vlagatelj" pomeni: 
a) fizične osebe, ki so državljani ene ali druge pogodbenice 

v skladu z njeno zakonodajo, in 
b) pravne subjekte, ki so registrirani, ustanovljeni ali drugače 

pravilno organizirani v skladu z zakoni in predpisi ene 
pogodbenice in imajo svoj sedež na ozemlju te 
pogodbenice. 

3. Izraz "dohodek" pomeni: 
zneske, ki jih prinašajo naložbe, in vključuje zlasti, vendar ne 
izključno, dobiček, dividende, obresti, avtorske honorarje, 
licenčnine in druge podobne honorarje ali druge oblike 
dohodka, povezanega z naložbami. 

4. Izraz "ozemlje" pomeni: 
a) za Republiko Slovenijo: ozemlje pod njeno suverenostjo, 

vključno z zračnim prostorom in morskimi območji, nad 
katerimi Republika Slovenija izvaja suverenost ali 
jurisdikcijo v skladu z notranjim in mednarodnim pravom; 

b) za Zvezno republiko Jugoslavijo: območje med 
kopenskimi mejami kot tudi morje, morsko dno in njegovo 
podzemlje onstran teritorialnega morja, nad katerimi 
Zvezna republika Jugoslavija v skladu s svojimi notranjimi 
zakoni in predpisi ter mednarodnim pravom izvaja 
suverene pravice ali jurisdikcijo. 

2. člen 
Spodbujanje in zaščita naložb 

1. Vsaka pogodbenica spodbuja vlagatelje druge pogodbenice 
k naložbam na svojem ozemlju, ustvarja ugodne in pregledne 
razmere zanje ter sprejema take naložbe na svoje ozemlje v 
skladu s svojimi zakoni in predpisi. 

2. Vsaka pogodbenica trajno zagotavlja naložbam vlagateljev 
druge pogodbenice in njihovemu dohodku na svojem ozemlju 
pošteno in pravično obravnavo. 
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3. Naložbe vlagateljev ene ali druge pogodbenice uživajo popolno 
pravno zaščito in varnost na ozemlju druge pogodbenice. 
Nobena pogodbenica z nerazumnimi, samovoljnimi ali 
diskrjminacijskimi ukrepi na svojem ozemlju na noben način 
ne ovira vlagateljev druge pogodbenice pri upravljanju, 
vzdrževanju, uporabi in uživanju naložb ali razpolaganju z 
njimi. 

3. člen 
Nacionalna obravnava in obravnava po načelu države z 

največjimi ugodnostmi 

1. Naložbam vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge 
pogodbenice ali z njimi povezanemu dohodku se zagotovi 
obravnava, ki je poštena in pravična in ni manj ugodna od 
tiste, ki jo ta druga pogodbenica zagotavlja naložbam in 
dohodku svojih vlagateljev ali vlagateljev katere koli tretje 
države. 

Z Vlagateljem ene pogodbenice druga pogodbenica glede 
upravljanja, vzdrževanja, uporabe in uživanja naložb in 
dohodka ali razpolaganja z njimi zagotavlja obravnavo, ki je 
poštena in pravična in ni manj ugodna od tiste, ki jo ta druga 
pogodbenica zagotavlja svojim vlagateljem ali vlagateljem 
katere koli tretje države. 

3. Določbe tega člena se ne smejo razlagati tako, da obvezujejo 
eno pogodbenico, da podeli vlagateljem druge pogodbenice 
ali njihovim naložbam kakršno koli obravnavo, ugodnost ali 
privilegij na podlagi: 
a) katerega koli obstoječega ali prihodnjega članstva v 

prostotrgovinskem območju, carinski uniji, skupnem trgu 
ali organizaciji za regionalno gospodarsko povezovanje 
ali katerega koli mednarodnega sporazuma o naložbah 
ali 

b) katerega koli dvostranskega ali/in mnogostranskega 
sporazuma, ki se v celoti ali pretežno nanaša na 
obdavčevanje. 

4. člen 
Razlastitev 

1. Naložbe vlagateljev ene pogodbenice se na ozemlju druge 
pogodbenice ne smejo razlastiti, nacionalizirati ali se v zvezi 
z njimi sprejeti kakršni koli drugi ukrepi z enakovrednim 
učinkom, kot ga ima razlastitev ali nacionalizacija (v 
nadaljevanju "razlastitev"), razen v javnem interesu, na 
nediskriminacijski podlagi, v skladu z zakonitim postopkom 
in za takojšnje, učinkovito in ustrezno nadomestilo. 

Z Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena se izračuna na 
podlagi tržne vrednosti naložbe, neposredno preden je 
razlastitev ali nameravana razlastitev postala javno znana, 
kar koli je prej. Nadomestilo se izvede v zamenljivi valuti brez 
odlašanja in vključuje obresti po komercialni stopnji ali po 
londonski medbančni obrestni meri (LIBOR) od datuma 

razlastitve do datuma plačila in mora biti prosto prenosljivo in 
dejansko izplačljivo. 

3. Vlagatelj, katerega naložbe so razlaščene, ima po pravu 
pogodbenice, ki je naložbo razlastila, pravico zahtevati, da 
sodni ali drug pristojni organ te pogodbenice nemudoma 
pregleda njegov primer in vrednotenje njegovih naložb v skladu 
z načeli, določenimi v tem členu. 

i 

5. člen 
Nadomestilo za izgube 

1. Vlagateljem ene pogodbenice, pri naložbah katerih so nastale 
izgube zaradi vojne ali drugega oboroženega spopada, 
revolucije, državljanskih nemirov, izrednega stanja ali kakega 
podobnega dogodka na ozemlju druge pogodbenice, ta druga 
pogodbenica zagotovi glede ukrepov, ki jih sprejme v zvezi s 
takšnimi izgubami, vključno z nadomestilom, odškodnino in 
vzpostavitvijo v prejšnje stanje, obravnavo, ki ni manj ugodna 
od tiste, ki jo zagotavlja svojim vlagateljem ali vlagateljem 
katere koli tretje države. Kakršna koli plačila, opravljena na 
podlagi tega člena, so prosto prenosljiva. 

Z Brez poseganja v prvi odstavek vlagatelju pogodbenice, ki 
ima zaradi katerega koli dogodka iz omenjenega odstavka 
izgubo, ki je nastala zaradi: 

a) zaplembe njegove naložbe ali njenega dela, ki so jo izvedle 
sile ali organi druge pogodbenice, ali 

b) uničenja njegove naložbe ali njenega dela, ki so ga 
povzročile sile ali organi druge pogodbenice in ga ni 
narekovala nujnost razmer, 

druga pogodbenica v vsakem primeru zagotovi vzpostavitev 
v prejšnje stanje ali nadomestilo, ki je v obeh primerih takojšnje, 
ustrezno in učinkovito, nadomestilo pa se izvede brez 
odlašanja v zamenljivi valuti in vključuje obresti po komercialni 
stopnji ali po londonski medbančni obrestni meri (LIBOR) od 
datuma izgub do datuma plačila in mora biti prosto prenosljivo 
in dejansko izplačljivo. 

6. člen 
Prenosi 

1. Vsaka pogodbenica jamči vlagateljem druge pogodbenice, 
potem ko ti plačajo vse davčne obveznosti, prost prenos 
sredstev v zamenljivi valuti, povezanih z njihovimi naložbami, 
in zlasti, vendar ne izključno: 

a) začetnega kapitala in dodatnega kapitala za vzdrževanje 
ali razvoj naložb; 

b) dohodka; 

c) sredstev za odplačilo posojil, povezanih z naložbo; 
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d) izkupička od celotne ali delne prodaje ali likvidacije naložbe; 

e) kakršnega koli nadomestila ali drugega plačila iz 4. in 5. 
člena tega sporazuma; 

f) plačil, ki izhajajo iz rešitve spora iz 9. in 10. člena tega 
sporazuma; 

g) neporabljenih zaslužkov in drugih prejemkov osebja iz 
tujine, zaposlenega v zvezi z naložbo. 

2. Prenosi iz tega člena se izvedejo brez nepotrebnega odlašanja 
po tržnem menjalnem tečaju, ki velja na datum prenosa. 

3. Če ni trga tujega denarja, se za tečaj uporabi zadnji menjalni 
tečaj za menjavo valut v posebne pravice črpanja. 

7. člen 
Subrogacija 

1. Če pogodbenica ali agencija, ki jo ta določi, opravi plačilo 
svojemu vlagatelju na podlagi danega jamstva, garancije ali 
pogodbe o zavarovanju v zvezi z naložbo na ozemlju druge 
pogodbenice, ta druga pogodbenica prizna: 
a) prenos vseh pravic in zahtevkov vlagatelja na prvo 

pogodbenico ali agencijo, ki jo ta določi; 
b) pravico prve pogodbenice ali agencije, ki jo ta določi, da 

na podlagi subrogacije uresničuje vse take pravice in 
uveljavi take zahtevke. 

2. Tako subroglrane pravice ali zahtevki ne smejo preseči 
prvotnih pravic ali zahtevkov vlagatelja. 

8. člen 
Druge obveznosti 

Vsaka pogodbenica upošteva kakršno koli pravno obveznost, ki 
jo je morda prevzela v zvezi z določenimi naložbami vlagateljev 
druge pogodbenice. 

9. člen 
Reševanje sporov med pogodbenicama 

1. Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago in uporabo tega 
sporazuma se, kolikor je le mogoče, rešujejo s pogajanji po 
diplomatski poti. 

2. Če pogodbenici ne rešita spora v šestih (6) mesecih po 
začetku pogajanj, se spor na zahtevo ene ali druge 
pogodbenice predloži arbitražnemu sodišču v skladu z 
določbami tega člena. 

3. Tako arbitražno sodišče se ustanovi za vsak posamezen 
primer na naslednji način. V dveh (2) mesecih od prejema 
zahtevka za arbitražo imenuje vsaka pogodbenica enega 
člana arbitražnega sodišča. Ta dva člana nato izbereta 
državljana tretje države, s katero imata pogodbenici 

diplomatske odnose, ki je po odobritvi obeh pogodbenic 
imenovan za predsednika arbitražnega sodišča. Predsednik 
je imenovan v treh (3) mesecih od datuma, ko sta bila 
imenovana druga dva člana. 

4. Če potrebna imenovanja niso bila opravljena v rokih, določenih 
v tretjem odstavku tega člena, lahko ena ali druga 
pogodbenica, če ni dogovorjeno drugače, zaprosi predsednika 
Meddržavnega sodišča, naj opravi potrebna imenovanja. Če 
je predsednik državljan ene ali druge pogodbenice ali če 
omenjene naloge ne more opraviti iz kakšnega drugega 
razloga, je zaprošen podpredsednik, da opravi potrebna 
imenovanja. Če je podpredsednik državljan ene ali druge 
pogodbenice ali če omenjene naloge ne more opraviti, je 
zaprošen po funkciji naslednji najstarejši član Meddržavnega 
sodišča, ki ni državljan ene ali druge pogodbenice, da opravi 
potrebna imenovanja. 

5. Arbitražno sodišče odloča na podlagi določb tega sporazuma 
kot »udi splošno sprejetih načel in pravil mednarodnega prava. 
Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Odločitve 
arbitražnega sodišča so za pogodbenici dokončne in 
zavezujoče. 

6. Vsaka pogodbenica je odgovorna za stroške svojega člana 
in svojega zastopstva v arbitražnem postopku. Pogodbenici 
prevzameta stroške za predsednika in druge stroške v enakih 
delih. Glede stroškov lahko arbitražno sodišče odloči tudi 
drugače. 

7. O vseh drugih zadevah arbitražno sodišče samo določi svoj 
poslovnik. 

10. člen 
Reševanje sporov med pogodbenico in vlagateljem 

druge pogodbenice 

1. Kakršen koli spor, ki lahko nastane med pogodbenico in 
vlagateljem druge pogodbenice v zvezi z naložbo tega 
vlagatelja na ozemlju prve pogodbenice, se rešuje prijateljsko 
s pogajanji. 

2. Če takega spora ni mogoče rešiti s pogajanji v šestih (6) 
mesecih od datuma pisne zahteve za rešitev, lahko zadevni 
vlagatelj spor predloži: 
a) pristojnemu sodišču ali upravnemu sodišču pogodbenice, 

ki je stranka v sporu, 
b) ad hoc arbitražnemu sodišču, ki se, če se stranki v sporu 

ne dogovorita drugače, ustanovi po Arbitražnih pravilih 
Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko 
pravo (UNCITRAL), ali 

c) Mednarodnemu centru za reševanje investicijskih sporov 
(Center), ustanovljenemu na podlagi Konvencije o 
reševanju investicijskih sporov med državami in državljani 
drugih držav (konvencija ICSID), ki je bila dana na voljo 
za podpis v VVashingtonu D.C. 18. marca 1965, če sta 
pogodbenici članici konvencije ICSID; 
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d) Centru po pravilih, ki urejajo Dodatni dogovor o postopkih, 
ki jih vodi Sekretariat Centra (pravila o Dodatnem 
dogovoru), če je vlagateljeva pogodbenica ali 
pogodbenica, ki je stranka v sporu, vendar ne obe, članica 
konvencije ICSID. 

a Vsaka pogodbenica brezpogojno soglaša s predložitvijo 
investicijskega spora mednarodni spravi ali arbitraži. 

4. Soglasje pogodbenice, dano v tretjem odstavku tega člena, 
skupaj z bodisi vlagateljevo pisno predložitvijo spora v 
reševanje ali vnaprejšnjim vlagateljevim pisnim soglasjem k 
taki predložitvi predstavlja pisno soglasje in pisni dogovor 
strank v sporu, da se ta predloži v reševanje za namene II. 
poglavja konvencije ICSID, pravil ICSID o Dodatnem dogovoru, 
1. člena Arbitražnih pravil UNCITRAL, Arbitražnih pravil ICC 
in člena II Konvencije Združenih narodov o priznanju in izvršitvi 
tujih arbitražnih odločb (Newyorška konvencija). 

5. Pravni subjekti s pripadnostjo pogodbenici, stranki v sporu, 
ki so pred nastankom spora med njimi in to pogodbenico pod 
nadzorom fizičnih ali pravnih oseb druge pogodbenice, se za 
namen točke b) drugega odstavka 25. člena konvencije ICSID 
obravnavajo kot "državljan druge države članice". 

6. Pogodbenica ne uveljavlja kot obrambo, protizahtevek, 
pravico do pobota ali iz katerega koli drugega razloga tega, 
da je bila ali bo prejeta na podlagi jamstva, garancije ali pogodbe 
o zavarovanju odškodnina ali drugo nadomestilo za vso 
domnevno škodo ali njen del. 

7. Nobena pogodbenica v zvezi s katero koli zadevo, predloženo 
v arbitražo, ne ukrepa po diplomatski poti, dokler se postopek 
ne konča in druga pogodbenica ne upošteva odločbe, izdane 
v takem postopku, ali ne ravna v skladu z njo. 

8. Arbitražna odločba je dokončna in zavezujoča za stranki v 
sporu ter se prizna in izvrši v skladu z notranjim in 
mednarodnim pravom. 

11. člen 
Uporaba drugih pravil 

če bi zakonske določbe ene ali druge pogodbenice ali obstoječe 
ali prihodnje obveznosti med pogodbenicama po mednarodnem 
pravu poleg tega sporazuma vsebovale splošno ali posebno 
ureditev, ki bi naložbam vlagateljev druge pogodbenice 
zagotavljala ugodnejšo obravnavo, kot jo predvideva ta sporazum, 
take določbe v obsegu, kolikor so ugodnejše, prevladajo nad tem 
sporazumom. 

12. člen 
Uporaba sporazuma 

Ta sporazum se uporablja za vse naložbe vlagateljev ene 
pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice v skladu z njenimi 
zakoni in predpisi, ki so obstajale ob začetku njegove veljavnosti 
ali so bile izvedene po njem, in se uporablja od datuma začetka 
veljavnosti tega sporazuma. 

13. člen 
Splošne izjeme 

1. Nič v tem sporazumu se ne razume, kot da preprečuje 
pogodbenici, da ukrepa za uresničevanje svojih mednarodnih 
obveznosti za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti ali 
jih šteje za potrebne za zaščito svojih temeljnih varnostnih 
interesov. 

2. Določbe tega člena se ne uporabljajo za 4. člen, 5. člen ali za 
točko e) prvega odstavka 6. člena. 

14. člen 
Posvetovanja 

Predstavniki pogodbenic se po potrebi posvetujejo o kateri koli 
zadevi, ki vpliva na izvajanje tega sporazuma. O kraju in času teh 
posvetovanj se na predlog ene ali druge pogodbenice dogovori 
po diplomatski poti. 

15. člen 
Začetek veljavnosti, trajanje in prenehanje veljavnosti 

1. Ta sporazum začne veljati prvi dan naslednjega koledarskega 
meseca po mesecu prejema zadnjega od uradnih obvestil, s 
katerima se pogodbenici uradno obvestita, da so izpolnjene 
zahteve njune notranje zakonodaje za začetek veljavnosti 
sporazuma. 

2. Ta sporazum velja za začetno obdobje desetih (10) let in se 
šteje, da je podaljšan pod istimi pogoji za obdobje petih (5) let 
in tako naprej, razen če dvanajst (12) mesecev pred iztekom 
njegove veljavnosti ena ali druga pogodbenica pisno ne 
obvesti druge o svoji nameri, da ga odpove. 

3. Za naložbe, izvedene pred datumom prenehanja veljavnosti 
tega sporazuma, veljajo določbe od 1. do 14. člena še za 
nadaljnje obdobje desetih (10) let od datuma prenehanja 
veljavnosti tega sporazuma. 

V DOKAZ TEGA sta podpisana predstavnika, ki sta bila za to 
pravilno pooblaščena, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dveh izvodih v Beogradu dne 18. 6. 2002 v 
slovenskem, srbskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi prevlada 
angleško besedilo. 

Za Vlado • • Za Zvezno vlado 
Republike Slovenije Zvezne republike Jugoslavije 

dr. Janez Drnovšek, I. r. Dragiša Pešid, I. r. 
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3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

/ 
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Poročilo o 

OPRAVLJENIH POSTOPKIH AGENCIJE 

REPOBLIKE SLOVENIJE ZA 

REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 

PREOBLIKOVANJA PODJETIJ ZA 

ODDODJE 00 7.8.1996 DO 30.9.2902 

EPA 680 - III 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

Številka: 011-5/02-1/10 
Datum: 8.11.2002 

Agencija RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij 
pošilja v prilogi poročilo o opravljenih postopkih Agencije 
Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja 
podjetij za obdobje v času od 7.8.1996 do 30.9.2002. 

ZADEVA: Poročilo o opravljenih postopkih Agencije RS za 
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij 

Opozarja, da ima poročilo v posebni prilogi preglednice z 
oznako "uradna tajnost", zato ti podatki niso dostopni javnosti. 

Alenka Kovač-Arh, l.r. 
GENERALNA DIREKTORICA 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

Številka: 011-5/02 
Datum. 29.10.2002 

POROČILO 

O OPRAVLJENIH POSTOPKIH 

AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 

PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

ZA OBDOBJE OD 

7.8.1996 DO 30.9.2002 
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UVOD 

Zakon o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja 
podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje 
(Ur.list RS, št. 48/94, 18/95 - ustavna odločba, 58/95, 18/96, 27/96 - ustavna 
odločba, 35/98 - ustavna odločba in 54/99 - ustavna odločba, 30/02) določa, da mora 
Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (v 
nadaljevanju: agencija za revidiranje) trimesečno poročati Državnemu zboru 
Republike Slovenije o opravljenih postopkih revizije lastninskega preoblikovanja 
podjetij. Poročilo o opravljenih postopkih v času od 7.8.1996 do 30.9.2002 tako 
prikazuje rezultate dela dveh temeljnih revizij lastninskega preoblikovanja podjetij, in 
sicer za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992 in za obdobje od 1.1.1993 do vpisa 
lastninskega preoblikovanja v sodni register. Navedeni so tudi rezultati revizije, ki jo 
agencija za revidiranje opravlja po zakonu o zaključku lastninjenja in privatizaciji 
pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe in katero lahko predlagajo le 
delničarji, ki so lastniki desetine kapitala. V poročilu so prikazani tudi rezultati revizije 
namenske porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo, to je 
rezervacij, katerih vir je družbeni kapital. 

OPRAVLJENE NALOGE AGENCIJE ZA REVIDIRANJE 

Postopki revizij lastninskega preoblikovanja podjetij kot tudi druge naloge, ki jih 
opravlja agencija za revidiranje, so določene s predpisi. Zajemajo različne oblike 
revidiranja pravilnosti in zakonitosti sprememb družbene lastnine, v preteklih letih pa 
tudi ugotovitev velikosti premoženja v zvezi s postopki privatizacije državnega 
premoženja. V poročilu so prikazani zbirni podatki o uvodoma navedenih nalogah 
agencije za revidiranje od začetka njenega delovanja do konca septembra letošnjega 
leta. Še posebej pa so izpostavljene revizije lastninskega preoblikovanja podjetij oz. 
naloge v zvezi z družbenim kapitalom, ki jih je agencija za revidiranje opravila od 
januarja do septembra leta 2002. 

1. Revizija lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od 1.1.1990 do 
31.12.1992 

Novih postopkov revizij lastninskega preoblikovanja podjetij agencija za revidiranje v 
letošnjem letu ni uvedla. Tovrstni postopki se namreč lahko izvajajo le Še pri pravnih 
osebah, ki niso v celoti privatizirane in so v lasti Slovenske razvojne družbe. Agencija 
za revidiranje pa sodeluje v pravdnih postopkih, ki tečejo na podlagi vloženih tožb 
zoper revizijske odločbe in spremlja učinke odprave oškodovanj v okviru revizije 
za obdobje po 1.1.1993. 

Revizijski organ je v obdobju od junija 1993 do 30.9.2002 pri 658 pravnih osebah 
oziroma 60% vseh revidiranih pravnih oseb (vseh 1.106) ugotovil za 86.174 
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milijonov tolarjev oškodovanj družbenega kapitala po merilih iz 48.a člena 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP). 

Seznam revidiranih pravnih oseb z ugotovljenimi zneski oškodovanja družbenega 
kapitala oziroma premoženja podjetij je na internetni strani agencije za revidiranje 
(http://yyww.siQQv.si/arlpp). 

V 524 primerih so revidirane pravne osebe (v celoti ali delno) prostovoljno 
odpravile oškodovanje v višini 52.215 milijonov tolarjev ali 60 % vseh 
oškodovanj na podlagi revizijskih poročil. Revidiranim pravnim osebam, ki 
revizijskemu organu niso predložile dokazov o prostovoljni uskladitvi na podlagi 
revizijskega poročila, je revizijski organ Izdal 206 odločb v skupnem znesku 34.156 
milijonov tolarjev. 

Revidirane pravne osebe ter druge pravne in fizične osebe so od leta 1993 dalje na 
sodiščih vložile 85 tožb zoper odločbe revizijskega organa. V njih izpodbijajo za 
21.690 milijonov tolarjev ugotovljenih oškodovanj, kar predstavlja 64 % vseh 
oškodovanj po revizijskih odločbah. 

Sodni postopek je na dan 30.9*2002 pravnomočno končan v 78 zadevah, in 
sicer: 
• 29 zadev je končanih zaradi umika tožbe tožeče pravne osebe, 
• 16 zadev je končanih zaradi tega, ker tožeča pravna oseba ni vložila pritožbe 

zoper zavrnilno prvostopno sodbo oziroma zoper sklep o zavržbi, 
• 12 zadev je končanih, ker tožeča stranka ni vložila revizije zoper zavrnilno 

drugostopno odločbo, 
• 18 zadev je končanih v postopku revizije na Vrhovnem sodišču in 
• v 3 zadevah je vložena revizija na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 

V postopkih, ki so pravnomočno končani, je sodišče potrdilo za 13.227 milijonov 
tolarjev oškodovanj družbene lastnine (90 %). Za pravne posle in dejanja v znesku 
1.452 milijonov tolarjev (10 %) pa je sodišče ugotovilo, da ne pomenijo oškodovanja 
družbene lastnine. V 7 zadevah pristojna sodišča še niso pravnomočno odločila o 
toženih odločbah revizijskega organa. 

2. Revizija za obdoble od 1.1.1993 do vpisa lastninskega preoblikovanla v 
sodni register 

Agencija za revidiranje je v letošnje leto prenesla 26 nedokončanih postopkov iz 
preteklih let in do konca septembra 2002 uvedla 24 novih postopkov. V času od 1.1. 
do 30.9.2002 je dokončala 27 postopkov, 23 jih je še v teku (od tega je bilo za 7 
pravnih oseb že izdano revizijsko poročilo, ni pa še potekel rok za pripombe). V tem 
obdobju je agencija za revidiranje prejela 4 pobude, ki izpolnjujejo pogoje za uvedbo 
postopka. 

Agencija za revidiranje je s postopki revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa 
lastninskega preoblikovanja pričela v letu 1997. Do 30.9.2002 je uvedla skupno 232 
tovrstnih postopkov in jih 209 zaključila (preglednica 5.1 v prilogi). 
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V 146 postopkih oziroma 70% dokončanih postopkov je ugotovila zmanjšanje 
družbenega kapitala oziroma premoženja po 48. in 48.a členu ZLPP v znesku 16.198 
milijonov tolarjev. 

Poleg tega je agencija za revidiranje v postopkih pri 3 pravnih osebah ugotovila, da 
se tudi po 1.1.1993 nadaljuje oškodovanje družbene lastnine, ki je bilo ugotovljeno v 
postopku revizije lastninskega preoblikovanja za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992, 
na sodišču pa še niso zaključeni tožbeni postopki zoper revizijsko odločbo oziroma 
tožbo Družbenega pravobranilca Republike Slovenije. Nadaljevana oškodovanja 
znašajo 1.982 milijonov tolarjev in izvirajo iz prenosov družbenega kapitala ter 
posledično nepravilne delitve dobička ter iz sklenjenih škodljivih pogodb. Agencija za 
revidiranje znesek nadaljevanih oškodovanj prikazuje posebej in ga vključi v zbirno 
poročilo po pravnomočni sodni odločitvi. 

Preglednica in graf prikazujeta zmanjšanje družbenega kapitala oziroma premoženja 
podjetja po 1.1.1993 izkazano po vrstah pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48.a in 
48. člena ZLPP. 

Tabela : Zmanjšanje družbenega kapitala oziroma premoženja iz 48.a in 48. člena ZLPP, 
ugotovljeno v postopkih revizije po 1.1.1993, po stanju na dan 30.9.2002 

% 
ZMANJŠANJE DRUŽBENEGA KAPITALA OZ. PREMOŽENJA IZt 
48.a In48. člena ZLPP / v &>v: 

Zneski v 
mfbsrr* 

1.4 Iz pravnih poslov In pravnih dejanj iz 48.a čl. ZLPP (od 1 dd 10) -&&221 &££;50,8 
1. Posojila po prenizki obrestni meri 4 0,0 
2. Posojilo za nakup sredstev po prenizki obrestni meri 1 0,0 
3. Prenizke najemnine 732 4,5 
4. Nepravilna delitev dobička 959 5,9 
5. Izdaja prednostnih delnic in nepravilna delitev dobička 0 - 
6. Nedokumentirano ali neutemeljeno izplačevanje pavšalnih 
stroškov 

115 0,7 

7. Neutemeljen odpis terjatev 3.921 24,3 
8. Neodplačan prenos kapitala izven sestavljenih oblik 289 1,8 

,r 9. Najemanje posojil ali izplačila obresti na obveznice po previsoki 
obrestni meri 

8 0,0 

10. Druga oškodovanja po 48.a členu 2.192 13,6 
II,f; Iz pravnih poslov In pravnih dejanj Iz 48. člena ZLPP(od 1 do 10) -:<7.977 

1. Zmanjšanje premoženja podjetja 1.684 10,4 
2. Nakup podjetja s krediti brez revalorizacije 0 - 
3. By pass podjetja 2.338 14,4 
4. Prodaja podjetja 0 - 
5. Sklenitev škodljivih pogodb 3.809 23,5 
6. Izdaja prednostnih delnic za družbeni kapital 0 - 
7. Neupravičene prednosti skupin ali posameznikov 0 - 
8. Brezplačni prenos družbeneqa kapitala 0 - 
9. Neustrezna upravljalska in druqa ravnanja 146 0,9 
10. Nad tretjinsko oškodovanje 0 

l+ll SKUPAJ zmanjšanje kapitala oz. premoženja "• 16.198 ' .100,0 
III. Iz nadaljevanih pravnih poslov in dejanj iz 48.a in 48. člena ZLPP 1.982 

. •/ •* rt- 
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ZMANJŠANJE PO 48 !N 48.a ČLENU ZLPP 
pregled po vrsti zmanjšanja 

Zmanjianje premoženja 
podjetja N 

10.4% 
Neustrezna uprav žalska in 

druga rav nanja 

By pas s podjetja 
14.4% 4 Nedokumentirano 

izplačevanje stroikov 
0.7% 

Nepravdna delitev dooičk; 
5.9% 

Druga oikodovanja po 
48.a členu 

13,6% 

Neodplačan prenos 
kapitala 

1.8% 

pogodb 
23.5% 

Med posameznimi vrstami zmanjšanja družbenega kapitala oziroma premoženja po 
48. in 48.a členu ZLPP je največ zmanjšanj zaradi neutemeljenega odpisa terjatev 
(24,3 %) in sklenitve škodljivih pogodb (23,5 %), sledijo pa zmanjšanja zaradi 
prenosa poslovnih funkcij na družbe, ki so v delni ali popolni lasti zaposlenih pri 
družbeni pravni osebi (14,4 %) in druga oškodovanja po 48. a členu (13,6 %). 

Pri pravnih osebah, pri katerih je agencija za revidiranje zaključila postopke revizije v 
letošnjem letu, so bile ugotovljene naslednje pojavne oblike zmanjšanja družbenega 
kapitala oz. premoženja: 

• prodaja zemljišča, gradbenega objekta in stanovanj pod ocenjeno vrednostjo, 
• prodaja osnovnih sredstev pod knjigovodsko vrednostjo, ne da bi bila opravljena 

dražba ali cenitev, 
• neutemeljen odpis ali izbris terjatev, 
• nezaračunavanje zamudnih obresti, 
• evidentiranje neobstoječih obveznosti, 
• neevidentirane terjatve do fizične osebe, 
• previsoko izplačan regres, 
• neupravičeno izkazovanje odhodkov, brez dokazil, da so bile storitve opravljene, 
• najem deviznega kredita za uvoz blaga, do katerega ni prišlo, bili pa so 

povzročeni stroški, 
• brezobrestno financiranje zasebne družbe, 
• sklenitve škodljivih pogodb pri prodaji in nakupu delnic itd. 
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3. Revizija po zakonu o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v 
lasti Slovenske razvojne družbe 

V letošnjem letu je agencija za revidiranje uvedla 2 postopka revizij po zakonu o 
zaključku lastninjenja ter oba tudi zaključila. Uvedbo tovrstnega postopka lahko 
zahtevajo delničarji ali družbeniki, katerih skupni delež dosega najmanj desetino 
vrednosti kapitala družbe. Zaradi te omejitve je malo pobud, ki izpolnjujejo pogoje za 
uvedbo postopka. 

Agencija za revidiranje je v času od 1.5.1998 do 30.9.2002 uvedla le 5 postopkov 
revizije pri pravnih osebah, ki so lastninsko preoblikovanje že izvedle, od tega so 4 
postopki zaključeni in 1 ustavljen (preglednica 5.3 v prilogi). V zaključenih postopkih 
je bilo ugotovljeno, da v otvoritveni bilanci po stanju na dan 1.1.1993 ni bilo izkazano 
premoženje v vrednost' 73 milijonov tolarjev, stanje neizkazanega premoženja skupaj 
z njegovim povečanjem iz poslovanja do 1.5.1998 pa znaša 128 milijonov tolarjev. V 
skladu z zakonom o zaključku lastninjenja preide to premoženje v last Slovenske 
razvojne družbe. 

4. Revizija porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo 

Agencija za revidiranje je v lanskem in v začetku letošnjega leta pri 99 pravnih 
osebah , ki so v otvoritveni bilanci stanja na dan 1.1.1993 oblikovale dolgoročne 
rezervacije za izvedbo programa ekološke sanacije, opravila revizijo porabe sredstev 
dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo za obdobje od 1.1.1993 do 31.12.2000 
(tekom leta je izdala še 2 dodatka k revizijskemu poročilu, ki sta ugotovila dodatno 
porabo sredstev). 

Ugotovila je, da je po stanju konec leta 2000 še za 36 % neporabljenih revaloriziranih 
sredstev (19.714 milijonov tolarjev). Podjetja, ki sredstev za ekološko sanacijo še 
niso porabila, so dolžna letno poročati o izvajanju programa ekološke sanacije, 
revizijo porabe sredstev pa lahko opravi agencija za revidiranje ali gospodarska 
revizijska družba. 

Do 30.9.2002 je agencija za revidiranje pričela s postopki revizije porabe sredstev 
v letu 2001 pri 16 pravnih osebah (od skupno 17, ki so sprejele ponudbo agencije 
za revidiranje) in jo dokončala pri 15 pravnih osebah. Te so imele 2.960 milijonov 
tolarjev neporabljenih revaloriziranih sredstev po stanju konec leta 2000. V letu 2001 
so v skladu z odobrenim programom porabile 853 milijonov tolarjev, 6 milijonov 
tolarjev so porabile po spremenjenem programu, za 12 milijonov tolarjev porabe pa 
ni bilo v skladu z odobrenim programom ekološke sanacije oziroma je bila poraba 
dvomljiva. 

Pripravila: 
Janja šuman 
Stojan Glavač 

Alenka KOVAČ-ARH, l.r. 
GENERALNA DIREKTORICA 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
rv m AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
W II HM ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 
[ J 'I Ji PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

PRILOGA 

Preglednica 5.1 

V preglednici so navedene pravne osebe, pri katerih je agencija za revidiranje uvedla postopek 
revizije za obdobje od 1.1.1993 dalje in ga opravila do take faze, da ne pomeni več uradne 
tajnosti. 

Preglednica 5.3 

V preglednici so navedene pravne osebe, pri katerih je agencija za revidiranje uvedla postopek 
revizije po zakonu o zaključku lastninjenja in ga opravila do take faze, da ne pomeni več uradne 
tajnosti. 

Vsi zneski v preglednicah so v tolarjih. 

Oznaka Šifranta pobudnikov revizija oziroma vlagateljev zahtev za uvedbo revizijskega postopka: 
1. Po uradni dolžnosti, 2. Organi za notranja zadava, 3. Javni tožilec, 4. Javni pravobranilec, 5. Družbeni pravobranilec, 6. Agencija 
za privatizacijo, 7. SRD oz. Sklad RS za razvoj. 8. Upravičenci iz 9. Stena zakona ZLPP, 9. Skuplttne DPS, 10. Komisija 
Državnega Zbora, 11. Ostali vlagatelji. 12. Posebni zakon. 13. Odikodninski sklad, 14. Kapitalski sklad. 15. PIO, 16. Lastniki - 
druge pravne osebe, 17. Notranji lastniki, 18. Lastniki - druge fizične osebe, 19. DURS, 20. Sindikati, 20. Brez pobuda. 
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Obrazložitev 

PROUČITVE VARIANT ZA SANACIJO IN 

IZGRADNJO VISOKOVOONIH NASIPOV 

OR REKI MURI 00 DOKLEŽOVJA 00 

KUČNICE 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 352-14/2002-2 
Ljubljana, 24.10.2002 

Vlada Republike Slovenije se je na 94. redni seji dne 24.10.2002 
seznanila z: 

- OBRAZLOŽITVIJO PROUČITVE VARIANT ZA SANACIJO 
IN IZGRADNJO VISOKOVODNIH NASIPOV OB REKI 
MURI OD DOKLEŽOVJA DO KUČNICE, 

ki jo pošilja na podlagi 45.a v povezavi s 45.j členom Zakona o 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, 
št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,18/ 
93, 47/93, 71/93 in 44/97) 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je najustreznejša 
varianta za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki 

Muri od Dokležovja do Kučnice optimizirana varianta A2. Za 
predlagano varianto se izdela osnutek lokacijskega načrta, v 
sklopu izdelave strokovnih podlag pa se rešitve optimizirajo. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

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

prostor in energijo, 
- Gabrijela GRČAR, državna podsekretarka v Ministrstvu 

za okolje, prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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© 
Republika Slovenija 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO 
URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE 

Številka: 352-27-6/00 
Datum: 08.10.2002 

OBRAZLOŽITEV 

PROUČITVE VARIANT ZA SANACIJO IN IZGRADNJO VISOKOVODNIH NASIPOV 
OB REKI MURI OD DOKLEŽOVJA DO KUČNICE 

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št 18/84, 37/85 in 29/86 ter 
Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,47/93, 71/93 in 44/97) - v nadaljevanju: zakon, v prvem odstavku 45.a 
Člena v povezavi z 45.j členom določa, da se priprava lokacijskega načrta začne na podlagi utemeljenega 
in dokumentiranega predloga ministra, v čigar delovno področje spadajo vodnogospodarski objekti 
državnega pomena, v drugem odstavku 45.a člena pa določa, da na podlagi predloga iz prvega odstavka 
minister, pristojen za prostor, določi program priprave lokacijskega načrta, v katerem, skladno s četrto 
alineo drugega odstavka 45.a člena tudi določi, da mora izdelovalec lokacijskega načrta izdelati in 
proučiti variante vodnogospodarskih ureditev, Vlada RS pa jih predloži Državnemu zboru RS v 
predhodno obravnavo. 

Minister za okolje in prostor (danes minister za okolje, prostor in energijo) je dne 22.05.2000, podal 
utemeljen in dokumentiran predlog za pripravo lokacijskega načrta za gradnjo oziroma sanacijo 
visokovodnih nasipov ob reki Muri na odseku od Dokležovja do Kučnice - v nadaljevanju predlog 
MOP. Na podlagi predloga MOP je minister za okolje, prostor in energijo dne 28.09.2000 določil 
program priprave lokacijskega načrta za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od 
Dokležovja do Kučnice - v nadaljevanju: program priprave. 

2. POSTOPEK PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA 

2.1. Uvod 

Visokovodni nasipi ob reki Muri so bili izgrajeni pred 30-40 leti ob upoštevanju takratnih pretočnih 
višin visokih vod reke Mure. S tem je bila za takratne razmere dosežena sprejemljiva varnost pred 
poplavami. 
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Današnje stanje nasipov ne zagotavlja ustrezne varnosti predvsem zaradi sledečega: 
- nasipi so v pretežni meri prenizki, saj je bilo v zadnjem obdobju na osnovi meritev pretokov 

ugotovljeno, da znašajo pretoki Qioo = 1800 m3/s, ob času izgradnje nasipov pa so bile 
upoštevane vodne količine v velikosti Q]0o = 1500 m3/s; 

- k dvigu pretočne višine na posameznih odsekih veijetno vpliva tudi zarast inundacijskega 
prostora; 

- nasipi so v slabem tehničnem stanju. Na posameznih odsekih so vodoprepustni, kar ob nastopu 
visokih voda lahko povzroči tudi porušitev nasipov. 

Po grobi oceni nasipi ob Muri zagotavljajo ca. 15-50 letno varnost pred poplavami (brez 
upoštevanja morebitne porušitve nasipov tudi ob nižjih pretokih zaradi prevelike prepustnosti 
nasipov). Varnost je zagotovo neustrezna, še posebej ob upoštevanju dejstva, daje temeljna funkcija 
nasipov zaščita pred poplavo vseh poselitvenih območij z vso, predvsem pa cestno infrastrukturo na 
obsežnem ravninskem prostoru. Na obeh straneh reke Mure je glede na zatečeno stanje treba nujno 
sanirati oz. na novo zgraditi visokovodne nasipe v skupni dolžini cca. 80 km. 

2.2. Opredelitev naloge 

Širše območje obdelave primeijalne študije zajema poplavni prostor Mure na obeh bregovih reke od 
njenih bregov do visokovodnih nasipov oziroma pleistocenske terase. V njem so zajete in 
predstavljene druge rabe, ki so lahko pomembne za potrebe primeijave med varinatami. Pri tem gre 
npr. za linijo 100 letnih visokih voda, vodovarstvene pasove vodnih zajetij, mejo predlaganega 
Regijskega parka Mura, naravne vrednote, mejo poseljenih površin, kulturno dediščino in 
infrastruktume objekte. 

Širše območje obdelave zajema prostor, za katerega je ocenjena ogroženost pred poplavami 100 - 
letnih voda. Ožje območje zajema prostor, ki ga zavzemajo obstoječi nasipi in njihova neposredna 
bližina v širini 60-80 metrov na vodni strani in 120-130 m na zračni strani nasipov in je bilo zajeto 
v strokovni podlogi kartiranja habitatov. 

Na levem bregu je v območje zajet nasip med Dokležovjem (železniška proga Ormož-M.Sobota) in 
Kučnico oz. državno mejo z Avstrijo. 

Notranjost poplavnega sveta Mure, med nasipi, večinoma poraščajo gozdovi, na zunanji strani 
nasipov prevladujejo kmetijske površine. Po nasipih v večji meri poteka tudi meja območja, ki je 
zaradi izjemnih naravnih vrednot, predlagano za varovanje kot Regijski park Mura. 

Opis variant: 
Vse variante; Al, A2 in B v kar se da največji meri potekajo po trasi sedanjih visokovodnih 
obrambnih nasipov. Razlike med variantami so v načinu gradnje oziroma sanacije tako gre bolj za 
tip gradnje kot pa za različen potek v prostoru. 
Sanacija po tipu variante A je načrtovana z uporabo presežkov nerodovitnih zemeljskih plasti, ki 
bodo nastale ob gradnji avtoceste ter z nasipavanjem na vodni ali zračni strani obstoječega nasipa. 
Varianta B je zasnovana z vgradnjo neprepustne glinene folije - bentofix. V primeru variant A gre 
za dvig nasipa do 1.20 m in v primeru variante B za 0.80 m. Pri vseh tipih vgradnje bodo nasipi širši 
od sedanjih, nakloni brežin pa se gibljejo med 1:3 do 1:6. Na odsekih, kjer je že zgrajen betonski zid 
za obrambo pred poplavami (Dokležovje, Lukačev mlin, Petanjci) je predviden dvig zidu za 0,8 m, 
obrežni zid pa je načrtovan v variantah A in B tudi na odsekih, kjer drugačna izvedba nasipa zaradi 
pozidave ni možna. 
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Varianta A2 se od variante Al razlikuje le po drugačne definiranih odsekih širitve nasipa na vodni 
ali zračni strani, kjer se izogiba za naravo pomembnih habitatov in je širitev predvidena na zračni 
strani. Varianta se izogiba zasipom in prestavitvam Murinih rokavov. Sicer so tudi pri tej varianti 
predvideni vsi štirje načini sanacije nasipov: na vodni, zračni in na obeh straneh ter gradnja 
betonskega zidu v Dokležovju, ob Lukačevem mlinu in na Petanjcih. 

2.3. Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov 

Proučevane variantne rešitve so skladne z republiškimi prostorskimi planskimi akti: 

- Prostorske sestavine dolgoročnega plana Republike Slovenije (Ur.l. SRS, št. 1/86, 41/87 in 
12/89 ter Ur.l. RS, št. 36/90, 27/91, 72/95,13/96 - grafični del in 11/99); 

- Prostorske sestavine srednjeročnega plana Republike Slovenije (Ur.l. SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 
ter Ur.l. RS, št. 72/95,13/96 - grafični del in 11/99). 

Proučevane variante potekajo po prostoru Mestne občine Murska Sobota, občine Beltinci in občine 
Tišina. Vse variante zahtevajo v določenem obsegu spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin 
veljavnih občinskih planskih aktov: 

Prostorski planski akti za območje občine Murska Sobota: 
- prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986 - 2000 (Ur. 

objave pomurskih občin, št. 24/86,10/90, Ur.l. RS, št. 57/99); 
prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986 - 
1990 (Ur. objave pomurskih občin, št. 24/86,7/87, Ur.l. RS, št. 57/99); 

Prostorski planski akti za območje občine Beltinci: 
- prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Murska Sobota za območje občine Beltinci za 

obdobje 1986 - 2000 (Ur. objave pomurskih občin, št. 24/86,10/90, 68/97, 59/98, 57/99); 
prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine Murska Sobota za območje občine 

Beltinci za obdobje 1986 - 1990 (Ur. objave pomurskih občin, št. 24/86, 7/87, 68/97, 59/98, 
57/99); 

Prostorski planski akti za območje občine Tišina: 
- prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Murska Sobota za območje občine Tišina za 

obdobje 1986 - 2000 (Ur. 1. RS, št. 93/99); 
prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine Murska Sobota za območje občine 

Tišina za obdobje 1986 - 1990 (Ur.l. RS, št. 93/99); 

2.4. Izdelava primerjave variant vodnogospodarskih ureditev 

Variante za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri so bile na podlagi izdelanih 
idejnih rešitev v merilu 1:5000 vrednotene v elaboratu: "Primerjalna študija variant in predlog 
najustreznejše za sanacijo in gradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice 
in od Cvena do Vučje vasi" (ZEU-družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, št. 
projekta 40/00-41/00 SP, julij 2002) - v nadaljevanju primerjalna študija. 

Variantne rešitve so bile proučene v skladu s projektno nalogo naročnika in na način, ki smiselno 
upošteva 17. in 31. člen Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in 
prostorskih sestavin planskih aktov občin. 
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Variante so bile vrednotene in medsebojno primerjane vzporedno iz petih vidikov: 
- vplivi na urbani razvoj - poselitev, 

- hidro-tehnični vidik, 
- vplivi na okolje, 
- ekonomski vidik, 
- družbena sprejemljivost. 

V fazi analiz in vrednotenja so bile za proučitev variant pridobljene smernice s strani ministrstev, 
pristojnih za zavarovana območja. V fazo proučevanja variant so bile vključene tudi lokalne 
skupnosti: Mestna občina Murska Sobota, Občina Tišina in Občina Beltinci. 

Primeijalne analize variant po posameznih vidikih so zasnovane kot samostojne naloge v katerih so 
določena izhodišča vrednotenja, definirani so relevantni kriteriji vrednotenja oz. opredeljeni 
okoljski sklopi za primeijalno vrednotenje, predstavljeni so metodologija in načini vrednotenja. 

Primeijalne analize variant po posameznih vidikih so zasnovane kot samostojne naloge v katerih so 
določena izhodišča vrednotenja, definirani so relevantni kriteriji vrednotenja oz. opredeljeni 
okoljski sklopi za primeijalno vrednotenje, predstavljeni so metodologija in načini vrednotenja. 

Z vidika lastnosti variante oziroma njenega vpliva na regionalni in urbani razvoj, kamor 
vključujemo tudi vplive na poselitev, turistični razvoj in vplive na prometno, komunalno in 
energetsko infrastrukturo, so variante ocenjene kot enako primerne 

Z vidika hidrotehničnih lastnosti je kot bolj primerna ocenjena varianta Al, varianta A2 je primerna, 
manj primerna pa je varianta B. 

Z vidika vplivov na okolje ni nobena od variant izpostavljena kot najboljša. Vse variante imajo na 
okolje precejšen vpliv. Še najbližje se kriterijem z vidika varstva okolja približa varianta A2. 

Glede na opravljeno primerjavo variant po ekonomskem vidiku je ugotovljeno, da vse obravnavane 
variante izkazujejo izredno visoko ekonomsko učinkovitost. Varianta Al je ekonomsko najbolj 
učinkovita, hkrati pa predstavlja najnižjo investicijsko vrednost (1.270,9 mio). Investicijska 
vrednost variante A2 je 1.533,3 mio in variante B 2.113,7 mio sit. 

Z vidika družbene sprejemljivosti je varianta A2 ocenjena kot pozitivna. 

Kot celostno najprimernejša varianta seje izkazala varianta A2. 
2.5. Postopek usklajevanja glede predloga najustreznejše variante za sanacijo in 

izgradnjo visokovodnih nasipov 

Primeijalna študija je bila posredovana: 
- Ministrstvu za okolje, prostor in energijo; 
- Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Agenciji RS za okolje: 

- Sektoiju za upravljanje z vodami, 
- Sektoiju za varstvo okolja, 
- Sektoiju za ohranjanje narave; 

- Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 
- Ministrstvu za kulturo, Upravi RS za kulturno dediščino; 
- Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste; 
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- Mestni občini Murska Sobota; 
- Občini Tišina; 
- Občini Beltinci; 

z namenom, da vse navedene institucije, posamezni strokovnjaki in občine posredujejo strokovna 
mnenja glede metodološke ustreznosti primeijalne študije, predlaganih izhodišč za izbor ter glede 
predloga najustreznejše variante za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov. 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo: 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo izbrano optimizirano varianto A2 potrjuje kot 
najugodnejšo. 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Agencija RS za okolje: 
- Sektor za upravljanje z vodami: 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za upravljanje z 
vodami ugotavlja, da se s predlagano optimizirano varianto A2 strinjajo. 

- Sektor za varstvo okolja: 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja 
ugotavlja, da so v primerjalni študiji z vidika varstva okolja določeni in ovrednoteni vsi 
pričakovani vplivi na vse sestavine okolja, ki se pojavljajo na vplivnem območju posega ter vse 
pričakovane obremenitve, ki bi jih načrtovani poseg lahko povzročil v okolju. Zato se z 
zaključki primeijalne študije ter s predlaganimi usmeritvami za nadaljnje delo strinjajo in s tem 
v zvezi nimajo posebnih pripomb oziroma dodatnih predlogov ali zahtev. 

- Sektor za ohranjanje narave: 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave 
ugotavlja, daje s stališča ohranjanja narave najbolj sprejemljiva optimizirana varianta A2, zato 
se z zaključkom študije tudi strinjajo. 

Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino: 
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino se strinja s predlagano optimizirano 
varianto A2. 

Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste: 
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste ugotavlja, da so bili v študiji upoštevani predhodni 
pogoji, zato nimajo dodatnih zahtev. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k posredovani primerjalni študiji variant in 
predlogu najustreznejše variante vodnogospodarskih ureditev ni posredovalo stališča. 

Mestna občina Murska Sobota: 
Mestna občina Murska Sobota se strinja s predlagano optimizirano varianto A2 pod pogojem, da se 
ponovno prouči potrebe po tesnenju nožice nasipa, vplive na ustavljeno pronicanje vode in 
bogatenje podtalnice, hidrogeološke učinke posega ter morebitni umik nasipa na odsekih visoko- 
ovrednotenih habitatov in spomenikov kulturne dediščine. 

Občina Tišina: 
Občina Tišina se strinja s predlagano optimizirano varianto A2. 
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Občina Beltinci: 
Občina Beltinci se strinja s predlagano optimizirano varianto A2 z določenimi pogoji, ki bodo 
smiselno upoštevani v nadaljnjih fazah priprave lokacijskega načrta.. 

2.6. Usmeritve za izdelavo osnutka lokacijskega načrta 

- Oblikovanje nasipa naj ne bo enako vzdolž celotne trase ampak naj se njegovo oblikovanje 
prilagaja obstoječi rabi prostora na njegovi straneh. Predlaganih je več tipov oblikovanja 
nasipov iz vidika rabe in vidnih značilnosti; 
• tam kjer poteka nasip med njivami, naj bo kar se da ozek z nakloni 1:2 in 1:3, 
• na območjih kjer poteka skozi gozd je nasip lahko širši z nakloni 1:5 - 1:6 in se prepusti 

gozdni zarasti, razen v primeru kadar ni ogrožen visoko ovrednoten habitatni tip, 
• na odsekih kjer je nasip na robu med gozdom in njivami, je njegov naklon na gozdni strani 

lahko manjši 1: 5, medtem ko naj bo na njivski strani naklon večji 1: 2, zato, da ne bo 
možno po njem orati; na drugi strani se nasip lahko prepusti zarasti, 

• na odsekih kjer poteka nasip med travniki je ta lahko položen 1:6, brežine pa se lahko 
koristijo kot travniki - ukrep velja zlasti na odseku, kjer so rastišča narcis, 

• na odsekih Iger nasip poteka med gozdom in travnikom, je na travnati strani lahko položen 
in se brežina lahko uporablja kot travnik, na drugi strani se brežina lahko prepusti gozdni 
zarasti, 

• kjer poteka nasip ob strugi rečnega rokava naj bo ta ozek z nakloni 1:2 oziroma odmaknjen 
od struge do te mere, da ta ne bo uničena, ali pa bi jo bilo potrebno prestaviti. 

- Na poselitvenih območjih naj bodo nasipi kar se da ozki, tako, da ne bodo zavzeli prevelike 
površine; 
• na območju občine Beltinci je potrebno upoštevati projekte čistilne naprave v Dokležovju in 

zagotoviti prepust za odpadno vodo skozi nasip. 
- Vse obstoječe in poljske poti morajo imeti še naprej povezavo preko nasipov. 

Drugi ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti in hidrološkega re&ma 
- V poplavnem svetu je za izboljšanje pretočnosti starih strug Mure ob nastopu visokih voda 

potrebno opraviti smiselna vzdrževalna dela z odstranjevanjem padlega drevja in minimalnega 
odstranjevanja usedlin. 

- Za bogatenje talnice in ohranjanje življenja v poplavnih logih je zaželeno odpirati vtoke rečne 
vode v stranske rokave. Ti so sedaj utrjeni s skalami in betonskimi bloki, s čimer je preprečeno 
napajanje rokavov z rečno vodo tako pri nizkih kot pri srednjih vodostajih. 

3. PRIPRAVA GRADIVA ZA OBRAVNAVO V ODBORU ZA INFRASTRUKTURO 
IN OKOLJE DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Glede na 1. sklep 5. točke dnevnega reda 33. seje Odbora za infrastrukturo in okolje Državnega 
zbora RS se predlagana optimizirana varianta za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki 
Muri na odseku od Dokležovja do Kučnice uvršča v skupino b., torej ne predstavlja sprememb in 
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije, predstavlja pa spremembo in 
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov mestne občine Murska Sobota, občine Tišina in 
občine Beltinci. 

Gradivo o proučitvi variant je za obravnavo na Odboru za infrastrukturo in okolje Državnega zbora 
RS pripravljeno ob smiselnem upoštevanju 2. sklepa 5. točke dnevnega reda 33. seje tega odbora. 
Priloženo gradivo vsebuje vse zahtevane priloge, pri čemer priloge niso pripravljene za vsako 
varianto posebej, da ne bi prišlo do nepotrebnega podvajanja enakih kartografskih prilog. 
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Gradivo za obravnavo obsega: 

- Primerjalna študija variant in predlog najustreznejše za sanacijo in gradnjo visokovodnih nasipov 
ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice in od Cvena do Vučje vasi (ZEU - družba za 
načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, št. 40/00-41/00 SP, julij 2002); 

- Povzetek primeijalne študije variant in predloga najustreznejše za sanacijo in gradnjo 
visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice in od Cvena do Vučje vasi (ZEU 
- družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, št. 40/00-41/00 SP, oktober 2002); 

- Prostorska dokumentacija za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od 
Dokležovja do Kučnice, Pregled prostorskih sestavin veljavnih občinskih planskih aktov, 
prostorsko izvedbenih aktov in odlokov o zavarovanih območjih (ZEU - družba za načrtovanje 
in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, št. 40/00, september 2000) 

- Informacijsko gradivo (A3 format) - Primerjalna študija variant in izbor najustreznejše za 
sanacijo in gradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice in od Cvena 
do Vučje vasi (ZEU - družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, oktober 2002). 

Mateja Delač 
Višja referentka 

Valentina LAVRENČIČ 
DIREKTORICA 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Gradivo Je na vpogled pri Odboru 
Državnega zbora Republike Slovenije za 
Infrastrukturo In okolje. 

poročevalec, št. 110 120 16. november 2002 



Obrazložitev 

PROUČITVE VARIANT ZA SANACIJO IN 

IZGRADNJO VISOKOVODNIH NASIPOV 

OR REKI MURI OD CVENA DO VUČJE 

VASI 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 352-14/2002-3 
Ljubljana, 24.10.2002 

Vlada Republike Slovenije seje na 94. redni seji dne 24.10.2002 
seznanila z: 

- OBRAZLOŽITVIJO VARIANT ZA SANACIJO IN 
IZGRADNJO VISOKOVODNIH NASIPOV OB REKI MURI 
OD CVENA DO VUČJE VASI, 

ki jo pošilja na podlagi 45.a v povezavi s 45.j členom Zakona o 
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, 
št. 18/84,37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,18/ 
93, 47/93, 71/93 in 44/97) 

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je najustreznejša 
varianta za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki 

Muri od Cvena do Vučje vasi optimizirana varianta A2. Za 
predlagano varianto se izdela osnutek lokacijskega načrta, v 
sklopu izdelave strokovnih podlag pa se rešitve optimizirajo. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

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

prostor in energijo, 
- Gabrijela GRČAR, državna podsekretarka v Ministrstvu 

za okolje, prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Republika Slovenija 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO 

URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRANJE 

Številka: 352-27-7/00 
Datum: 08.10.2002 

OBRAZLOŽITEV 

PROUČITVE VARIANT ZA SANACIJO IN IZGRADNJO VISOKOVODNIH NASIPOV 
OB REKE MURI OD CVENA DO VUČJE VASI 

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA 

Zakon o urejanju naselij in dragih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter 
Uradni list RS, št 26/90,18/93,47/93, 71/93 in 44/97) - v nadaljevanju: zakon, v prvem odstavku 45.a 
člena v povezavi z 45.j členom določa, da se priprava lokacijskega načrta začne na podlagi utemeljenega 
in dokumentiranega predloga ministra, v čigar delovno področje spadajo vodnogospodarski objekti 
državnega pomena, v dragem odstavku 45.a člena pa določa, da na podlagi predloga iz prvega odstavka 
minister, pristojen za prostor, določi program priprave lokacijskega načrta, v katerem, skladno s četrto 
alineo dragega odstavka 45.a člena tudi določi, da mora izdelovalec lokacijskega načrta izdelati in 
proučiti variante vodnogospodarskih ureditev, Vlada RS pa jih predloži Državnemu zboru RS v 
predhodno obravnavo. 

Minister za okolje in prostor (danes minister za okolje, prostor in energijo) je dne 22.052000, podal 
utemeljen in dokumentiran predlog za pripravo lokacijskega načrta za gradnjo oziroma sanacijo 
visokovodnih nasipov ob reki Muri na odseku od Cvena do Vučje vasi - v nadaljevanju predlog MOP. 
Na podlagi predloga MOP je minister za okolje, prostor in energijo dne 28.09.2000 določil program 
priprave lokacijskega načrta za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do 
Vučje vasi - v nadaljevanju: program priprave. 

2. POSTOPEK PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA 

2.1. Uvod • 

Visokovodni nasipi ob reki Muri so bili izgrajeni pred 30-40 leti ob upoštevanju takratnih pretočnih 
višin visokih vod reke Mure. S tem je bila za takratne razmere dosežena sprejemljiva varnost pred 
poplavami. 

Današnje stanje nasipov ne zagotavlja ustrezne varnosti predvsem zaradi sledečega: 
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- nasipi so v pretežni meri prenizki, saj je bilo v zadnjem obdobju na osnovi meritev pretokov 
ugotovljeno, da znašajo pretoki Qioo = 1800 m3/s, ob času izgradnje nasipov pa so bile 
upoštevane vodne količine v velikosti Q10o = 1500 m3/s; 

- k dvigu pretočne višine na posameznih odsekih veijetno vpliva tudi zarast inundacijskega 
prostora; 

- nasipi so v slabem tehničnem stanju. Na posameznih odsekih so vodoprepustni, kar ob nastopu 
visokih voda lahko povzroči tudi porušitev nasipov. 

Po grobi oceni nasipi ob Muri zagotavljajo ca. 15-50 letno varnost pred poplavami (brez 
upoštevanja morebitne porušitve nasipov tudi ob nižjih pretokih zaradi prevelike prepustnosti 
nasipov). Varnost je zagotovo neustrezna, še posebej ob upoštevanju dejstva, daje temeljna funkcija 
nasipov zaščita pred poplavo vseh poselitvenih območij z vso, predvsem pa cestno infrastrukturo na 
obsežnem ravninskem prostoru. Na obeh straneh reke Mure je glede na zatečeno stanje treba nujno 
sanirati oz. na novo zgraditi visokovodne nasipe v skupni dolžini cca. 80 km. 

2.2. Opredelitev naloge 

Širše območje obdelave primeijalne študije zajema poplavni prostor Mure na obeh bregovih reke od 
njenih bregov do visokovodnih nasipov oziroma pleistocenske terase. V njem so zajete in 
predstavljene druge rabe, ki so lahko pomembne za potrebe primerjave med varinatami. Pri tem gre 
npr. za linijo 100 letnih visokih voda, vodovarstvene pasove vodnih zajetij, mejo predlaganega 
Regijskega parka Mura, naravne vrednote, mejo poseljenih površin, kulturno dediščino in 
infrastruktume objekte. 

Širše območje obdelave zajema prostor, za katerega je ocenjena ogroženost pred poplavami 100 - 
letnih voda. Ožje območje zajema prostor, ki ga zavzemajo obstoječi nasipi in njihova neposredna 
bližina v širini 60-80 metrov na vodni strani in 120-130 m na zračni strani nasipov in je bilo zajeto 
v strokovni podlogi kartiranja habitatov. 

V območje je zajet nasip med Cvenom (k.o.Krapje) in Vučjo vasjo (k.o. Hrastje-Mota) na desnem 
bregu Mure. 

Notranjost poplavnega sveta Mure, med nasipi, večinoma poraščajo gozdovi, na zunanji strani 
nasipov prevladujejo kmetijske površine. Po nasipih v večji meri poteka tudi meja območja, ki je 
zaradi izjemnih naravnih vrednot, predlagano za varovanje kot Regijski park Mura. 

Opis variant: 
Vse variante, Al, A2 in B v kar se da največji meri potekajo po trasi sedanjih visokovodnih 
obrambnih nasipov. Edina situativna razlika v poteku variant je na območju Veržeja (hangar za 
zmaje), kjer sedaj nasipa še ni. Razlike med variantami so v načinu gradnje oziroma sanacije tako 
gre bolj za tip gradnje kot pa za različen potek v prostoru. 

Sanacija po tipu variante A je načrtovana z uporabo presežkov nerodovitnih zemeljskih plasti, ki 
bodo nastale ob gradnji avtoceste ter z nasipavanjem na vodni ali zračni strani obstoječega nasipa. 
Varianta B je zasnovana z vgradnjo neprepustne glinene folije - bentofix. V primeru variant A gre 
za dvig nasipa do 1.20 m in v primeru variante B za 0.80 m. Pri vseh tipih vgradnje bodo nasipi širši 
od sedanjih, nakloni brežin pa se gibljejo med l :3 do 1:6. Na odsekih, kjer je že zgrajen betonski zid 
za obrambo pred poplavami je predviden dvig zidu za 0,8 m, obrežni zid pa je načrtovan v variantah 
A in B tudi na odsekih, kjer drugačna izvedba nasipa zaradi pozidave ni možna. 
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Varianta A2: V varianti se izmenjujejo odseki širitve na zračni in vodni strani, pri čemer se 
spreminja tudi prečni prerez nasipa. Varianta se izogiba širitve nasipa na za naravo pomembna 
območja in prestavitvi Murinih rokavov ter zasipu mrtvic. Značilnosti vgradnje so podobne varianti 
A2 na levem bregu Mure. 

23. Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov 

Proučevane variantne rešitve so skladne z republiškimi prostorskimi planskimi akti: 

- Prostorske sestavine dolgoročnega plana Republike Slovenije (Ur.l. SRS, št. 1/86, 41/87 in 
12/89 ter Ur.l. RS, št 36/90,27/91, 72/95,13/96 - grafični del in 11/99); 

- Prostorske sestavine srednjeročnega plana Republike Slovenije (Ur.l. SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 
ter Ur.l. RS, št 72/95,13/96 - grafični del in 11/99). 

Proučevane variante potekajo po prostoru občine Radenci, občine Ljutomer, občine Križevci, 
občine Veržej in mestne občine Murska sobota. Vse variante zahtevajo v določenem obsegu 
spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin veljavnih občinskih planskih aktov: 

Prostorski planski akti za območje občine Radenci: 
- prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Gornja Radgona za obdobje 1986 - 2000 (Ur. 

objave pomurskih občin, št 5/86, 1/90, 16/91, Ur.l RS, št.7/95, 8/2000) za območje občine 
Radenci; 
prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine Gornja Radgona za obdobje 1986 
- 1990 (Ur. objave pomurskih občin, št. 10/88, 3/90, 16/91, Ur.l. RS, št 7/95, 8/2000) za 
območje občine Radenci; 

Prostorski planski akti za območje občine Murska sobota: 
- prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986 - 2000 (Ur. 

objave pomurskih občin, št. 24/86,10/90, Ur.l. RS, št. 57/99); 
prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine Murska Sobota za obdobje 1986 - 
1990 (Ur. objave pomurskih občin, št. 24/86,7/87, Ur.l. RS, št. 57/99); 

Prostorski planski akti za območje občine Ljutomer: 
- prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Ljutomer za obdobje 1986 - 2000 (Ur. 1. SRS, št. 

7/87, Ur.l. RS, št 24/92,15/99); 
prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine Ljutomer za obdobje 1986 - 1990 

(Ur.l. SRS, št. 7/87, Ur.l. RS, št 24/92, 15/99); 
Prostorski planski akti za območje občine Križevci: 
- prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Ljutomer za območje občine Križevci za 

obdobje 1986 - 2000 (Ur. 1. SRS, št. 7/87,27/87, Ur.l. RS, št 24/92); 
prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine Ljutomer za območje občine 

Križevci za obdobje 1986 - 1990 (Ur.l. SRS, št. 7/87,27/87, Ur.l. RS, št 24/92); 

Prostorski planski akti za območje občine Veržej: 
- prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Ljutomer za območje občine Veržej za obdobje 

1986 - 2000 (Ur. 1. SRS, št. 7/87, Ur.l. RS, št. 24/92,28/99); 
prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana občine Ljutomer za območje občine 

Veržej za obdobje 1986-1990 (Ur.l. SRS, 5t. 7/87, Ur.l. RS, št. 24/92,28/99); 
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2.4. Izdelava primerjave variant vodnogospodarskih ureditev 

Variante za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri so bile na podlagi izdelanih 
idejnih rešitev v merilu 1:5000 vrednotene v elaboratu: "Primerjalna študija variant in predlog 
najustreznejše za sanacijo in gradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice 
in od Cvena do Vučje vasi" (ZEU - družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, št. 
projekta 40/00-41/00 SP, julij 2002) - v nadaljevanju primerjalna študija. 

Variantne rešitve so bile proučene v skladu s projektno nalogo naročnika in na način, ki smiselno 
upošteva 17. in 31. člen Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in 
prostorskih sestavin planskih aktov občin. 

Variante so bile vrednotene in medsebojno primerjane vzporedno iz petih vidikov: 
- vplivi na urbani razvoj - poselitev, 
- hidro-tehnični vidik, 
- vplivi na okolje, 
- ekonomski vidik, 
- družbena sprejemljivost. 

V fazi analiz in vrednotenja so bile za proučitev variant pridobljene smernice s strani ministrstev, 
pristojnih za zavarovana območja. V fazo proučevanja variant so bile vključene tudi lokalne 
skupnosti: Občina Veržej, Občina Križevci, Občina Ljutomer, Občina Radenci in Mestna občina 
Murska Sobota. 

Primerjalne analize variant po posameznih vidikih so zasnovane kot samostojne naloge v katerih so 
določena izhodišča vrednotenja, definirani so relevantni kriteriji vrednotenja oz. opredeljeni 
okoljski sklopi za primerjalno vrednotenje, predstavljeni so metodologija in načini vrednotenja. 

Z vidika lastnosti variante oziroma njenega vpliva na regionalni in urbani razvoj, kamor 
vključujemo tudi vplive na poselitev, turistični razvoj in vplive na prometno, komunalno in 
energetsko infrastrukturo, so variante ocenjene kot enako primerne. 
Z vidika hidrotehničnih lastnosti je kot bolj primerna ocenjena varianta Al, varianta A2 je primerna, 
manj primerna pa je varianta B. 

Z vidika vplivov na okolje ni nobena od variant izpostavljena kot najboljša. Vse variante imajo na 
okolje precejšen vpliv. Še najbližje se kriterijem z vidika varstva okolja približa varianta A2. 

Glede na opravljeno primerjavo variant po ekonomskem vidiku je ugotovljeno, da vse obravnavane 
variante izkazujejo izredno visoko ekonomsko učinkovitost. Varianta Al je ekonomsko najbolj 
učinkovita, hkrati pa predstavlja najnižjo investicijsko vrednost (688,3 mio). Investicijska vrednost 
variante A2 je 1.021,9 mio in variante B 1.152,1 mio sit. 

Z vidika družbene sprejemljivosti je varianta A2 ocenjena kot pozitivna. 

Kot celostno najprimernejša varianta se je izkazala varianta A2. 

2.5. Postopek usklajevanja glede predloga najustreznejše variante za sanacijo in 
izgradnjo visokovodnih nasipov 

Primeijalna študija je bila posredovana: 
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- Ministrstvu za okolje, prostor in energijo; 
- Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, Agenciji RS za okolje: 

- Sektoiju za upravljanje z vodami, 
- Sektoiju za varstvo okolja, 
- Sektoiju za ohranjanje narave; 

- Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 
- Ministrstvu za kulturo, Upravi RS za kulturno dediščino; 
- Ministrstvu za promet, Direkciji RS za ceste; 
- Mestni občini Murska Sobota; 
- Občini Veržej; 
- Občini Križevci; 
- Občini Ljutomer; 
- Občini Radenci; 

z namenom, da vse navedene institucije, posamezni strokovnjaki in občine posredujejo strokovna 
mnenja glede metodološke ustreznosti primeijalne študije, predlaganih izhodišč za izbor ter glede 
predloga najustreznejše. 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo: 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo izbrano optimizirano varianto A2 potijuje kot 
najugodnejšo. 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Agencija RS za okolje: 
- Sektor za upravljanje z vodami: 

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za upravljanje z 
vodami ugotavlja, da se s predlagano optimizirano varianto A2 strinjajo. 

- Sektor za varstvo okolja: 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja 
ugotavlja, da so v primerjalni študiji z vidika varstva okolja določeni in ovrednoteni vsi 
pričakovani vplivi na vse sestavine okolja, ki se pojavljajo na vplivnem območju posega ter vse 
pričakovane obremenitve, ki bi jih načrtovani poseg lahko povzročil v okolju. Zato se z 
zaključki primerjalne študije ter s predlaganimi usmeritvami za nadaljnje delo strinjajo in s tem 
v zvezi nimajo posebnih pripomb oziroma dodatnih predlogov ali zahtev. 

- Sektor za ohranjanje narave: 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za ohranjanje narave 
ugotavlja, daje s stališča ohranjanja narave najbolj sprejemljiva optimizirana varianta A2, zato 
se z zaključkom študije tudi strinjajo. 

Ministrstvo za kulturo. Uprava RS za kulturno dediščino: 
Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino se strinja s predlagano optimizirano 
varianto A2. 

Ministrstvo za promet. Direkcija RS za ceste: 
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste ugotavlja, da so bili v študiji upoštevani predhodni 
pogoji, zato nimajo dodatnih zahtev. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k posredovani primeijalni študiji variant in 
predlogu najustreznejše variante vodnogospodarskih ureditev ni posredovalo stališča. 

Mestna občina Murska Sobota: 
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Mestna občina Murska Sobota se strinja s predlagano optimizirano varianto A2 pod pogojem, da se 
ponovno prouči potrebe po tesnenju nožice nasipa, vplive na ustavljeno pronicanje vode in 
bogatenje podtalnice, hidrogeološke učinke posega ter morebitni umik nasipa na odsekih visoko- 
ovrednotenih habitatov in spomenikov kulturne dediščine. 

Občina Veržej: 
Občina Veržej se strinja s predlagano optimizirano varianto A2 z določenimi pogoji, ki bodo 
smiselno upoštevani v nadaljnjih fazah priprave lokacijskega načrta. 

Občina Križevci 
Občina Križevci se strinja s predlagano optimizirano varianto A2 in nima nobenih pripomb glede 
sanacije in izgradnje. 

Občina Ljutomer 
Občina Ljutomer se strinja s predlagano optimizirano varianto A2 z določenimi pogoji, ki bodo 
smiselno upoštevani v nadaljnjih fazah priprave lokacijskega načrta. 

Občina Radenci 
Občina Radenci ni razpravljala o nameravanih variantah izgradnje, ker smatrajo, da izgradnja in 
sanacija visokovodnih nasipov ob reki Muri ne tangira območja njihove občine. 

2.6. Usmeritve za izdelavo osnutka lokacijskega načrta 

- Oblikovanje nasipa naj ne bo enako vzdolž celotne trase ampak naj se njegovo oblikovanje 
prilagaja obstoječi rabi prostora na njegovi straneh. Predlaganih je več tipov oblikovanja 
nasipov iz vidika rabe in vidnih značilnosti; 
• tam kjer poteka nasip med njivami, naj bo kar se da ozek z nakloni 1:2 in 1:3, 
• na območjih kjei poteka skozi gozd je nasip lahko širši z nakloni 1:5 - 1:6 in se prepusti 

gozdni zarasti, razen v primeru kadar ni ogrožen visoko ovrednoten habitatni tip, 
• na odsekih kjer je nasip na robu med gozdom in njivami, je njegov naklon na gozdni strani 

lahko manjši 1: S, medtem ko naj bo na njivski strani naklon večji 1: 2, zato, da ne bo 
možno po njem orati; na drugi strani se nasip lahko prepusti zarasti, 

• na odsekih kjer poteka nasip med travniki je ta lahko položen 1:6, brežine pa se lahko 
koristijo kot travniki - ukrep velja zlasti na odseku, kjer so rastišča narcis, 

• na odsekih kjer nasip poteka med gozdom in travnikom, je na travnati strani lahko položen 
in se brežina lahko uporablja kot travnik, na drugi strani se brežina lahko prepusti gozdni 
zarasti, 

• kjer poteka nasip ob strugi rečnega rokava naj bo ta ozek z nakloni 1:2 oziroma odmaknjen 
od struge do te mere, da ta ne bo uničena, ali pa bi jo bilo potrebno prestaviti. 

- Na poselitvenih območjih naj bodo nasipi kar se da ozki, tako, da ne bodo zavzeli prevelike 
površine; 
• na območju občine Veržej je potrebno podobno zagotoviti za načrtovano čistilno napravo v 

Bunčanih in obstoječo čistilno napravo v Veržeju, 
• za naselje Veržej je potrebno zagotoviti odtok meteorne vode skozi nasip. 

- Vse obstoječe in poljske poti morajo imeti še naprej povezavo preko nasipov. 

Usmeritve za projektiranje odsekov novih nasipov 
- Na območju Veržeja, kjer nasip prečka železniško progo Ormož-M.Sobota in se nahaja 

zavarovano arheološko najdišče EŠD 1186, je potrebno nasip prestaviti proč do te mere, da ne 
bo prizadet niti v času gradnje - poravnati z nasipom na drugi strani proge. 
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- Na odseku novega nasipa zahodno od Veržeja je tega možno izravnati v blagi krivini, s čimer se 
bo povečal poplavni prostor in zmanjšal pritisk visokih voda na Veržej. 

- Na območju zahodno od Veržeja, kjer stoji hangar za zmaje, je potrebno nasip izvesti severno 
od njega tako, da se poplavni prostor preveč ne zmanjša. 

Drugi ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti in hidrološkega reiirna 
- V poplavnem svetu je za izboljšanje pretočnosti starih strug Mure ob nastopu visokih voda 

potrebno opraviti smiselna vzdrževalna dela z odstranjevanjem padlega drevja in minimalnega 
odstranjevanja usedlin. 

- Na območju Veržeja v veliki meri visoke vode zadržuje nasip železniške proge. Z gradnjo 
dodatnega prepusta v nasipu, bi bilo možno vpliv poplav precej omiliti. 

- Za bogatenje talnice in ohranjanje življenja v poplavnih logih je zaželeno odpirati vtoke rečne 
vode v stranske rokave. Ti so sedaj uhjeni s skalami in betonskimi bloki, s čimer je preprečeno 
napajanje rokavov z rečno vodo tako pri nizkih kot pri srednjih vodostajih. 

3. PRIPRAVA GRADIVA ZA OBRAVNAVO V ODBORU ZA INFRASTRUKTURO 
IN OKOLJE DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Glede na 1. sklep 5. točke dnevnega reda 33. seje Odbora za infrastrukturo in okolje Državnega 
zbora RS se predlagana optimizirana varianta A2 za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob 
reki Muri za odsek od Cvena do Vučje vasi uvršča v skupino b., torej ne predstavlja sprememb in 
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije, predstavlja pa spremembo in 
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občin Murska Sobota, Veržej, Križevci, Ljutomer in 
Radenci. 

Gradivo o proučitvi variant je za obravnavo na Odboru za infrastrukturo in okolje Državnega zbora 
RS pripravljeno ob smiselnem upoštevanju 2. sklepa 5. točke dnevnega reda 33. seje tega odbora. 
Priloženo gradivo vsebuje vse zahtevane priloge, pri čemer priloge niso pripravljene za vsako 
varianto posebej, da ne bi prišlo do nepotrebnega podvajanja enakih kartografskih prilog. 
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Gradivo za obravnavo obsega: 

- Primerjalna študija variant in predlog najustreznejše za sanacijo in gradnjo visokovodnih nasipov 
ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice in od Cvena do Vučje vasi (ZEU - družba za 
načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, št. 40/00-41/00 SP, julij 2002); 

- Povzetek primerjalne študije variant in predloga najustreznejše za sanacijo in gradnjo 
visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice in od Cvena do Vučje vasi (ZEU 
- družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, št. 40/00-41/00 SP, oktober 2002); 

- Prostorska dokumentacija za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena 
do Vučje vasi, Pregled prostorskih sestavin veljavnih občinskih planskih aktov, prostorsko 
izvedbenih aktovnin odlokov o zavarovanih območjih (ZEU - družba za načrtovanje in 
inženiring, d.o.o., Murska Sobota, št. 41/00, november 2000) 

- Informacijsko gradivo (A3 format) - Primerjalna študija variant in izbor najustreznejše za 
sanacijo in gradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice in od Cvena 
do Vučje vasi (ZEU - družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, oktober 2002); 

Mateja Delač 
Višja referentka 

Valentina LAVRENČIČ 
DIREKTORICA 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Gradivo je na vpogled pri Odboru 
Državnega zbora Republike Slovenije za 
Infrastrukturo In okolje. 
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Obvestilo 

ODDELKA ZA VOLITVE, IMENOVANJA 

IN ADMINISTRATIVNE ZADEVE 0 

SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA 

TELESA DRŽAVNEGA ZBORA 

REPUBLIKA SLOVENIJA OBVESTILO ŠT.3. 
DRŽAVNI ZBOR 
Oddelek za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve 

Datum: 23.10.2002 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA 

DELOVNO TELO KOMISIJA ZA POSLOVNIK 

POSLANSKA SKUPINA Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti 

NOVI ČLAN - 

DOSEDANJI ČLAN ROBERTO BATTELLI 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 23. 10. 2002 DALJE 
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I NAROČILNICA 

| Ime in priimek:     

i Naslov:    

, Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:    

I Davčna številka:    

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

i Datum:       

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

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

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



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka laksa: (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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