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PREDLOGI ZAKONOV 

- Uradno prečiščeno besedilo Zakona o vojaški dolžnosti (ZvojD-UPB1) - EPA 682 - III 3 

- Uradno prečiščeno besedilo Zakona o tujcih (ZTuj-UPB1) - EPA 686 - III 37 
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letalske prevoznike (ZJODLPKŠ-C) - nujni postopek - EPA 684 - III 

POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA 

- Poročilo Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ k predlogu Zakona o spremembah in 95 
dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-A) - druga obravnava - EPA 479 - III 

- Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o prekrških (ZP-1) - druga obravnava - EPA 508 - III 113 

- Poročilo Odbora za notranjo politiko k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državnem 193 
tožilstvu (ZDT-B) - druga obravnava - EPA 548 - III 



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 



URADNO PREČIŠČENO BESEDILO 

ZAKONA O VOJAŠKI DOLŽNOSTI 

(ZVojD-UPB1) 

- EPA 682 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Zakonodajno - pravna služba 

Ljubljana, 13.11.2002 

Na podlagi prvega odstavka 153. člena poslovnika državnega 
zbora je Zakonodajno-pravna služba pripravila: 

zakon o vojaški dolžnosti (ZVojD-UPB1) 
uradno prečiščeno besedilo, 

ki ga pošilja, da bi ga posredovali državnemu zboru v potrditev. 

Ker gre za prvo uradno prečiščeno besedilo zakona, 
uvodoma daje naslednja pojasnila: 
1. Pooblastilo, kakršno izhaja iz 153. člena poslovnika 

državnega zbora in ki zahteva pripravo uradnega 
prečiščenega besedila po vsaki noveli zakona in ne glede 
na področje zakonskega urejanja, zahteva temu primeren 
pristop. Dosedanja praksa priprave prečiščenih besedil je 
namreč temeljila na specialnih pooblastilih za njihovo 
pripravo, ki so se sprejemala v okviru ustrezne novele 
zakona, pri čemer se za posamezna pravna področja, 

zlasti pa za kazensko zakonodajo, nikoli niso sprejela. Po 
obširnejših posvetovanjih je bil glede na veljavno 
poslovniško ureditev določen pristop, da se členi v 
prečiščenem besedilu navedejo tako, kot so bili sprejeti in 
se torej ne preštevilčijo. S tem se ohranijo členi, ki označujejo 
posamezne pravne institute, saj bi njihovo stalno 
spreminjanje ogrozilo načelo pravne varnosti. V zvezi s 
tem so bila namreč dana izrecna opozorila, da bi bili sicer 
ogroženi postopki pred sodišči (npr. ker bi obramba ali 
toženec lahko ugovarjala napačno toženje). 

2. Uradno prečiščeno besedilo zakona državni zbor potrdi, 
ko že veljajo vsi zakoni, na podlagi katerih je le-to 
pripravljeno, in ki so razvidni iz uvoda uradnega 
prečiščenega besedila, katerega po potrditvi podpiše 
predsednik državnega zbora. 

3. Na koncu uradnega prečiščenega besedila se predstavijo 
prehodne in končne določbe iz posameznih zakonov 
oziroma zakona in njegovih sprememb in dopolnitev, tako 
kot veljajo. 

Sekretarka 
Tina Bitenc Pengov, l.r. 

18. november 2002 



PREDLOG 
13.11.2002 

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne .... potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o 
vojaški dolžnosti, ki obsega: 

zakon o vojaški dolžnosti - ZVojD (Uradni list RS, št. 18/91 z dne 27.4.1991), 

zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti - ZVojD-A 
(Uradni list RS, št. 74/95 z dne 23.12.1995), 

zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti - ZVojD-B 
(Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11.10.2002). 

Številka: 
Ljubljana, dne 

Predsednik 
Državnega zbora 

Republike Slovenije 
Borut Pahor 
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ZAKON O VOJAŠKI DOLŽNOSTI 

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO 
(ZVojD-UPB1) 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Vojaško dolžnost izvršujejo v miru in v vojni moški državljani pod pogoji, ki 
jih določa ta zakon. 

Pri izvrševanju vojaške dolžnosti v skladu s tem zakonom lahko sodelujejo 
tudi ženske. 

2. člen 

Vojaška dolžnost obsega naborno dolžnost, dolžnost služiti vojaški rok in 
dolžnost služiti v rezervni sestavi. 

Naborna dolžnost velja za vse moške državljane, dolžnost služenja 
vojaškega roka ter služenja v rezervni sestavi pa za tiste, ki so sposobni za vojaško 
službo. 

Državljani imajo pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti pod pogoji, ki jih 
določa ta zakon. 

3. člen 

Državljan, za katerega velja vojaška dolžnost, je vojaški obveznik. Med 
trajanjem vojaške dolžnosti je državljan: 

nabornik med naborno dolžnostjo; 
vojak med služenjem vojaškega roka; 
vojak v rezervi, rezervni podčastnik ali rezervni častnik, dokler traja dolžnost 
služiti v rezervni sestavi. 

4. člen 

Vojaška dolžnost nastane, ko državljan izpolni s tem zakonom določeno 
starost. 

Vojaškemu obvezniku vojaška dolžnost preneha: 
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ko dopolni starost, določeno s tem zakonom; 
če je ocenjen za nesposobnega za vojaško službo; 
če mu preneha državljanstvo. 

Vojaška dolžnost preneha državljanu, ki uveljavlja ugovor vesti vojaški 
dolžnosti, z dnem, ko opravi civilno službo v skladu s tem zakonom. 

5. člen 

Vojaški obveznik postane vojaška oseba, ko vstopi v vojaško enoto oziroma 
vojaški zavod Slovenske vojske. Vojaška oseba preneha biti, ko je odpuščen iz 
vojaške enote oziroma iz vojaškega zavoda. 

Vojaški obveznik postane vojaška oseba tudi z dnem, ko vstopi v organ ali 
enoto, v kateri se po tem zakonu šteje opravljanje dolžnosti za vojaško službo, ter 
preneha biti vojaška oseba z dnem, ko je odpuščen iz takega organa ali enote. 

Vojaški obveznik je med izvrševanjem vojaške dolžnosti, če ga pokliče 
pristojni organ, glede pravic in dolžnosti izenačen z vojaško osebo, in sicer: 
1. od odhoda iz stanovanja do vrnitve v stanovanje v kraju stalnega prebivališča 

oziroma začasnega prebivališča, če je začasno prebivališče prijavil pristojnemu 
organu; 

2. če biva v tujini, pri prihodu od državne meje do kraja, v katerem se mora 
priglasiti pristojnemu organu, pri vrnitvi pa od kraja, v katerem je izvršil vojaško 
dolžnost, zaradi katere je bil poklican, do državne meje. 

6. člen 

Vojaški obvezniki imajo med opravljanjem vojaške službe pravico do 
nemotenega izpovedovanja svoje vere. Po svoji volji se lahko udeležujejo verskih 
obredov v prostem času in ko ne opravljajo nalog v zvezi z vojaško službo, zaradi 
katerih nimajo pravice do izhoda iz poveljstva, enote ali zavoda. 

Minister, pristojen za obrambo, predpiše postopek za uresničevanje pravic 
iz prejšnjega odstavka in dolžnosti poveljnikov v zvezi s tem. 

II. VOJAŠKA EVIDENCA 

7. člen 

O vojaških obveznikih se vodi vojaška evidenca. 

Vojaško evidenco vseh vojaških obveznikov vodi pristojna organizacijska 
enota ministrstva, pristojnega za obrambo (v nadaljnjem besedilu: upravni organ, 
pristojen za obrambne zadeve). 
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Vojaški obvezniki se vodijo v vojaški evidenci po kraju njihove stalne 
nastanitve. 

Vojaško evidenco vojaških obveznikov, ki bivajo v tujini dlje kot eno leto, 
vodijo pristojna konzularna ali diplomatska predstavništva. 

Vojaški obvezniki se vpisujejo v vojaško evidenco v letu, v katerem dopolnijo 
17 let starosti. 

Ne glede na prejšnji odstavek, se vpiše v vojaško evidenco vojaški 
obveznik, dokler traja vojaška dolžnost, če iz kateregakoli razloga ni bil v evidenco 
vpisan, ko je dopolnil 17 let starosti. 

8. člen 

V vojaški evidenci se o vojaškem obvezniku vodijo osebni podatki, določeni 
z zakoni, ki urejajo obrambo države, ter podatki o naboru, služenju vojaškega roka, 
služenju v rezervni sestavi, vojaško strokovnem usposabljanju, podelitvi čina, 
povišanju oziroma odvzemu čina, priznanjih in odlikovanjih, dolžnosti v vojski, o 
kaznovanosti ter bivanju v tujini nad tri mesece. 

Podatke iz vojaške evidence poleg ministrstva, pristojnega za obrambo, 
hranijo in uporabljajo vojaška poveljstva in enote za vojaške obveznike, ki so pri njih 
v vojaški službi ali imajo pri njih vojni razpored, ter gospodarske družbe, zavodi in 
druge organizacije za državljane, ki pri njih opravljajo nadomestno civilno službo 
oziroma se usposabljajo za zaščito in reševanje v skladu s tem zakonom. , 

Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, hrani in uporablja podatke za 
vojaške obveznike, ki se usposabljajo oziroma so razporejeni v rezervno sestavo 
policije. 

Podatki iz vojaške evidence se uničijo po poteku desetih let, ko državljanu 
preneha vojaška dolžnost, razen podatkov o naboru, služenju vojaškega roka, 
razporeditvi na vojaško dolžnost, imenovanju v vojno sestavo, o času opravljanja 
vojaške službe, vojaško strokovni usposobljenosti, o podelitvi čina, povišanju oziroma 
odvzemu čina ter podeljenih priznanjih, ki se hranijo trajno. 

9. člen 

Državni organi, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije so dolžne 
upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, dati na njegovo zahtevo iz 
centralnega registra prebivalstva podatke o imenu in priimku, rojstnem datumu in 
kraju rojstva, o kraju stalnega in začasnega prebivališča ter o enotni matični številki 
občana, iz registra zavezancev za prispevek in drugih zbirk pa podatke o šolski 
izobrazbi, sklenitvi in prenehanju zaposlitve, pridobitvi strokovnih kvalifikacij, 
zdravstveni sposobnosti za vojaško službo in o posebnih znanjih vojaških obveznikov 
za določitev rodu, službe ter dolžnosti v Slovenski vojski, če ni znano, kje se vodi 
posamezen podatek o vojaškem obvezniku, mora vojaški obveznik upravni organ, 
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pristojen za obrambne zadeve, obvestiti, kje podatek lahko pridobi oziroma ga sam 
priskrbeti. Podatki o zdravstveni sposobnosti po tem členu se zbirajo v skladu s 
predpisi, ki urejajo ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo. 

O spremembah osebnih podatkov ter stanj, do katerih je prišlo zaradi 
odločitve pristojnega organa, mora ta organ v 15 dneh o nastali spremembi obvestiti 
upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki vodi obveznika v vojaški evidenci: 
1. o spremembi osebnega imena in o prenehanju državljanstva organ, ki je o tem 

izdal pravnomočno odločbo oziroma organ, ki je sprejel izjavo o spremembi 
osebnega imena; 

2. pristojno sodišče o uvedbi, ustavitvi ali prekinitvi kazenskega postopka zaradi 
kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, o 
pravnomočni obsodbi zaradi kaznivega dejanja na kazen mladoletniškega 
zapora ali nepogojno kazen zapora, o pravnomočno izrečenem zavodskem 
vzgojnem ukrepu ali o varnostnih ukrepih obveznega psihiatričnega zdravljenja 
in varstva v zdravstveni organizaciji ter obveznega zdravljenja alkoholikov in 
narkomanov v zdravstveni ali drugi specializirani organizaciji ter o napotitvi na 
prestajanje kazni mladoletniškega zapora ali zapora; 

3. o odpustu s prestajanja kazni zapora ali mladoletniškega zapora organ oziroma 
ustanova, ki je vojaškega obveznika odpustila s prestajanja kazni; 

4. o smrti vojaškega obveznika ali o razglasitvi pogrešanega vojaškega obveznika 
za mrtvega matičar, ki je vpisal o tem podatek v mrliško matično knjigo. 

Pristojno sodišče sporoča pristojnim organom podatke o uvedbi, ustavitvi ali 
prekinitvi postopka iz 2. točke prejšnjega odstavka le za vojaške obveznike, ki še 
niso odslužili vojaškega roka. 

Minister, pristojen za obrambo, predpiše način in roke za pridobivanje 
podatkov iz tega člena. 

10. člen 

Vojaški obveznik mora v 15 dneh po nastanku spremembe prijaviti 
upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, spremembo zdravstvenega 
stanja, ki je pomembna za oceno sposobnosti za vojaško službo, in vrnitev s služenja 
vojaškega roka oziroma opravljanja nadomestne civilne službe. 

11. člen 

Vojaški obvezniki, ki so vpisani v vojaško evidenco, dobijo vojaško knjižico. 

Vojaška knjižica je javna listina, ki nadomešča osebno izkaznico, dokler je 
vojaški obveznik v vojaški službi. Z njo dokazuje izvršitev vojaške dolžnosti. 

Vojaško knjižico izda upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki vodi 
vojaškega obveznika v vojaški evidenci. 

Vojaško knjižico je prepovedano odnesti iz države, jo uničiti ali odsvojiti. 
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Ministrstvo, pristojno za obrambo, izda podrobnejše predpise o vodenju 
vojaške evidence ter vsebini vojaške knjižice. 

III. NABOR 

12. člen 

Naborna dolžnost obsega dolžnost izvrševati obveznosti v zvezi z vojaško 
evidenco. Med naborom mora nabornik na posamičen ali splošni poziv: 
1. priti na zdravniške in druge preglede ter psihološke preiskave, da se ugotovi 

njegova sposobnost za vojaško službo; 
2. priti na nabor; 
3. nastopiti vojaški rok; 
4. izvrševati druge, s tem zakonom predpisane obveznosti. 

Naborna dolžnost nastane v koledarskem letu, v katerem nabornik dopolni 
17 let. Ta dolžnost traja, dokler nabornik ne nastopi vojaškega roka oziroma do 
njegove prevedbe v rezervno sestavo, če je dolžnost služenja vojaškega roka uredil 
kako drugače. Naborna dolžnost preneha tudi, če je državljanu prenehala vojaška 
dolžnost po tem zakonu. 

13. člen 

Zdravniške in druge preglede ter psihološke preiskave za oceno 
zdravstvene sposobnosti nabornikov za vojaško službo praviloma opravljajo 
zdravstvene organizacije in druge ustanove, s katerimi ministrstvo, pristojno za 
obrambo, sklene pogodbo za izvajanje zdravniških pregledov, oziroma vojaška 
zdravstvena služba. 

Nabornik, ki je zaradi telesne ali psihične prizadetosti oziroma druge bolezni 
očitno nesposoben za vojaško službo, se ne kliče na zdravniške in druge preglede, 
preiskave in nabor. Njegova nesposobnost za vojaško službo se ugotavlja na podlagi 
predložene zdravstvene dokumentacije. 

14. člen 

Nabor se praviloma opravi v koledarskem letu, v katerem nabornik dopolni 
18 let. 

Nabornik gre lahko na nabor, če to sam zahteva, v koledarskem letu, v 
katerem dopolni 17 let. 

15. člen 

Nabor opravljajo naborne komisije. 
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Naborne komisije imenuje ministrstvo, pristojno za obrambo, za območje 
ene ali več občin. 

Ministrstvo, pristojno za obrambo, lahko imenuje tudi stalne naborne 
komisije. 

16. člen 

Na naboru naborna komisija ocenjuje sposobnost nabornika za vojaško 
službo ter določi rod oziroma službo, v kateri bo nabornik služil vojaški rok. Naborna 
komisija mu praviloma določi tudi vojaško evidenčno dolžnost, za katero se bo 
usposobil med vojaškim rokom. Pri tem upošteva njegova splošna in posebna znanja 
ter želje in potrebe Slovenske vojske. 

Na naboru naborna komisija izbere tudi nabornike, ki se bodo usposabljali 
za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije v skladu z zakonom. 

17. člen 

Naborna komisija ocenjuje sposobnost vsakega nabornika za vojaško 
službo na podlagi izvidov predhodnih zdravniških in drugih pregledov ter preiskav in 
na podlagi zdravniškega pregleda pri naboru. 

Ocena naborne komisije je lahko: 
1. sposoben za vojaško službo; 
2. delno sposoben za vojaško službo; 
3. začasno nesposoben za vojaško službo za eno do štirih let; 
4. nesposoben za vojaško službo. 

Ocena, da je nabornik sposoben za določeno vojaško evidenčno dolžnost, 
se sme dati samo na podlagi zdravniških izvidov in drugih pregledov ter preiskav v 
določenem zdravstvenem zavodu. Vojaške evidenčne dolžnosti po tem odstavku 
določi ministrstvo, pristojno za obrambo, določene zdravstvene zavode pa 
ministrstvo, pristojno za zdravstvo, na predlog ministrstva, pristojnega za obrambo. 

18. člen 

Nabornik, ki je ocenjen kot začasno nesposoben za vojaško službo, mora 
priti znova na nabor po preteku dobe, za katero je ocenjen kot začasno nesposoben. 

Nabornik, ki je ocenjen kot začasno nesposoben za vojaško službo za čas, 
daljši od koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let, se prevede v rezervno sestavo. 
Njegova sposobnost za vojaško službo se nato ocenjuje kot za obveznike v rezervni 
sestavi. 
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Nabornik je lahko iz istih razlogov le dvakrat ocenjen kot začasno 
nesposoben za vojaško službo. Pri tretjem naboru naborna komisija dokončno oceni 
njegovo sposobnost za vojaško službo. 

Nabornik, pri katerem je prišlo po naboru do spremembe zdravstvenega 
stanja, ki vpliva na oceno sposobnosti za vojaško službo, je lahko na lastno prošnjo 
ali na poziv upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, poslan na ponovni 
zdravniški pregled, da se oceni njegova sposobnost za vojaško službo. 

19. člen 

Med trajanjem naborne dolžnosti se izberejo tudi kandidati za šolo častnikov 
vojne sestave na podlagi njihovega soglasja. 

Nabornike iz prejšnjega odstavka izbere komisija, ki jo imenuje ministrstvo, 
pristojno za obrambo. 

20. člen 

Rod, službo, oziroma vojaško evidenčno dolžnost, določeno ob naboru, 
lahko naborna komisija spremeni, po kriterijih, ki jih določi ministrstvo, pristojno za 
obrambo, če je to potrebno zaradi popolnitve Slovenske vojske, spremembe 
nabornikovega zdravstvenega stanja, pozneje pridobljene strokovne izobrazbe ali 
spremembe njegovega poklica ali če se spremeni status posameznika v smislu 
civilnega služenja. 

Za enote, zavode in vojaške evidenčne dolžnosti I. kategorije se lahko 
določi le nabornik, za katerega je dalo soglasje ministrstvo, pristojno za obrambo. 

21. člen 

Ministrstvo, pristojno za obrambo, izda podrobnejše predpise o merilih za 
ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo, sestavi in načinu dela 
nabornih komisij ter enotah, službah in vojaško evidenčnih dolžnostih I. kategorije. 

Način izvajanja zdravstvenih in drugih pregledov ter preiskav v zvezi z 
vojaško dolžnostjo ureja ministrstvo, pristojno za zdravstvo, v soglasju z 
ministrstvom, pristojnim za obrambo. 

IV. SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA 

22. člen 

Vojaški rok traja sedem mesecev. 
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Predsednik Republike Slovenije praviloma odloči, da se vojaki odpustijo s 
služenja vojaškega roka do 30 dni pred potekom roka iz prejšnjega odstavka, če 
pripravljenost Slovenske vojske to dovoljuje. 

Vojaški rok v skladu z odločitvijo Državnega zbora Republike Slovenije v 
primeru povečanja nevarnosti napada na državo, neposredne vojne nevarnosti 
oziroma po razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, traja tri mesece. 

Vojaški rok začne teči z dnem, ko nabornik postane vojaška oseba. 

23. člen 

Vojaški rok se služi v vojaških enotah in zavodih. Temeljno usposabljanje za 
določene vojaške evidenčne dolžnosti se lahko izvaja tudi izven učnih vojaških 
centrov. 

Programe usposabljanja iz prejšnjega odstavka predpisuje minister, 
pristojen za obrambo. 

24. člen 

(črtan) 

25. člen 

Naborniki, ki imajo ustrezno šolsko izobrazbo in izpolnjujejo druge pogoje, 
določene za šolanje častnikov vojnih enot, lahko služijo vojaški rok v šoli za častnike 
vojne sestave. Njihove posebne pravice določajo predpisi o vojaški službi. 

Naborniki, ki so izbrani na naboru za določene vojaško evidenčne dolžnosti 
ter za šolo za častnike vojne sestave, se lahko med vojaškim rokom usposabljajo tudi 
izven območja Republike Slovenije. Na usposabljanje za določene vojaško 
evidenčne dolžnosti oziroma za rezervne častnike izven območja Republike 
Slovenije se lahko napotijo naborniki, če ni možnosti, da se zagotovi njihovo 
usposabljanje v Republiki Sloveniji. 

Pogoje in vojaško evidenčne dolžnosti iz prvega in drugega odstavka tega 
člena določi ministrstvo, pristojno za obrambo. 

26. člen 

Šteje se, da je vojaški rok opravil tudi vojaški obveznik: 
1. ki je končal šolo za notranje zadeve, ki traja najmanj dve leti; 
2. ki je končal študij obramboslovja in opravil predpisano stažiranje v vojaških 

enotah, najkasneje do konca septembra koledarskega leta, v katerem dopolni 
27. leto starosti; 
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2.a ki je končal izobraževalni program izpopolnjevanja za poklic policista, v trajanju 
najmanj 18 mesecev; 

3. ki je končal usposabljanje za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije v 
skladu z zakonom in v dolžini, ki ni krajša od vojaškega roka, določenega s tem 
zakonom; 

4. ki je končal visokošolsko izobraževanje doma ali v tujini, ki se šteje za šolo za 
častnike, in opravil predpisano stažiranje v Slovenski vojski; 

5. ki je kot kandidat za vojaka, podčastnika ali častnika sklenil pogodbo o 
zaposlitvi z ministrstvom, pristojnim za obrambo, in uspešno opravil predpisano 
vojaško strokovno usposabljanje. 

27. člen 

Na služenje vojaškega roka se pošljejo naborniki, ki so ocenjeni kot 
sposobni ali delno sposobni za vojaško službo, praviloma v koledarskem letu, v 
katerem dopolnijo 19 let. Nabornik, ki v tem letu ni končal srednje šole, ki jo obiskuje, 
se pošlje na služenje vojaškega roka, ko to šolo konča, vendar najkasneje do konca 
koledarskega leta, v katerem dopolni 22 let. 

Nabornik, ki po srednji šoli nadaljuje šolanje na fakulteti ali drugi visoki ali 
višji šoli, se pošlje na služenje vojaškega roka, ko šolanje konča, vendar najkasneje 
do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let. 

Nabornik, ki po končani fakulteti ali drugi visoki šoli nadaljuje s 
podiplomskim študijem, se pošlje na služenje vojaškega roka, ko ta študij konča, 
vendar najkasneje do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 30 let. 

Nabornik, ki sam prosi, da bi bil poslan na služenje oziroma doslužitev 
vojaškega roka, se pošlje v prvem napotitvenem roku po vložitvi prošnje, če v tem 
letu dopolni 18 let. 

28. člen 

Nabornik se lahko pošlje na služenje vojaškega roka do konca 
koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let, razen če ta zakon ne določa drugače. 

Ne glede na prejšnji odstavek se nabornik, za katerega se ugotovi, da ni 
izpolnjeval s tem zakonom predpisanih obveznosti in zato ni bil poslan na služenje 
vojaškega roka do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let, pošlje na 
služenje vojaškega roka najpozneje do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 
30 let. 

Vojaški obveznik, ki iz objektivnih razlogov ni bil poslan na služenje 
vojaškega roka do poteka roka iz prvega odstavka tega člena, izrazi pa željo, da bi 
služil vojaški rok, se lahko pošlje na služenje vojaškega roka, če je ocenjen kot 
sposoben za vojaško službo in če še ni star 30 let. Ta določba se ne uporablja za 
napotitev nabornikov na služenje vojaškega roka, ki jim je služenje vojaškega roka 
odloženo zaradi podiplomskega študija. 
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Nabornik, ki se ne pošlje na služenje vojaškega roka do poteka rokov iz 
prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, se prevede v rezervno sestavo. 

29. člen 

Na služenje vojaškega roka se ne pošlje: 
1. nabornik, ki je pravnomočno obsojen na kazen mladoletniškega zapora ali 

nepogojno na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja, dokler kazni ne prestane 
ali ni pogojno odpuščen; 

2. nabornik, zoper katerega je bil uporabljen zavodski vzgojni ukrep ali varnostni 
ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, 
dokler traja ta ukrep; 

3. nabornik, zoper katerega je uveden kazenski postopek zaradi kaznivega 
dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler ni postopek 
pravnomočno končan. 

Naborniki, ki iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, niso bili poslani 
na služenje vojaškega roka, se pošljejo na služenje oziroma doslužitev vojaškega 
roka po prestani kazni, po pogojnem odpustu oziroma po ustavitvi vzgojnega ali 
varnostnega ukrepa oziroma po pravnomočno končanem kazenskem postopku, 
vendar najpozneje do konca koledarskega leta, v katerem dopolnijo 30 let starosti. 

Določbi prvega in drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljata tudi 
pri napotitvi državljanov na opravljanje civilne službe, ki jim je priznan ugovor vesti 
vojaški dolžnosti po tem zakonu. 

30. člen 

Služenja vojaškega roka je oproščen dvojni ali večkratni državljan, če je v 
drugi državi, katere državljan je, odslužil vojaški rok v trajanju najmanj dveh tretjin 
vojaškega roka v Republiki Sloveniji, ali če je poteklo koledarsko leto, v katerem je 
dopolnil 27 let. 

Državljan iz prejšnjega odstavka, ki v tujini ni odslužil dveh tretjin vojaškega 
roka, se pošlje na doslužitev vojaškega roka. 

Opravljanja nadomestne civilne službe je oproščen dvojni ali večkratni 
državljan, ki mu je priznan ugovor vesti v tujini zaradi razlogov, ki so predpisani v 
Republiki Sloveniji, in je v drugi državi, katere državljan je, opravil civilno službo. 

31. člen 

Služenje vojaškega roka se na nabornikovo prošnjo odloži: 
1. naborniku, ki po šolanju na fakulteti ali drugi visoki šoli nadaljuje s podiplomskim 

študijem, dokler tega študija ne konča, najdlje pa do konca septembra 
koledarskega leta, v katerem dopolni 30 let; 
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2. naborniku, ki po predpisih, ki urejajo varstvo družin oseb na obvezni vojaški 
službi, izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa edinega hranilca družine, če bi z 
njegovim odhodom na služenje vojaškega roka njegova družina zašla v težak 
materialni položaj, dokler te okolišfine trajajo, najdlje pa do konca septembra 
koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let; 

3. polovici oziroma večini nabornikov, če je njihovo število liho, ki so člani istega 
gospodinjstva, če je eden ali več članov tega gospodinjstva poslanih na 
služenje ali so že na služenju vojaškega roka, za toliko časa, dokler ta član 
oziroma druga polovica članov tega gospodinjstva ne odsluži vojaškega roka ali 
ni iz drugih razlogov odpuščena, najdlje pa do konca septembra koledarskega 
leta, v katerem dopolnijo 27 let; 

4. če bi nabornikova družina zaradi rojstva otroka, oziroma zaradi smrti ali hude 
bolezni v družini ali zaradi naravne ali druge hude nesreče z njegovim odhodom 
na služenje vojaškega roka zašla v težak položaj, za toliko časa, dokler trajajo 
omenjeni razlogi, vendar najdlje za eno leto; 

5. če bi nabornik moral prekiniti pripravniško dobo, vendar najdlje za eno leto; 
6. če nabornik koristi dopust za varstvo in nego otroka, za čas trajanja tega 

dopusta; 
7. kmetu, ki izpolnjuje pogoje, ki so navedeni v drugem odstavku 54. člena tega 

zakona, vendar najdlje do konca septembra koledarskega leta, v katerem 
dopolni 27 let; 

8. kategoriziranemu športniku ali članu državne reprezentance, zaradi priprav, 
nastopov ali udeležbe na mednarodnih tekmovanjih, vendar najdlje do konca 
koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let. 

Služenje vojaškega roka se odloži tudi naborniku, če je edini hranilec v 
gospodinjstvu, v katerem je eden od članov 100% invalid, dokler tak razlog traja. Če 
tak razlog traja dalj kot do konca koledarskega leta, v katerem dopolni nabornik 27 let 
starosti, se služenja vojaškega roka oprosti in prevede v rezervno sestavo. 

Prošnjo za odložitev služenja vojaškega roka iz 1, 3. in 6. točke prvega 
odstavka tega člena vloži nabornik, ko nastane razlog za odložitev služenja 
vojaškega roka. Naborniku iz 2., 4., 5., 7. in 8. točke prvega odstavka ter drugega 
odstavka tega člena se odloži služenje vojaškega roka za naslednje leto, če vloži 
prošnjo za odložitev služenja vojaškega roka in potrebne dokaze pri upravnem 
organu, pristojnem za obrambne zadeve, v osmih dneh po prejemu poziva za 
služenje vojaškega roka. 

32. člen 

Služenje vojaškega roka se prekine: 
1. vojaku, ki je med služenjem vojaškega roka ocenjen kot začasno nesposoben 

za vojaško službo; 
2. vojaku, ki ga je med služenjem vojaškega roka sodišče pravnomočno obsodilo 

na nepogojno kazen zapora več kot tri mesece ali na kazen mladoletniškega 
zapora, dokler kazni ne prestane ali dokler ni pogojno odpuščen; 

3. vojaku, zoper katerega je med vojaškim rokom uveden kazenski postopek 
zaradi kaznivega dejanja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, če 
je za tako dejanje predpisana kazen zapora več kot tri leta; 
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4. vojaku, ki je samovoljno zapustil enoto oziroma se samovoljno ni vrnil z 
dovoljene odsotnosti iz enote za več kot 30 dni. 

Ne glede na 2. točko prejšnjega odstavka, se služenje vojaškega roka ne 
prekine vojaku, ki je bil pravnomočno obsojen na kazen mladoletniškega zapora do 
dveh let ali na nepogojno kazen zapora do dveh let, če mu do konca vojaškega roka 
ni ostalo več kot dva meseca. 

Vojaku, ki je bil ocenjen kot začasno nesposoben za vojaško službo, se sme 
služenje vojaškega roka prekiniti le enkrat. Vojak, ki bi mu bilo treba še drugič 
prekiniti vojaški rok, ker je ocenjen kot začasno nesposoben za vojaško službo, se 
prevede v rezervno sestavo, ne glede na to, koliko časa je služil vojaški rok. Tak 
vojaški obveznik mora na ponovni zdravniški pregled, da se oceni njegova 
sposobnost za službo v rezervni sestavi. 

33. člen 

Vojaku se sme služenje vojaškega roka na njegovo prošnjo prekiniti zaradi 
rojstva otroka, smrti ali hude bolezni v družini ali zaradi naravne ali druge hude 
nesreče, če bi zaradi njegove odsotnosti njegova družina zašla v težak položaj, za 
toliko časa, dokler trajajo navedeni razlogi, vendar najdlje za eno leto. 

Vojaku se sme služenje vojaškega roka na prošnjo pristojne strokovne ali 
znanstvene organizacije prekiniti zaradi udeležbe na mednarodnih srečanjih ali 
strokovnega oziroma znanstvenega izpopolnjevanja v tujini, z njegovim soglasjem, 
vendar najdlje za eno leto. 

Služenje vojaškega roka se sme vojaku na njegovo prošnjo in na prošnjo 
pristojne republiške športne organizacije prekiniti tudi zaradi priprav ali udeležbe v 
sestavi reprezentance na svetovnem ali evropskem tekmovanju ali na olimpijskih 
igrah, če dopusta za udeležbo na športnih tekmovanjih ni dobil po predpisih, ki 
urejajo službo v Slovenski vojski. 

34. člen 

Vojaški obveznik, ki mu je bilo prekinjeno služenje vojaškega roka po tem 
zakonu, se pokliče na doslužitev preostalega dela vojaškega roka, ko prenehajo 
razlogi, zaradi katerih mu je bilo prekinjeno služenje vojaškega roka, vendar 
najkasneje do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let. Vojaški obveznik, ki 
mu je bilo prekinjeno služenje vojaškega roka zaradi samovoljne odsotnosti iz enote, 
se pokliče na služenje preostalega dela vojaškega roka najkasneje do konca 
koledarskega leta, v katerem dopolni 30 let. 

Vojaški obveznik, ki mu je bilo prekinjeno služenje vojaškega roka po tem 
zakonu, se ne pošlje na doslužitev vojaškega roka, če mu je do izteka vojaškega 
roka ostalo manj kot 15 dni. 
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35. člen 

V vojaški rok se ne šteje čas: 
1. ki ga prebije vojak na zdravljenju ali bolezenskem dopustu zaradi poškodbe ali 

druge onesposobitve, povzročene z namenom, da bi se izmaknil vojaški službi 
ali da bi bil razporejen na lažjo dolžnost, če je to ugotovljeno s pravnomočno 
sodbo sodišča; 

2. ki ga prebije vojak izven enote ali zavoda, iz katere se je samovoljno odstranil 
ali pobegnil, če je to trajalo nepretrgoma najmanj 24 ur; 

3. ki ga prebije vojak v priporu, ki mu je bil odrejen v kazenskem postopku, če mu 
je ta čas s pravnomočno sodbo vštet v kazen zaradi storjenega kaznivega 
dejanja. 

36. člen 

Vojaški obveznik, ki odsluži vojaški rok, se odpusti s služenja vojaškega 
roka in postane vojak v rezervi oziroma pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo 
službo v Slovenski vojski, rezervni podčastnik ali rezervni častnik. 

37. člen 

Ministrstvo, pristojno za obrambo, izda podrobnejše predpise o času in 
načinu pošiljanja nabornikov na služenje vojaškega roka, o odložitvi in prekinitvi 
služenja vojaškega roka, o odpustitvi vojakov s služenja vojaškega roka, ter o 
stažiranju vojaških obveznikov, ki so uspešno končali študij obramboslovja, v enotah 
in zavodih Slovenske vojske. 

V. UGOVOR VESTI VOJAŠKI DOLŽNOSTI 

38. člen 

Nabornik, ki nasprotuje uporabi orožja v vseh okoliščinah, lahko uveljavlja 
ugovor vesti vojaški dolžnosti in vojaški rok služi brez orožja ali opravi nadomestno 
civilno službo. 

Nabornik lahko ugovor vesti vojaški službi uveljavlja zaradi religioznih, 
filozofskih ali humanitarnih razlogov. Razloge, zaradi katerih nabornik uveljavlja 
ugovor vesti, mora potrjevati splošni način življenja in ravnanja nabornika. 

Ugovor vesti vojaški dolžnosti pod pogoji iz prvega in prejšnjega odstavka 
lahko uveljavlja tudi vojaški obveznik med služenjem ali po služenju vojaškega roka v 
skladu s tem zakonom. Državljan, ki mu je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti po 
odsluženem vojaškem roku, je dolžan opraviti 30-dnevno usposabljanje za 
opravljanje nalog zaščite in reševanja. 

18. november2002 17 



Program usposabljanja za opravljanje nalog zaščite in reševanja iz 
prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

39. člen 

Civilno službo na način, ki je določen s tem zakonom, lahko opravi na lastno 
željo tudi državljan, ki je ocenjen kot nesposoben za vojaško službo. 

40. člen 

Služenje vojaškega roka brez orožja opravijo naborniki v vojaških enotah in 
ustanovah na dolžnostih, katerih opravljanje ni povezano z nošenjem in uporabo 
orožja. 

Predpisi o pravicah in dolžnostih ter odgovornosti vojakov med služenjem 
vojaškega roka veljajo tudi za vojake, ki služijo vojaški rok v skladu s prejšnjim 
odstavkom. 

Vojaku, ki služi vojaški rok brez orožja, se ob odpustu s služenja vojaškega 
roka vpiše v vojaško knjižico, da ni usposobljen za ravnanje z orožjem. 

Vojaške enote in zavode ter dolžnosti iz prvega odstavka tega člena določi 
ministrstvo, pristojno za obrambo. 

41. člen 

Civilna služba kot nadomestilo vojaškemu roku se izvršuje v sistemu za 
zaščito, reševanje in pomoč oziroma v vladnih in nevladnih organizacijah, ki 
opravljajo reševalno ali humanitarno dejavnost, ki je javnega pomena. Te službe in 
organizacije določi minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, na podlagi javnega razpisa. Civilna služba se izjemoma lahko izvaja tudi 
v državnih organih, ki jih določi minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

Organizacija, v kateri se izvaja civilna služba, mora za državljana, ki opravlja 
to službo, praviloma zagotoviti možnost nastanitve, prehrane ter druge pogoje. 
Določiti mora tudi odgovorno osebo, ki organizira in nadzoruje delo državljana, ki 
opravlja civilno službo. 

Državljan, ki opravlja civilno službo, je dolžan opravljati delo v organizaciji, v 
katero je napoten, v skladu s tem zakonom ter predpisi in akti, ki veljajo za delavce v 
tej organizaciji. 

Državljan in njegovi družinski člani so med opravljanjem civilne službe glede 
pravic iz zdravstvenega in socialnega varstva izenačeni z vojaki, ki služijo vojaški rok 
v vojaških enotah in zavodih. Pravico ima tudi do brezplačne nastanitve in prehrane 
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oziroma do pokritja stroškov prehrane, prevoza na delo in izplačil za osebne potrebe 
v višini, kot pripada vojakom med služenjem vojaškega roka. 

Civilna služba je glede vštevanja v delovno dobo izenačena z vojaškim 
rokom. 

Državljan med opravljanjem civilne službe ne more skleniti delovnega 
razmerja, niti z osebnim delom opravljati pridobitne dejavnosti. 

42. člen 

Nabornik, ki želi uveljavljati ugovor vesti vojaški dolžnosti, lahko vloži 
prošnjo kadarkoli med trajanjem naborne dolžnosti, vendar najkasneje v osmih dneh 
po prejemu poziva na služenje vojaškega roka, pri upravnem organu, pristojnem za 
obrambne zadeve, ki ga vodi v vojaški evidenci. 

Vojak, ki služi vojaški rok, lahko vloži prošnjo za priznanje ugovora vesti 
vojaški dolžnosti pri pristojni upravi za obrambo. Vojaški obveznik, ki je že odslužil 
vojaški rok, vloži prošnjo pri upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve, ki 
ga vodi v vojaški evidenci. 

V prošnji iz prvega in drugega odstavka tega člena mora vojaški obveznik 
navesti razloge, zaradi katerih prosi za priznanje ugovora vesti. V času obravnave 
prošnje za priznanje ugovora vesti vse obveznosti nabornika in vojaškega obveznika, 
ki je že odslužil vojaški rok, v zvezi z vojaško dolžnostjo mirujejo, razen v primeru, če 
nabornik vloži prošnjo po preteku roka iz prvega odstavka tega člena ali po 
septembru v koledarskem letu, v katerem dopolni 27 let starosti, ali je bil vojaškemu 
obvezniku, ki je že odslužil vojaški rok, vročen poziv na vojaško vajo ali mobilizacijski 
poziv. Obravnava prošnje, ki jo vloži vojaški obveznik med služenjem vojaškega 
roka, ne vpliva na izvrševanje obveznosti v zvezi z vojaško dolžnostjo. 

43. člen 

O priznanju pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti odločajo za območje 
več občin komisije, ki jih imenuje ministrstvo, pristojno za upravo. 

V komisijo iz prejšnjega odstavka se imenujejo socialni delavec, psiholog in 
zdravnik, ki niso v rednem ali pogodbenem delovnem razmerju z organi, pristojnimi 
za obrambne zadeve, ter predstavnika upravnih organov, pristojnih za notranje 
zadeve in za obrambo ali za zaščito in reševanje. Predsednik komisije ne more biti 
predstavnik upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve. Člani komisije 
imajo namestnike. 

Komisija v postopku obravnave prošnje vojaškega obveznika za priznanje 
ugovora vesti preveri vse navedbe vojaškega obveznika, po potrebi zbere tudi 
ustrezna dokazila in opravi razgovor s prosilcem. 
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Komisija mora o prošnji odločiti v šestih oziroma v treh mesecih, če gre za 
vojaka med služenjem vojaškega roka, od dneva, ko je bila vložena. Pri odločitvi 
komisija upošteva želje prosilca, v kateri dejavnosti želi opraviti nadomestno civilno 
službo, če je to mogoče. Zoper odločitev komisije lahko prosilec vloži pritožbo v 15 
dneh od dneva, ko je prejel odločitev komisije. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

Ugovora vesti vojaški dolžnosti ni mogoče priznati tistemu, ki ima dovoljenje 
za nošenje ali posest orožja, ki je bil kaznovan zaradi nelegalne posesti orožja ali 
kaznivega dejanja, storjenega z nasiljem, oziroma tistemu, ki opravlja pridobitno 
dejavnost, ki je povezana z orožjem. 

44. člen 

O pritožbah zoper odločbe komisij iz prejšnjega člena odloča komisija, ki jo 
imenuje Vlada Republike Slovenije. Komisijo sestavljajo poleg zdravnika in psihologa 
predstavniki ministrstev, pristojnih za pravosodje, upravo, zdravstveno in socialno 
varstvo, notranje zadeve, obrambo, zaščito in reševanje, znanstvenih ali strokovnih 
organizacij ter neodvisnih organizacij, ki se ukvarjajo s kulturo miru in nenasilja. člani 
komisije imajo namestnike. 

45. člen 

Državljana, ki mu je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti in ki se je 
opredelil za civilno službo, napoti na opravljanje civilne službe upravni organ, 
pristojen za obrambne zadeve, ki ga vodi v vojaški evidenci. Predlog za napotitev na 
civilno službo da komisija, ki je odločila o priznanju ugovora vesti vojaški dolžnosti. 
Civilna služba se opravlja na območju Republike Slovenije. 

Državljana, ki mu je priznan ugovor vesti med služenjem vojaškega roka in 
se je odločil za nadomestno civilno službo, se odpusti s služenja vojaškega roka in v 
skladu s prejšnjim odstavkom napoti na civilno službo za toliko časa, da skupno 
vojaški rok in civilna služba ne presegata časa iz prvega odstavka 22. člena tega 
zakona. 

Pred napotitvijo na opravljanje civilne službe se mora ugotoviti zdravstvena 
sposobnost državljana za dela, ki jih bo opravljal med civilno službo. 

šteje se, da je državljan zdravstveno sposoben za opravljanje civilne 
službe, če je bil na naboru ocenjen kot sposoben ali delno sposoben za vojaško 
službo, obseg pregleda za opravljanje civilne službe pa ne presega obsega 
nabornega pregleda. Če je državljan na zdravniških pregledih ocenjen kot trajno ali 
začasno nezmožen za dela, ki se lahko opravljajo v okviru civilne službe, upravni 
organ, pristojen za obrambne zadeve, na podlagi izvidov izda ugotovitveno odločbo. 
Državljan, ki je ocenjen kot trajno nezmožen za opravljanje del, se izbriše iz vojaške 
evidence. Državljana, ki je ocenjen kot začasno nezmožen za opravljanje del, se 
napoti na zdravniške preglede po poteku časa začasne nezmožnosti. 

Državljan med civilno službo nima pravice do stavke. 
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46. člen 

Državljan se pravici do ugovora vesti lahko odpove. 

Šteje se, da se je državljan oziroma vojaški obveznik odpovedal pravici do 
ugovora vesti vojaški dolžnosti, če se na poziv upravnega organa, pristojnega za 
obrambne zadeve, brez opravičenega razloga ni javil na opravljanje civilne službe, 
služenje vojaškega roka brez orožja oziroma 30-dnevno usposabljanje za opravljanje 
nalog zaščite in reševanja, ali če je samovoljno zapustil opravljanje civilne službe ali 
služenje vojaškega roka brez orožja za več kot deset dni. O odpovedi pravici iz tega 
in prejšnjega odstavka izda komisija, ki je odločila o ugovoru vesti vojaški dolžnosti, 
ugotovitveno odločbo. 

Zoper državljana, ki huje krši disciplino v organizaciji, v kateri opravlja 
civilno službo, na način, ki je v očitnem nasprotju z razlogi, zaradi katerih mu je 
priznana pravica do ugovora vesti vojaški dolžnosti, lahko ministrstvo, pristojno za 
upravo, uvede ponovno preverjanje izpolnjevanja pogojev za priznanje pravice do 
ugovora vesti vojaški dolžnosti. Preverjanje se uvede na predlog ministrstva, 
pristojnega za obrambo, inšpekcije, pristojne za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, ali organizacije, v kateri državljan opravlja civilno službo, ter po postopku, 
ki je določen za priznavanje pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti. Preverjanje 
opravi komisija, ki je odločila o ugovoru vesti vojaški dolžnosti. 

Državljan, ki se je odpovedal pravici do ugovora vesti oziroma za katerega 
se v skladu s prejšnjim odstavkom ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev za priznanje 
pravice do ugovora vesti vojaški dolžnosti, ponovno postane vojaški obveznik. 
Skladno z njegovim statusom se ga napoti na služenje vojaškega roka, oziroma se 
mu prekine civilna služba ter se ga napoti na služenje preostalega dela vojaškega 
roka ali nadaljuje s službo v rezervni sestavi. 

Državljan, ki odkloni opravljanje civilne službe ali služenje vojaškega roka 
brez orožja ali se temu očitno izmika, se obravnava kot vojaški obveznik, ki odklanja 
ali se izmika služenju vojaškega roka. 

# * 

Določbe četrtega in petega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 
tudi za izvajanje 30-dnevnega usposabljanja za zaščito in reševanje. 

Določbe tega zakona o času pošiljanja na služenje vojaškega roka, razen v 
primeru iz četrtega odstavka 27. člena tega zakona, odlaganju, prekinitvi, 
nadaljevanju služenja vojaškega roka ter o tem, kaj se ne šteje v vojaški rok, se 
smiselno uporabljajo tudi za izvajanje civilne službe. 

Državljan iz tega člena ne more ponovno uveljavljati pravice do ugovora 
vesti vojaški dolžnosti. 

47. člen 

Državljan, ki opravi civilno službo, se mora v 15 dneh po izteku civilne 
službe oziroma usposabljanja zglasiti pri upravnem organu, pristojnemu za 
obrambne zadeve, ki ga vodi v vojaški evidenci, ki mu v vojaško knjižico vpiše, da je 
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opravil civilno službo oziroma predpisano usposabljanje in ga izbriše iz vojaške 
evidence. 

Državljana, ki mu je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti po odsluženem 
vojaškem roku, pošlje pristojni upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, na 30- 
dnevno usposabljanje za zaščito in reševanje v ustrezno izobraževalno organizacijo 
najpozneje v roku petih let od pravnomočnosti odločbe, s katero mu je bil priznan 
ugovor vesti vojaški dolžnosti, ter ga nato izbriše iz vojaške evidence. Za napotitev, 
odlaganje, pravice in obveznosti med usposabljanjem za zaščito in reševanje se 
smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo vojaške vaje. 

V rok iz prejšnjega odstavka se ne šteje čas odložitve 30-dnevnega 
usposabljanja na prošnjo državljana. Državljan, ki se na 30-dnevno usposabljanje ne 
napoti v roku iz prejšnjega odstavka, se izbriše iz vojaške evidence. 

Državljan iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena se po 
opravljeni civilni službi oziroma usposabljanju za zaščito in reševanje razporedi v 
Civilno zaščito ali druge naloge v zaščiti in reševanju. 

Državljan, ki je uveljavil pravico do ugovora vesti, trajno ne more pridobiti 
dovoljenja za nošenje in posest orožja, niti opravljati pridobitne dejavnosti, ki je 
povezana z orožjem. 

47.a člen 

Državljanu na 30-dnevnem usposabljanju za opravljanje nalog zaščite in 
reševanja se lahko odobri odsotnost zaradi smrti v ožji družini, nudenja nujne pomoči 
družini in rojstva otroka do tri dni ter en dan za študijske obveznosti. Skupna 
odsotnost ne sme biti daljša od sedmih dni. 

Državljan, ki zaprosi za odsotnost iz prejšnjega odstavka, mora predložiti 
ustrezno dokazilo. Prošnji se ugodi le, če to omogoča program 30-dnevnega 
usposabljanja in druge razmere. Število dni in čas koriščenja izredne odsotnosti 
določi odgovorna oseba organizacije, ki. izvaja 30-dnevno usposabljanje. 
Državljanom, ki so med 30-dnevnim usposabljanjem dali kri kot krvodajalci, se lahko 
odobri do dva dneva izredne odsotnosti, ne glede na prejšnji odstavek. 

Državljanu na 30-dnevnem usposabljanju se usposabljanje prekine: 
1. če med usposabljanjem zboli ali se poškoduje, pooblaščeni zdravnik pa ugotovi, 

da bo predvideno zdravljenje trajalo več kot sedem dni; 
2. če je neopravičeno odsoten z usposabljanja več kot 24 ur. čas odsotnosti se ne 

šteje v 30-dnevno usposabljanje; 
3. če huje krši disciplino. 

Državljan iz prejšnjega odstavka se pokliče na nadaljevanje 30-dnevnega 
usposabljanja za čas, ki mu je ostal do konca usposabljanja, praviloma s prvo 
naslednjo napotitvijo, vendar najkasneje v treh letih od dneva prekinitve 
usposabljanja. 
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Odločbo v zvezi s prekinitvijo 30-dnevnega usposabljanja za opravljanje 
nalog zaščite in reševanja izda upravni organ, pnstojen za obrambne zadeve, na 
območju katerega se nahaja organizacija, ki izvaja usposabljanje. 

48. člen 

Nadzor nad izvajanjem nadomestne civilne službe iz 41., 45. 46. in 47.a 
člena tega zakona opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. 

Vlada Republike Slovenije izda natančnejše predpise o izvajanju 
nadomestne civilne službe. 

! 

VI. DOLŽNOST SLUŽITI V REZERVNI SESTAVI 

49. člen 

Dolžnost služiti v rezervni sestavi Slovenske vojske velja za vojaške 
obveznike: 

ki so odslužili vojaški rok; 
ki so po tem zakonu drugače uredili obveznost služenja vojaškega roka. 

V rezervni sestavi Slovenske vojske lahko sodelujejo tudi ženske na podlagi 
njihovega soglasja, če so usposobljene za opravljanje strokovnih in tehničnih del, ki 
jih določi ministrstvo, pristojno za obrambo. 

Dolžnost služiti v rezervni sestavi nastane za moške od dneva odpustitve s 
služenja vojaškega roka oziroma od dneva, ko so dqlžnost služiti vojaški rok uredili 
drugače in traja do konca koledarskega leta, v katerem vojaški obvezniki dopolnijo 50 
let oziroma 60 let starosti, če so rezervni častniki. Ženske lahko sodelujejo v rezervni 
sestavi v skladu s prejšnjim odstavkom v starosti od 19 do 40 let. 

50. člen 

Vojaškim obveznikom v rezervni sestavi upravni organ, pristojen za 
obrambne zadeve, glede na potrebe po popolnitvi Slovenske vojske, določi in sporoči 
vojni razpored v vojaških enotah oziroma vojaških zavodih ter drugih enotah, ki se 
popolnjujejo z vojaškimi obvezniki. 

51. člen 

Dolžnost služiti v rezervni sestavi Slovenske vojske se izvršuje z udeležbo 
obveznikov na vojaških vajah, tečajih in drugih oblikah vojaškega usposabljanja (v 
nadaljnjem besedilu: vojaške vaje) ter z izvrševanjem drugih dolžnosti, predpisanih s 
tem zakonom, oziroma z vpoklicem v vojaško službo v vojno sestavo Slovenske 
vojske. 
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Vojaške vaje lahko trajajo skupno za vojake v rezervi in rezervne 
podčastnike do pet mesecev ter za rezervne častnike do deset mesecev. Polovico 
skupnega trajanja vojaških vaj se praviloma opravi v prvih desetih letih po odslužitvi 
vojaškega roka. 

Vojaški obveznik je lahko v enem letu poklican na vojaške vaje največ do 
dveh mesecev. 

Na vojaške vaje se ne kliče vojaški obveznik samohranilec, če ima otroka, ki 
še ni star 15 let. 

52. člen 

Vojaške vaje se praviloma organizirajo in izvajajo v vojaških enotah oziroma 
vojaških zavodih ter v organih za notranje zadeve za vojaške obveznike, ki so 
razporejeni v te organe. 

Vojaške vaje, ki trajajo do 24 ur, se praviloma organizirajo in izvajajo izven 
delovnega časa, med dnevnim ali tedenskim počitkom oseb v rezervni sestavi. 

53. člen 

Vojaškemu obvezniku v rezervni sestavi se na njegovo prošnjo odložijo 
vojaške vaje iz naslednjih razlogov: 
1. če je bolan, do naslednjega vpoklica po okrevanju; 
2. če je iz njegovega gospodinjstva istočasno na vojaške vaje poklicanih dvoje ali 

več članov ali so nekateri od njih že na vojaških vajah ali služijo vojaški rqk, 
dokler se član oziroma druga polovica članov gospodinjstva ne vrne z vojaških 
vaj oziroma s služenja vojaškega roka; 

3. če ima v času vojaških vaj status študenta, dokler traja takšen razlog, vendar 
najdlje za eno leto, oziroma če ima v času vojaških vaj neodložljiv izpit, kolokvij 
ali drugo neodložljivo šolsko obveznost, do naslednjega vpoklica na vojaške 
vaje; 

4. če bi zaradi smrti ali hude bolezni v gospodinjstvu oziroma zaradi naravne ali 
druge hude nesreče zašlo gospodinjstvo v težak položaj, če bi obveznik odšel 
na vojaške vaje, dokler traja takšno stanje v gospodinjstvu, vendar najdlje za 
eno leto; 

5. če je bil tik pred odhodom ali med odhodom na vojaške vaje v gospodinjstvu ali 
v družini smrtni primer, do naslednjega vpoklica na vojaške vaje; 

6. če tik pred odhodom ali med odhodom na vojaške vaje pričakuje rojstvo otroka, 
pa bi zašla njegova družina v težak položaj, če bi obveznik odšel na vojaške 
vaje, do naslednjega vpoklica na vojaške vaje; 

7. če koristi dopust za varstvo in nego otroka. 

Zdravstveno sposobnost za vojaško službo iz 1. točke prejšnjega odstavka 
ugotavljajo zdravstvene organizacije in zdravstveni delavci, pooblaščeni za 
zdravniške preglede in druge preglede ter preiskave nabornikov. 
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Določba 3. točke prvega odstavka tega člena se ne uporablja za vojaške 
vaje do 24 ur, ki se organizirajo v času tedenskega počitka. 

54. člen 

Vojaške vaje se lahko izjemoma odložijo tudi zaradi neodložljivih službenih 
potreb, če to zahteva pristojni državni organ, gospodarska družba, zavod ali druga 
organizacija oziroma delodajalec, pri katerem je zaposlen vojaški obveznik v rezervni 
sestavi, dokler je takšna potreba, vendar najdlje do naslednjega vpoklica. Vojaške 
vaje se po tej določbi lahko odložijo tudi na zahtevo športne organizacije zaradi 
priprav ali udeležbe obveznika na evropskih in svetovnih tekmovanjih ali olimpijskih 
igrah. 

Vojaške vaje se lahko kmetu in drugemu obvezniku, ki samostojno opravlja 
dejavnost z osebnim delom, izjemoma odložijo zaradi neodložljivih del, če nima 
zaposlenih delavcev in če v njegovem gospodinjstvu ni drugega pridobitno zmožnega 
člana oziroma člana, ki je ta dela sposoben opraviti, dokler je takšna potreba, vendar 
najdlje do naslednjega vpoklica. 

Prošnjo za odložitev vojaških vaj je treba vložiti pri upravnem organu, 
pristojnem za obrambne zadeve, v osmih dneh po prejemu poziva na vojaške vaje. 
Kdor prosi za odložitev vojaških vaj zaradi razlogov iz 1., 4. in 5. točke prvega 
odstavka prejšnjega člena, mora prošnjo vložiti takoj, ko nastane razlog za odložitev. 

55. člen 

(črtan) 

56. člen 

f 
Vojaški obveznik v rezervni sestavi, pri katerem je prišlo v zdravstvenem 

stanju do spremembe, ki vpliva na njegovo sposobnost za vojaško službo, je lahko 
na lastno prošnjo ali na poziv upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, 
ali vojaškega organa poslan na zdravniški pregled, da se oceni njegovo sposobnost 
za vojaško službo. 

Sposobnost za vojaško službo obveznika iz prejšnjega odstavka ocenjuje 
pristojna naborna komisija v skladu z določbami tega zakona o ocenjevanju 
zdravstvene sposobnosti nabornikov za vojaško službo. 

57. člen 

Ministrstvo, pristojno za obrambo, izda natančnejše predpise o vpoklicu 
oseb v rezervni sestavi na vojaške vaje in odložitvi vojaških vaj, o organiziranju 
vojaško strokovnega usposabljanja, o načinu določanja vojnega razporeda vojaškim 
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obveznikom in o izdajanju osebne vojaške opreme vojaškim obveznikom ter o 
njenem hranjenju, koriščenju, vzdrževanju in vračanju. 

VII. POTOVANJE IN BIVANJE VOJAŠKIH OBVEZNIKOV V TUJINI 

58. člen 

Nabornik, ki namerava potovati v tujino, da bi tam začasno prebival dlje kot 
tri mesece ali da bi tam stalno prebival, si mora preskrbeti dovoljenje upravnega 
organa, pristojnega za obrambne zadeve. 

Organ iz prejšnjega odstavka naborniku ne sme dovoliti potovanja in 
začasnega bivanja v tujini, če je naborniku vročen poziv za vojaško službo, in ne z 
rokom, ki bi veljal dlje kot do konca meseca septembra v letu, v katerem nabornik 
dopolni 27 let. 

Dovoljenje za potovanje za stalno bivanje v tujini se izda naborniku, ki 
odhaja v tujino, da bi tam stalno živel. 

Naborniku, ki prebiva v tujini, se lahko izda dovoljenje za začasno ali stalno 
bivanje v tujini oziroma za podaljšanje bivanja v tujini pod pogoji, predpisanimi v 
drugem odstavku tega člena. Dovoljenje se izda iz opravičenih razlogov (zaposlitev, 
šolanje, zdravljenje, reševanje neodložljivih družinskih vprašanj in drugi podobni 
razlogi), če bi nabornik ali njegovi družinski člani zaradi neizdanega dovoljenja zašli v 
težak materialni ali drug neugoden položaj. 

59. člen 

Dovoljenje za bivanje oziroma za podaljšanje bivanja v tujini po četrtem 
odstavku prejšnjega člena izda naborniku, ki prebiva v tujini, diplomatsko oziroma 
konzularno predstavništvo (v nadaljnjem besedilu: diplomatsko predstavništvo), pri 
katerem je v vojaški evidenci. Dovoljenje za bivanje oziroma za podaljšanje bivanja v 
tujini z veljavnostjo dlje kot do konca septembra koledarskega leta, v katerem 
nabornik dopolni 27 let, sme izdati diplomatsko predstavništvo samo po predhodnem 
soglasju ministrstva, pristojnega za obrambo. 

Diplomatsko predstavništvo mora v enem mesecu po izdaji dovoljenja iz 
prejšnjega odstavka obvestiti upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, o 
vsakem naborniku, ki mu je izdalo dovoljenje za bivanje oziroma za podaljšanje 
bivanja v tujini, in za koliko časa mu je to bivanje dovoljeno oziroma podaljšano. 

60. člen 

Vojaški obveznik v rezervni sestavi sme potovati v tujino in tam začasno ali 
stalno bivati, razen če mu je bil vročen poziv za vojaško službo. 
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Če obstaja katerikoli razlog iz prejšnjega odstavka, se po predpisih, ki 
urejajo izdajanje potnih listin, šteje, da interesi obrambe države zahtevajo, da se 
osebi v rezervni sestavi ne izda potna listina oziroma ne podaljša rok njene 
veljavnosti ali ne izda vizum oziroma da se potna listina odvzame ali vizum razveljavi. 

61. člen 

Nabornik ali vojaški obveznik v rezervni sestavi, ki odpotuje v tujino na 
stalno ali začasno bivanje dlje kot za eno leto, se mora priglasiti diplomatskemu 
predstavništvu zaradi vpisa v vojaško evidenco v 15 dneh po prihodu v tujino. 

Nabornik, ki stalno ali začasno biva v tujini v letu, v katerem dopolni 17 let, 
se mora v tem koledarskem letu priglasiti diplomatskemu predstavništvu zaradi vpisa 
v vojaško evidenco. 

Diplomatsko predstavništvo mora v enem mesecu po vpisu nabornika v 
vojaško evidenco iz prejšnjega odstavka obvestiti o tem ministrstvo, pristojno za 
obrambo. 

Nabornik, ki začasno biva v tujini, se mora vrniti do poteka roka, ki mu je 
dovoljen za začasno bivanje v tujini. V 15 dneh po prihodu se mora priglasiti 
upravnemu organu, pristojnem za obrambne zadeve, zaradi nabora oziroma 
napotitve na služenje vojaškega roka. 

62. člen 

Potovanje v tujino in bivanje v tujini vojakov in vojaških obveznikov v 
rezervni sestavi, dokler opravljajo vojaško službo, urejajo predpisi, ki urejajo službo v 
Slovenski vojski. 

VII.a OPUSTITEV IZVAJANJA DOLOČENIH SESTAVIN VOJAŠKE DOLŽNOSTI 
V MIRU TER NJIHOVA PONOVNA UVEDBA 

62. a člen 

Zdravniške in druge preglede ter psihološke preiskave nabornikov in nabor 
se prenehajo izvajati v miru najkasneje do 31.12.2003. 

Napotitve na služenje vojaškega roka, na opravljanje nadomestne civilne 
službe oziroma na usposabljanje za opravljanje nalog v rezervni sestavi policije v 
miru, se izvajajo najdalj do 30.6.2004. 

Obvezno služenje v rezervni sestavi in 30-dnevno usposabljanje za zaščito 
in reševanje državljanov v miru, ki jim je bil priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti po 
odsluženem vojaškem roku, se preneha izvajati 31.12.2010. 
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62.b člen 

Ne glede na prejšnji člen se v miru vodi vojaška evidenca v skladu s tem 
zakonom. 

Vpis vojaških obveznikov v vojaško evidenco iz prejšnjega odstavka se 
izvede na podlagi podatkov uradne evidence o državljanih. Po vpisu v vojaško 
evidenco upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, seznani vojaškega 
obveznika z dolžnostmi in pravicami vojaškega obveznika praviloma v koledarskem 
letu, ko dopolni 18 let. 

Vojaškega obveznika, ki je na podlagi strokovnega mnenja pristojne 
zdravstvene organizacije oziroma drugega pristojnega organa o telesni ali psihični 
prizadetosti vojaškega obveznika očitno nesposoben za vojaško službo, se po 
prenehanju izvajanja nabora ne vpiše v vojaško evidenco. 

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka se iz evidence izbriše vojaške obveznike, 
ki so že vpisani v vojaško evidenco. 

Po prenehanju izvajanja obveznega služenja vojaškega roka oziroma 
nadomestne civilne službe, vojaški obvezniki v miru niso dolžni pridobiti dovoljenja 
upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, za začasno ali stalno bivanje v 
tujini. 

Po izteku rokov iz prejšnjega člena upravni organi, pristojni za obrambne 
zadeve, izvajajo priprave za ponovno uvedbo ocenjevanja zdravstvene sposobnosti 
za vojaško službo, nabora, napotitev na služenje vojaškega roka oziroma na 
opravljanje nadomestne civilne službe in za popolnjevanje Slovenske vojske s 
pripadniki rezervne sestave. 

Po prenehanju izvajanja nabora po tem zakonu se vojaška knjižica izda 
vojaškemu obvezniku ob prvem vpoklicu v vojaško službo. 

62.c člen 

Ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo vojakov na 
služenju vojaškega roka, po prenehanju izvajanja nabora po tem zakonu, izvajajo 
komisije, ki jih imenuje minister, pristojen za obrambo, v skladu s predpisi, ki urejajo 
ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo. 

Ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo vojaških 
obveznikov v rezervni sestavi, po prenehanju izvajanja nabora po tem zakonu, 
izvajajo komisije iz prejšnjega odstavka na podlagi zdravstvene dokumentacije, ki jo 
predloži vojaški obveznik skupaj z zahtevo za ponovno oceno. 

62.Č člen 

Po 30.6.2004 oziroma po prenehanju izvajanja obveznega služenja 
vojaškega roka po tem zakonu se v skladu z možnostmi in potrebami Slovenske 

poročevalec, št. 111 28 



vojske omogoči služenje vojaškega roka naborniku na podlagi prostovoljne odločitve. 
Služenje vojaškega roka je enako dolžini in obsegu predhodnega temeljnega vojaško 
strokovnega usposabljanja, ki ga morajo opraviti kandidati za poklicno opravljanje 
vojaške službe brez odsluženega vojaškega roka v skladu z zakonom. 

Vojak iz prejšnjega odstavka ima med prostovoljnim služenjem vojaškega 
roka pravico do prejemkov, povračil, izredne odsotnosti ter drugih pravic in dolžnosti, 
kot jih ta zakon določa za služenje vojaškega roka. Prostovoljno služenje vojaškega 
roka se všteva v pokojninsko dobo. 

Sposobnost za vojaško službo nabornikov iz tega člena ocenjuje komisija iz 
prejšnjega člena. 

Vojak, ki je prostovoljno odslužil vojaški rok, ima prednost pri zaposlitvi v 
Slovenski vojski oziroma pri sklenitvi pogodbe o prostovoljnem služenju v rezervni 
sestavi Slovenske vojske. 

Vlada Republike Slovenije določi višino prejemkov, povračil, pogoje za 
izredno odsotnost in način uresničevanja drugih pravic vojakov med prostovoljnim 
služenjem vojaškega roka. 

Določbe tega člena se uporabljajo tudi za ženske. 

62.d člen 

Ne glede na določbe 62.a člena tega zakona lahko vojaški obvezniki 
uveljavljajo ugovor vesti vojaški dolžnosti v skladu s tem zakonom. 

Državljana, ki je uveljavil pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti kot 
nabornik, se po preteku roka iz drugega odstavka 62. a člena tega zakona izbriše iz 
vojaške evidence, ko mu je ugovor priznan oziroma najkasneje po koncu 
koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let. 

Državljana, ki je pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti uveljavil kot 
pripadnik rezervne sestave, se izbriše iz evidence po opravljenem 30-dnevnem 
usposabljanju za zaščito in reševanje, po 31.12.2010 pa po priznani pravici do 
ugovora vesti vojaški dolžnosti. 

Državljane iz drugega in tretjega odstavka tega člena se po izbrisu iz 
vojaške evidence vpiše v evidenco Civilne zaščite. 

62.e čien 

Odločitev o ponovni uvedbi izvajanja zdravniških in drugih pregledov ter 
psiholoških preiskav, nabora, napotitve na služenje vojaškega roka oziroma na 
opravljanje nadomestne civilne službe in obveznega služenja v rezervni sestavi 
sprejme Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije ob 
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povečani nevarnosti napada na državo oziroma neposredni vojni nevarnosti ali ob 
razglasitvi vojnega ali izrednega stanja v skladu z zakonom. 

Po sprejemu odločitve iz prejšnjega odstavka se ne uporabljajo 1., 3., 5., 6., 
7. in 8. točka prvega odstavka 31. člena, drugi in tretji odstavek 33. člena, drugi in 
tretji odstavek 51. člena, drugi odstavek 52. člena in 2., 3., 5. ter 7. točka prvega 
odstavka 53. člena tega zakona. 

VIII. POSTOPEK IN POZIVANJE VOJAŠKIH OBVEZNIKOV 

63. člen 

Odločbo v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti izda upravni organ, 
pristojen za obrambne zadeve, ki izdaja tudi odločbe v zvezi z ureditvijo služenja 
vojaškega roka za vse vojake v enotah in zavodih na območju, za katerega je 
krajevno pristojen. 

Pritožba zoper odločbo, izdano v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti, ne 
zadrži izvršitve odločbe, razen če ta zakon ne določa drugače. 

O pritožbi zoper odločbo organa iz prvega odstavka tega člena, naborne 
komisije ali diplomatskega predstavništva, odloča ministrstvo, pristojno za obrambo. 

Za odločbe in druge sklepe, potrdila in druge akte, za prošnje, pritožbe in 
druge vloge ter za priloge teh aktov oziroma vlog v zvezi z izvrševanjem vojaške 
dolžnosti se ne plačujejo takse. 

64. člen 

Vojaški obveznik, ki ga pristojni organ pokliče v zvezi z izvrševanjem 
vojaške dolžnosti, se mora priglasiti določenemu organu v kraju in v času, ki sta 
navedena v posamičnem ali splošnem pozivu, in vzeti s seboj stvari ter listine, ki so 
določene v pozivu. 

Posamični poziv, razen poziva za mobilizacijo ali za poskusno mobilizacijo, 
se pošlje vojaškemu obvezniku najpozneje 30 dni pred dnem, ki je določen za 
začetek obveznosti, zaradi katere je poklican. Posamičen poziv se lahko izjemoma 
pošlje vojaškemu obvezniku v krajšem roku tudi, če je to potrebno zaradi 
zagotavljanja pripravljenosti Slovenske vojske. 

65. člen 

Vojaški obveznik, ki je poklican v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti, 
ima pravico do povračila stroškov za prevoz z javnimi prometnimi sredstvi, za 
nastanitev in hrano. Višino povračil določi ministrstvo, pristojno za finance. 
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Vojaškemu obvezniku, ki je v delovnem razmerju, pripada med 
izvrševanjem vojaških dolžnosti nadomestilo v višini osebnega dohodka, ki bi ga 
prejel, če bi delal. 

Vojaškemu obvezniku, ki prejema pokojnino ali denarno nadomestilo za 
primer brezposelnosti, pripada pokojnina oziroma denarno nadomestilo tudi med 
izvrševanjem vojaških dolžnosti. 

Vojaškemu obvezniku, ki z osebnim delom opravlja samostojno dejavnost, 
pripada med izvrševanjem vojaških dolžnosti denarno nadomestilo izgubljenega 
zaslužka, katerega višino določa Vlada Republike Slovenije. 

Pravice iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena 
pripadajo vojaškemu obvezniku med izvajanjem naborne dolžnosti in dolžnosti 
služenja v rezervni sestavi. Obveznik, ki ni zaposlen in ki ne dobiva denarnega 
nadomestila zaradi začasne brezposelnosti oziroma ne pridobiva dohodka na kakšen 
drug način, ima med izvajanjem vojaških dolžnosti pravico do denarnega 
nadomestila v višini, ki ga določi Vlada Republike Slovenije. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

66. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek vojaški 
obveznik: 
1. če na posamičen ali splošen poziv pristojnega organa brez opravičenega 

razloga ne pride ob določeni uri na določen kraj zaradi vpisa v vojaško 
evidenco, na zdravniški ali drug pregled oziroma preiskavo, na nabor, na 
služenje vojaškega roka, na vojaške vaje ali kakšno drugo vojaško obveznost, 
na katero je klican s posamičnim ali splošnim pozivom pristojnega organa (peti 
in šesti odstavek 7. člena, prvi odstavek 12. člena, prvi odstavek 51. člena, prvi 
odstavek 64. člena); 

2. če potem, ko se je odzval pozivu, samovoljno predčasno zapusti zdravniški ali 
drug pregled oziroma preiskavo, nabor ali vojaške vaje (prvi odstavek 12. člena, 
prvi odstavek 51. člena); 

3. če odpotuje v tujino ali ostane v tujini brez dovoljenja pristojnega organa (prvi in 
četrti odstavek 58. člena); 

4. če odpotuje v tujino v nasprotju s 60. členom tega zakona; 
5. če se ne priglasi diplomatskemu predstavništvu zaradi vpisa v vojaško evidenco 

v skladu s prvim in drugim odstavkom 61. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje za prekršek tudi 
državljan, ki samovoljno zapusti organizacijo, v kateri opravlja civilno službo oziroma, 
če se ne odzove na 30-dnevno usposabljanje za zaščito in reševanje ali če tako 
usposabljanje samovoljno zapusti (prvi in tretji odstavek 41. člena, drugi odstavek 47. 
člena). 
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67. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek vojaški 
obveznik: 
a1. če upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ne obvesti, kje lahko pridobi 

podatke oziroma jih sam ne priskrbi (prvi odstavek 9. člena); 
1. če v predpisanem roku ne prijavi pristojnemu organu nastalih sprememb iz 10. 

člena; 
2. če odnese vojaško knjižico iz države, jo uniči ali odsvoji (četrti odstavek 11. 

člena); 
3. če se po opravljeni civilni službi oziroma usposabljanju za zaščito in reševanje 

ne zglasi pri pristojnem organu v skladu s prvim odstavkom 47. člena; 
4. če ne pride k sporočitvi vojnega razporeda alt če ne prinese s seboj osebne in 

druge vojaške opreme, kadar je to določeno s pozivom pristojnega organa (50. 
člen, prvi odstavek 64. člena); 

5. če se ne priglasi pristojnemu organu v skladu s četrtim odstavkom 61. člena 
tega zakona. 

68. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik: 
1. če med opravljanjem civilne službe sklene delovno razmerje ali opravlja z 

osebnim delom pridobitno dejavnost (šesti odstavek 41. člena); 
2. če opravlja pridobitno dejavnost, ki je povezana z orožjem, čeprav je uveljavil 

pravico do ugovora vesti (peti odstavek 47. člena). 

69. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna 
oseba: 
1. če na zahtevo pristojnega organa ne da podatkov o kraju stalnega in začasnega 

prebivališča, o šolski izobrazbi, o sklenitvi in prenehanju zaposlitve, o pridobitvi 
strokovnih kvalifikacij, o zdravstvenem stanju in o posebnih znanjih vojaških 
obveznikov za ocenitev njihove sposobnosti za vojaško službo in določitev rodu, 
službe ali dolžnosti v Slovenski vojski (prvi odstavek 9. člena); 

2. če ne zagotovi možnosti nastanitve, prehrane in drugih pogojev za delo 
državljanov, ki opravljajo civilno službo oziroma, če ne določi odgovorne osebe 
za organiziranje in nadzor dela oziroma, če ne nadzoruje dela državljanov, ki 
opravljajo civilno službo (drugi odstavek 41. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 
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70. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
odgovorna oseba državnega organa: 
1. če na zahtevo pristojnega organa ne da podatkov o kraju stalnega in začasnega 

prebivališča, o šolski izobrazbi, o sklenitvi in prenehanju zaposlitve, o pridobitvi 
strokovnih kvalifikacij, o zdravstvenem stanju in o posebnih znanjih vojaških 
obveznikov za ocenitev njihove sposobnosti za vojaško službo in določitev rodu, 
službe ali dolžnosti v Slovenski vojski (prvi odstavek 9. člena); 

2. če pristojnemu organu v predpisanem roku ne sporoči spremembe osebnih 
podatkov ali stanj vojaških obveznikov, do katerih je prišlo zaradi odločitve 
državnega organa (drugi odstavek 9. člena). 

Zakon o vojaški dolžnosti -ZVojD (Uradni list RS, št 18/91) vsebuje naslednje 
prehodne in končne določbe: 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

71. člen 

(črtan) 

72. člen 

(črtan) 

73. člen 

(črtan) 

74. člen 

(črtan) 

75. člen 

(črtan) 

76. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti - ZVojD-A 
(Uradni list RS, št. 74/95) vsebuje tudi naslednje določbe: 

38. člen 

Določbe tega zakona o napotitvi na služenje vojaškega roka, odlaganju in 
prekinitvi vojaškega roka, pravicah in obveznostih med služenjem vojaškega roka, o 
služenju v rezervni sestavi, vojaških vajah, odlaganju vaj in pozivanju se smiselno 
uporabljajo tudi za usposabljanje vojaških obveznikov za naloge v rezervni sestavi 
policije, pri čemer upravne zadeve opravlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, predpisuje programe usposabljanja iz 
prejšnjega odstavka ter ureja druge pogoje za izvajanje usposabljanja. 

Vojaški obvezniki, ki so opravili usposabljanje iz prvega odstavka tega 
člena, se praviloma razporedijo v rezervno sestavo policije. 

39. člen 

Zdravstveno sposobnost za vojaško službo ugotavljajo zdravniki, ki so 
pooblaščeni v skladu s tem zakonom. 

40. člen 

V vseh določbah zakona se besedilo "republiški upravni organ, pristojen za 
obrambne zadeve" nadomesti z besedilom "ministrstvo, pristojno za obrambo" v 
ustreznem sklonu, besedilo "republiški upravni organ" z besedo "ministrstvo" v 
ustreznem sklonu, besedilo "upravni organ občine, pristojen za obrambne zadeve" pa 
z besedilom "upravni organ, pristojen za obrambne zadeve" v ustreznem sklonu. 

V vseh določbah zakona se besede "Predsedstvo Republike Slovenije" 
nadomestijo z besedami "Predsednik Republike Slovenije", besedilo "Izvršni svet 
Republike Slovenije" pa se nadomesti z besedami "Vlada Republike Slovenije" v 
ustreznem sklonu. 

V vseh določbah zakona se črtajo besede "neposredna vojna nevarnost", 
"rezervni vojaški uslužbenec", "zveza rezervnih vojaških častnikov" in beseda 
"gojenec", besedi "oborožene sile" se nadomestita z besedama "Slovenska vojska" v 
ustreznem sklonu, beseda "podjetje" pa z besedama "gospodarska družba" v 
ustreznem sklonu. 

41. člen 

Čas, ki so ga gojenci vojaških šol pred 25.6.1991 prebili v vojaški šoli, se 
šteje za vojaški rok. V vojaški rok se ne šteje prvo leto šolanja na srednji vojaški šoli. 
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Vojaški obvezniki iz prejšnjega odstavka, ki niso odslužili vojaškega roka v 
dolžini, določeni s tem zakonom, se pošljejo na doslužitev, če jim je do konca 
vojaškega roka ostalo več kot 30 dni. 

42. člen 

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti - ZVojD-B 
(Uradni list RS, št. 86/2002) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo: 

28. člen 

Pristojnosti v zvezi z določanjem služb in organizacij, v katerih se opravlja 
nadomestna civilna služba po tem zakonu, prevzame ministrstvo, pristojno za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, od ministrstva, pristojnega za upravo, v 30 
dneh po uveljavitvi tega zakona. V enakem roku prevzame nadzor nad izvajanjem 
nadomestne civilne službe in 30-dnevnega usposabljanja za zaščito in reševanje po 
tem zakonu, od ministrstva, pristojnega za upravo, inšpekcija, pristojna za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Upravni postopki v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti in ugovora vesti 
vojaški dolžnosti ter inšpekcijski postopki, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se 
dokončajo po določbah, ki so veljale pred uveljavitvijo tega zakona. 

29. člen 

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

ZAKONA O TUJCIH (ZTuj-UPBI) 

EPA 686 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA _ t„. ,h l7T„, ■ idri \ 

u"ropSS,u
ssi, 

Zakonodajno - pravna služba ^ ga pošilja državnemu zboru v potrditev. 

Ljubljana, 15.11.2002 

Na podlagi prvega odstavka 153. člena poslovnika državnega Sekretarka 
zbora je Zakonodajno-pravna služba pripravila: Tina Bi,enc pengOV> | r 
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PREDLOG 
15.11.2002 

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne .... potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o 
tujcih, ki obsega: 

- zakon o tujcih - ZTuj (Uradni list RS, št. 61/99 z dne 30.7.1999), 

- zakon o prijavi prebivališča - ZPPreb (Uradni list RS, št. 9/2001 z dne 9.2.2001), 

- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih - ZTuj-1A (Uradni list RS, št. 
87/2002 z dne 17.10.2002), 

- popravek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih - ZTuj-1A (Uradni 
list RS, št. 96/2002 z dne 14.11.2002). 

številka: 
Ljubljana, dne 

Predsednik 
Državnega zbora 

Republike Slovenije 
Borut Pahor 

poročevalec, št. 111 38 18. november 2002 



ZAKON O TUJCIH 

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO 
(ZTuj-UPB1) 

I. POGLAVJE 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

S tem zakonom se določajo pogoji in načini vstopa, zapustitve in bivanja 
tujcev v Republiki Sloveniji. 

2. člen 
(opredelitev pojmov) 

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

Tujec je vsakdo, ki nima državljanstva Republike Slovenije. 

Oseba brez državljanstva je tujec, ki ga nobena država v skladu s svojimi 
pravnimi akti nima za svojega državljana. 

Vstop je prihod, zapustitev pa odhod z državnega ozemlja Republike Slovenije. 

Tranzit je prehod državnega ozemlja Republike Slovenije. 

Mejna kontrola je kontrola na državni meji, ki jo izvajajo pristojni organi zaradi 
nameravanega vstopa, tranzita in izstopa tujcev z državnega ozemlja Republike 
Slovenije. 

Potna listina je potni list ali potnemu listu enakovredna listina za potovanje, če 
je tako določeno z mednarodnim sporazumom. 

Veljavna potna listina je listina, ki jo je izdal za to pristojen mednarodni subjekt, 
če sta iz nje nesporno razvidni istovetnost imetnika in rok njene veljavnosti. 

Dnevni delovni migranti so tujci s stalnim bivanjem v sosednji državi, v katero se 
vračajo in ki prihajajo dnevno v Republiko Slovenijo na delo ali zaradi zaposlitve 
ali dela. 

Prevoznik je fizična ali pravna oseba, ki se poklicno ukvarja s prevozom 
potnikov po zraku, morju ali kopnem. 
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Napoteni delavec je oseba, ki je v delovnem razmerju pri tujem delodajalcu v 
času izvajanja pogodbene storitve na ozemlju Republike Slovenije in zanj 
delodajalec ni zavezan plačevati prispevkov za socialno zavarovanje v kraju 
izvajanju storitve. 

3. člen 
(področje uporabe) 

(1) Določbe tega zakona veljajo za vse tujce, če ni z zakonom drugače 
določeno. 

(2) Za osebe brez državljanstva se v primerih, ko so določbe Konvencije o 
pravnem položaju oseb brez državljanstva (Uradni list RS-MP, št. 9/92) za njih 
ugodnejše, uporabljajo določbe te konvencije. 

(3) V primerih, ko se za tujce - državljane drugih držav po zakonu zahteva 
uveljavitev načela vzajemnosti, se osebam brez državljanstva ta pogoj lahko oprosti, 
če prebivajo v Republiki Sloveniji najmanj tri leta. 

(4) Ta zakon se ne uporablja za tujce, ki so zaprosili za azil (prosilci za azil) 
in za tujce, ki jim je bil v Republiki Sloveniji priznan status begunca, razen, če ni z 
zakonom drugače določeno. 

(5) Ta zakon se ne uporablja za osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji 
začasno zatočišče po zakonu, s katerim se ureja začasno zatočišče, razen če ni z 
zakonom drugače določeno. 

(6) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za osebe, ki so po 
mednarodnem pravu upravičene do privilegijev in imunitet. 

(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, pa se določbe tega zakona 
lahko izjemoma in le s predhodnim soglasjem ministrstva, pristojnega za zunanje 
zadeve, uporabijo za osebe, ki so po mednarodnem pravu upravičene do privilegijev 
in imunitet, če uporaba tega zakona ni v nasprotju s prevzetimi mednarodnimi 
obveznostmi in načelom vzajemnosti. V tem primeru se ta zakon lahko uporabi samo 
v obsegu, ki ne nasprotuje prevzetim mednarodnim obveznostim in načelu 
vzajemnosti. 

(8) V primeru dvoma glede obstoja in obsega privilegijev in imunitet ter 
vzajemnosti daje pojasnilo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. Drugi organi 
državne uprave so vezani na pojasnilo ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve. 

4. člen 
(pravice in dolžnosti tujcev) 

(1) Tujcu, zoper katerega se uvede kazenski postopek ali postopek za 
prekršek in je v priporu oziroma je pridržan, mora organ, ki je odredil pripor oziroma 
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pridržanje, na njegovo zahtevo omogočiti stik s pristojnimi organi države, katere 
državljan je. 

(2) Tujec mora med bivanjem v Republiki Sloveniji spoštovati ustavo, 
zakone in druge splošne pravne akte v Republiki Sloveniji ter se podrejati ukrepom 
pristojnih državnih organov. 

5. člen 
(migracijska politika) 

(1) Državni zbor Republike Slovenije, na predlog Vlade Republike Slovenije, 
sprejme resolucijo o migracijski politiki, s katero določi gospodarske, socialne in 
druge ukrepe ter dejavnosti, ki jih bo sprejela Republika Slovenija na tem področju, 
kakor tudi sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi organizacijami na tem 
področju. 

(2) Vlada Republike Slovenije lahko, v skladu z resolucijo iz prejšnjega 
odstavka tega člena, vsako leto določi število (kvoto) dovoljenj za prebivanje v 
Republiki Sloveniji, ki se jih lahko izda tujcem v tekočem letu. V kvote se ne vštejejo 
dovoljenja za začasno prebivanje, izdana zaradi združevanja družine, dovoljenja za 
začasno prebivanje, izdana ožjim družinskim članom slovenskih državljanov, 
dovoljenja za začasno prebivanje, izdana akreditiranim novinarjem in dovoljenja za 
začasno prebivanje, izdana umetnikom. 

II. POGLAVJE 

VSTOP TUJCEV V DRŽAVO IN ZAPUSTITEV DRŽAVE 

6. člen 
> (vstop in zapustitev države) 

(1) Vstop v državo in zapustitev države sta dovoljena samo na za to 
določenih mejnih prehodih. 

(2) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi izjeme glede prestopa 
državne meje za maloobmejni promet in za posebne kategorije pomorskega 
prometa, turističnega ladijskega prevoza in obalnega ribolova. 

(3) Zadrževanje tujca v letalskem tranzitnem prostoru na letališču in 
zadrževanje tujcev na ladji, ki je na sidrišču luke ali pristanišča, ne pomeni vstopa v 
državo. 

7. člen 
(obveznost posedovanja potne listine) 

(1) Tujec mora za vstop, zapustitev in bivanje v Republiki Sloveniji imeti 
veljavno potno listino, razen če z zakonom ali mednarodnim sporazumom ni drugače 
določeno. 
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(2) Tujci, ki so dodatno vpisani v potno listino, lahko vstopajo v Republiko 
Slovenijo in zapuščajo Republiko Slovenijo samo skupaj z osebo, v potno listino 
katere so vpisani. 

(3) Tujci, ki imajo skupinski potni list, lahko vstopajo v Republiko Slovenijo 
in zapuščajo Republiko Slovenijo samo skupaj, pri tem pa morajo imeti osebe, ki so 
vpisane v skupinski potni list, listino s fotografijo, na podlagi katere se lahko ugotovi 
njihova istovetnost. Vodja skupine mora imeti osebno potno listino. 

(4) Izjemoma se lahko dovoli zapustitev države tudi posameznemu članu 
skupine, če je to nujno zaradi njegovih osebnih razlogov ali če tako odredi pristojni 
organ. 

(5) Vlada Republike Slovenije lahko določi, da državljani določenih držav 
lahko vstopajo in zapuščajo državo tudi z osebno izkaznico ali drugo ustrezno listino, 
ki je v državi tujca predpisana in s katero lahko dokazuje svojo istovetnost. 

(6) Brez veljavne potne listine se dovoli vstop tujcem, ki jih je Republika 
Slovenija dolžna sprejeti na podlagi mednarodnega sporazuma ali v skladu s 
sprejetimi mednarodnimi akti. 

(7) Brez veljavne potne listine se lahko, na podlagi mednarodnega 
sporazuma, dovoli vstop tudi v primeru tranzita izgnanih tujcev, ki niso državljani 
države, s katero je sklenjen tak sporazum. 

8. člen 
(dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo) 

(1) Tujec mora za vstop v Republiko Slovenijo, poleg veljavne potne listine 
iz 7. člena tega zakona, imeti tudi vizum ali dovoljenje za prebivanje, če ni z zakonom 
ali mednarodnim sporazumom drugače določeno. 

(2) Vlada Republike Slovenije lahko s sklepom določi, da državljani 
določenih držav lahko vstopajo in zapuščajo državo brez vizuma. 

9. člen 
(zavrnitev vstopa v Republiko Slovenijo) 

(1) Tujcu se, ne glede na izpolnjevanje pogojev iz 7. in 8. člena tega 
zakona, zavrne vstop v državo, če: 
- obstajajo resni razlogi za sum, da utegne pomeniti nevarnost za javni red in 

varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali če obstaja sum, da bo 
njegovo bivanje v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih 
dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posestjo in posredovanjem 
mamil ali izvrševanjem kakšnih drugih kaznivih dejanj; 

- še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop v državo; 
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- nima zadostnih sredstev za preživljanje za čas bivanja v Republiki Sloveniji in za 
vrnitev v državo, iz katere prihaja ali za potovanje v tretjo državo; 

- na zahtevo pristojnega organa ne more utemeljiti namena in okoliščin 
nameravanega prihoda in bivanja v državi; 

- obstajajo resni razlogi za sum, da se bo zaposlil ali delal na ozemlju Republike 
Slovenije v nasprotju s predpisi o zaposlovanju in delu; 

- je prihod tujca v Republiko Slovenijo v nasprotju s sprejetimi mednarodnimi 
obveznostmi Republike Slovenije. 

(2) O zavrnitvi vstopa odloča organ mejne kontrole v skladu z navodilom, ki 
ga glede obstoja razlogov iz prvega odstavka tega člena izda minister, pristojen za 
notranje zadeve. 

(3) Tujcu, ki vstopa v Republiko Slovenijo na podlagi dovoljenja za 
prebivanje, se lahko zavrne vstop v državo samo, če se mu odpove prebivanje v 
državi ali, če mu je z odločbo pristojnega organa prepovedan vstop v državo ali, če 
se mu razveljavi dovoljenje za prebivanje. 

(4) Zavrnitev vstopa se vpiše v tujčevo potno listino v primerih in na način, 
kot je to določeno v navodilu iz drugega odstavka tega člena in vnese v evidenco 
zavrnjenih oseb. 

10. člen 
(mejna kontrola) 

(1) Tujci se morajo pri vstopu v državo in zapustitvi države podrediti mejni 
kontroli. 

(2) Mejna kontrola tujcev, ki vstopajo v državo, obsega poleg osebne 
kontrole, kontrole prevoznega sredstva in kontrole stvari po zakonu, s katerim se 
ureja nadzor državne meje, tudi preveritev, ali obstajajo razlogi za zavrnitev vstopa v 
državo po 9. členu tega zakona. 

(3) Mejna kontrola tujcev, ki izstopajo iz države, obsega zlasti kontrolo, ki je 
nujna zaradi notranjih in mednarodnih interesov Republike Slovenije, javnega reda in 
miru ter preveritev ali obstajajo razlogi zaradi katerih se tujcu ne dovoli zapustiti 
državo. 

11! člen 
(nedovoljen vstop v Republiko Slovenijo) 

Za nedovoljen vstop tujca v državo se šteje, če: 
vstopi v državo, čeprav mu na podlagi 9. člena tega zakona ni bil dovoljen 
vstop; 
se izogne mejni kontroli; 
pri vstopu uporabi ponarejene, tuje ali kako drugače spremenjene potne in 
druge listine, ki so potrebne za vstop, ali če organom mejne kontrole navede 
lažne podatke. 
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12. člen 
(zapustitev države) 

(1) Tuja svobodno zapuščajo Republiko Slovenijo v skladu z zakonom. 

(2) Tujcu se ne dovoli izstop iz države, če je zoper njega uveden kazenski 
postopek, postopek za prekršek ali kakšen drug postopek, v katerem je potrebna 
njegova navzočnost, in to zahteva organ, ki vodi postopek. 

13. člen 
(dovoljen čas bivanja tujca v Republiki Sloveniji) 

(1) Tujec lahko ostane v državi toliko časa, kolikor mu je to določeno z 
vizumom, dovoljenjem za prebivanje, sklepom Vlade Republike Slovenije ali 
zakonom oziroma mednarodnim sporazumom. 

(2) Tujec, ki na podlagi zakona ali mednarodnega sporazuma ali sklepa 
Vlade Republike Slovenije za vstop v državo in bivanje ne potrebuje vizuma, lahko v 
Republiko Slovenijo vstopa in v njej biva največ 90 dni v šestih mesecih, računajoč 
od dneva prvega vstopa, z enakimi nameni kot so dovoljeni tujcem, ki morajo imeti 
vizum. 

(3) Tujec mora zapustiti Republiko Slovenijo pred potekom časa iz prvega 
in drugega odstavka tega člena, če tako odloči pristojni organ. 

III. POGLAVJE 

VIZUMI 

14. člen 
(vizumi in vrste vizumov) 

(1) Vizum je dovoljenje, ki ga izda pristojni organ Republike Slovenije tujcu, 
na podlagi katerega lahko, če ni razlogov za njegovo zavrnitev, vstopi v državo in v 
njej biva toliko časa, kolikor je določeno z vizumom, ali s katerim se mu omogoči 
tranzit preko državnega ozemlja, če izpolnjuje za tranzit določene pogoje. 

(2) Vizum se lahko izda samo tujcu, ki ima veljavno potno listino, pri čemer 
mora biti veljavnost potne listine najmanj tri mesece daljša od veljavnosti vizuma. 

(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, z navodilom določi izjeme, v 
katerih se vizum lahko izda tudi tujcu, ki ima potno listino, katere veljavnost je krajša 
od treh mesecev. 

(4) Vizum tujcu ne daje pravice zaposlitve ali dela. 

(5) Vrste vizumov so: 
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- letališki tranzitni vizum (vizum A), 
- tranzitni vizum (vizum B), 
- vizum za vstop (vizum C in vizum D). 

15. člen 
(letališki tranzitni vizum - vizum A) 

(1) Tujci, ki med vmesnim pristankom na letališču v Republiki Sloveniji ne 
zapustijo letališkega prostora ali letala, ne potrebujejo vizuma. 

(2) Izjemoma lahko Vlada Republike Slovenije z uredbo določi, da zaradi 
interesov države, zaradi zatiranja organiziranega kriminala ali zaradi odnosov z 
drugimi državami potrebujejo državljani določenih držav ali potniki na določenih 
potovalnih smereh za tranzit letališki tranzitni vizum. 

(3) Tujcu se lahko na njegovo prošnjo izda letališki tranzitni vizum za 
določeno število tranzitnih potovanj preko mednarodnega območja letališča za čas 
trajanja tranzita. 

16. člen 
(tranzitni vizum - vizum B) 

(1) Tranzitni vizum se izda tujcu za enkratno ali dvakratno, izjemoma tudi 
večkratno potovanje preko državnega ozemlja Republike Slovenije iz določene tuje 
države v določeno tretjo državo, pri čemer lahko ob vsakem potovanju ostane v 
Republiki Sloveniji največ pet dni, veljavnost vizuma pa ne sme biti daljša od šestih 
mesecev. 

(2) Tranzitni vizum se lahko izda samo, če tujec dokaže, da ima zagotovljen 
vstop v državo, v katero bo vstopil iz Republike Slovenije. 

17. člen 
(vizum za vstop - vizum C in vizum D) 

(1) Vizum se izda za enkratni ali za večkratni vstop v državo, pri čemer niti 
enkratno neprekinjeno bivanje niti skupno trajanje zaporednih bivanj v Republiki 
Sloveniji ne sme biti daljše od 90 dni v šestih mesecih, šteto od dneva prvega vstopa. 

(2) Vizum za večkratni vstop se lahko izda z veljavnostjo največ do enega 
leta. 

(3) Izjemoma se lahko vizum za večkratni vstop izda z veljavnostjo, daljšo 
od enega leta, če je to v interesu Republike Slovenije, o čemer odloči ministrstvo, 
pristojno za notranje zadeve, na predlog posameznega ministrstva. 

K 

(4) Vizum za enkratni ali večkratni vstop se izda za turistične, poslovne, 
osebne ali druge vrste obiskov oziroma za tem primerljive namene prihoda v 
Republiko Slovenijo. 
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(5) Namen, za katerega se vizum izda, se v vizumu razvidno navede. 

(6) Vlada Republike Slovenije lahko določi primere, v katerih se lahko vizum 
iz prvega odstavka tega člena izjemoma izda tudi za daljše bivanje, vendar ta čas v 
nobenem primeru ne sme presegati šest mesecev v enem letu (VIZUM D). 

18. člen 
(vizum v skupinski potni list) 

(1) Vizum v skupinski potni list se izda kot vizum za letališki tranzit (vizum 
A), vizum za tranzit (vizum B) ali kot vizum za vstop (vizum C) skupini tujcev, ki lahko 
šteje najmanj pet in največ 50 oseb. 

(2) Vizum za vstop se v skupinski potni list lahko izda za bivanje do največ 
30 dni. 

19. člen 
(izdajanje vizumov) 

(1) Vizum se izda na prošnjo tujca, če ima veljavno potno listino in če ni s 
tem zakonom določenih razlogov za zavrnitev njegovega vstopa v državo. 

(2) Tujec si mora pridobiti vizum pred vstopom v državo. 

(3) Vizume izdajajo diplomatsko-konzularna predstavništva Republike 
Slovenije v tujini. 

(4) Izjemoma lahko, ob pogojih, ki jih predpiše minister, pristojen za 
notranje zadeve, izda vizum za enkratni vstop ali tranzitni vizum tudi organ mejne 
kontrole. 

(5) Izjemoma lahko, ob pogojih, ki jih določi minister, pristojen za zunanje 
zadeve, izda vizum tudi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. 

(6) Tujec mora v prošnji iz prvega odstavka tega člena navesti namen 
svojega prihoda v državo, priložiti veljavno potno listino, v katero se lahko pritrdi 
vizum in po potrebi dokumentacijo, s katero dokaže namen in pogoje svojega obiska. 

(7) Tujec se je na zahtevo pristojnega organa iz tretjega odstavka tega 
člena dolžan pri njem osebno zglasiti. 

20. člen 
(zavrnitev izdaje vizuma) 

(1) Tujcu se vizuma ne izda, če: 
obstajajo razlogi za zavrnitev vstopa iz 9. člena tega zakona; 
prošnji za izdajo vizuma ne predloži potne oziroma druge ustrezne listine ali, na 
zahtevo pristojnega organa, druge potrebne dokumentacije; 
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če se na vabilo pristojnega organa pri njem ne zglasi osebno. 

(2) Tujcu se lahko izda tranzitni vizum, ne glede na obstoj razlogov za 
zavrnitev, če njegov tranzit ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije in če so 
izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 16. člena. 

(3) Ne glede na razloge za zavrnitev izdaje vizuma, se vizum lahko izda iz 
humanitarnih razlogov ali če je to v interesu Republike Slovenije ali na podlagi 
sprejetih mednarodnih obveznosti. Pogoje in način izdaje vizuma iz humanitarnih 
razlogov predpiše minister, pristojen za notranje zadeve. 

(4) če se izda vizum na podlagi drugega ali tretjega odstavka tega člena, 
lahko pristojni organ določi, da se tujcu dovoli vstop v državo samo na posebej 
določenem mejnem prehodu. 

21. člen 
(vsebina in oblika vizuma) 

(1) Vizum mora vsebovati podatke o: 
- vrsti vizuma, 
- roku veljavnosti, 
- trajanju bivanja v državi, 
- številu vstopov, 
- namenu obiska, 
- osebne podatke osebe, ki ji je vizum izdan, 
- fotografijo, priloženo vlogi za izdajo vizuma, ki kaže pravo podobo osebe, ki ji je 

vizum izdan. 

(2) Vizum se izda v obliki nalepke, ki se pritrdi v potno listino. 

(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, izda v soglasju z ministrom, 
pristojnim za zunanje zadeve, navodilo o vsebini in formatu vizuma. 

(4) V izdanem vizumu ni mogoče spreminjati vpisanih podatkov. 

22. člen 
(razveljavitev vizuma) 

(1) Vizum se razveljavi, če: 
se naknadno ugotovi, da tujec ob izdaji vizuma ni izpolnjeval s tem zakonom 
določenih pogojev; 
se ugotovi, da tujec ne izpolnjuje več pogojev za izdajo vizuma; 
je tujec namenoma navedel napačne podatke o svoji istovetnosti ali druge 
netočne podatke, ali je namenoma prikril okoliščine, ki so pomembne za izdajo 
vizuma; 
tujec nima več veljavne potne oziroma druge ustrezne listine; 
je zoper tujca odrejen izgon ali prisilna odstranitev iz države. 
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(2) Vizum razveljavi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve aii organ 
mejne kontrole. V primeru, če tujec še ni vstopil v Republiko Slovenijo, lahko vizum 
razveljavi tudi diplomatsko konzularno predstavništvo. Vizum lahko razveljavi tudi 
ministrstvo pristojno za zunanje zadeve. 

(3) Razveljavitev vizuma se razvidno označi v potni listini tujca, v katero je 
vpisan. Način označitve predpiše minister, pristojen za notranje zadeve. 

(4) Tujec, ki mu je bil vizum razveljavljen in se nahaja v Republiki Sloveniji, 
mora državo nemudoma zapustiti. 

23. člen 

(črtan) 

24. člen 
(obveznost prevoznikov) 

(1) Prevoznik lahko pripelje tujca na državno ozemlje Republike Slovenije 
po kopenski, zračni ali vodni poti samo, če ima ustrezno potno listino in vstopno 
dovoljenje, ki jih kot državljan določene države potrebuje. 

(2) Prevoznik iz prvega odstavka tega člena je dolžan, da ob prihodu 
nemudoma in brezplačno posreduje organom mejne kontrole na njihovo zahtevo 
podatke o potnih listinah in dovoljenjih za vstop potnikov, prevoznikov in članov 
posadke. 

(3) če je tujcu zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ga mora prevoznik, ki 
ga je po zračni, kopenski ali vodni poti pripeljal na mejo v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, takoj sprejeti nazaj v oskrbo in na svoje stroške odpeljati iz 
države. 

IV. POGLAVJE 

PREBIVANJE TUJCEV 

25. člen 
(dovoljenje za prebivanje) 

(1) Tujec, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati dalj časa, kot je to mogoče 
na podlagi vizuma, ali ki želi vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji iz drugačnih 
razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma, mora imeti dovoljenje za prebivanje. 

(2) Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop v Republiko 
Slovenijo in bivanje za določen čas in za določen namen ali prebivanje za nedoločen 
čas. 
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(3) Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji ni potrebno za tiste tujce 
in v tistih primerih, za katere je tako določeno z zakonom ali mednarodnim 
sporazumom. 

26. člen 
(vrsta dovoljenj za prebivanje) 

(1) Dovoljenje za prebivanje se izda kot 
a) dovoljenje za začasno prebivanje, ali 
b) dovoljenje za stalno prebivanje. 

(2) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za določen namen in za 
določen čas. 

(3) Dovoljenje za začasno prebivanje, brez vezave na določen namen, se, 
kot nevezano dovoljenje za začasno prebivanje, lahko izda določenim tujcem ob 
pogojih, ki jih določa ta zakon. 

(4) Dovoljenje za stalno prebivanje se izda brez omejitev glede trajanja in 
namena bivanja v Republiki Sloveniji. 

27. člen 
(pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje) 

(1) Dovoljenje za prebivanje se izda na prošnjo tujca, ki želi prebivati v 
Republiki Sloveniji. Prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje tujca v Republiki 
Sloveniji lahko v primerih, ki so določeni s tem zakonom, vloži tudi druga fizična ali 
pravna oseba. 

(2) V prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje mora biti naveden namen 
prebivanja v Republiki Sloveniji. Vlagatelj prošnje navedenega namena med 
postopkom ne more spreminjati. 

(3) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora imeti veljavno potno 
listino, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v 
Republiki Sloveniji, ustrezno zdravstveno zavarovanje in zadostna sredstva za 
preživljanje v času prebivanja v državi, oziroma mu mora biti preživljanje kako 
drugače zagotovljeno. 

(4) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora poleg pogojev iz 
prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi pogoje, ki se s tem zakonom zahtevajo za izdajo 
posamezne vrste dovoljenja za prebivanje. 

(5) Vlagatelj mora prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje priložiti 
veljavno potno listino iz tretjega odstavka tega člena oziroma overjen prepis takšne 
listine ter druga dokazila in listine o izpolnjevanju pogojev iz tretjega in četrtega 
odstavka tega člena. Vlagatelj prošnje se mora na vabilo pristojnega organa pri njem 
osebno zglasiti. 
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(6) Dovoljenje za prebivanje se na razviden način vpiše v potno listino ali se 
izda v obliki odločbe. Dovoljenje za prebivanje, razen dovoljenja za prvo prebivanje, 
se lahko izda v obliki odločbe, če tujec, katerega istovetnost ni sporna, nima in si ne 
more priskrbeti potne listine svoje matične države. V takšnih primerih se tujcu po 
uradni dolžnosti izda osebna izkaznica za tujca. 

(7) Dovoljenje za prebivanje se vroči osebno tujcu, za katerega se izda 
oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku. 

(8) Z zakonom ali mednarodnim aktom se lahko določi, da imajo določeni 
tujci ob pogojih, določenih z zakonom ali mednarodnim aktom pravico do prebivanja 
v Republiki Sloveniji. 

28. člen 
(izdaja dovoljenja za prvo prebivanje) 

(1) Dovoljenje za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji se lahko izda samo 
kot dovoljenje za začasno prebivanje. 

(2) Dovoljenje za prvo prebivanje v Republiki Sloveniji mora pridobiti tujec 
pred svojim vstopom v državo, če ni z zakonom drugače določeno. 

(3) Prošnja za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena se vloži pri 
diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri 
pristojnem organu v Republiki Sloveniji, če je tako določeno s tem zakonom. 

(4) Dovoljenje za prvo prebivanje se ne sme izdati za daljši čas od enega 
leta, razen če ni s tem zakonom drugače določeno. 

29. člen 

(črtan) 

30. člen 
(izdaja dovoljenja za začasno prebivanje) 

(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu, ki namerava v Republiki 
Sloveniji prebivati iz naslednjih namenov: 
- zaposlitve ali dela; 
- združitve družine; 
- študija, izobraževanja, specializacije ali strokovnega izpopolnjevanja ter 

praktičnega usposabljanja, sodelovanja oziroma udeležbe v programih 
mednarodnih izmenjav prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem 
formalnega izobraževanja; 

- drugih upravičenih in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in 
običaji utemeljenih razlogov. 
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(2) Dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji se izda tudi: 
- tujcem - ožjim družinskim članom slovenskih državljanov; 
- tujcem slovenskega rodu do tretjega kolena v ravni vrsti; 
- otrokom tujcev, rojenih v Republiki Sloveniji. 

(3) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za čas, ki je potreben za 
izpolnitev namena bivanja, vendar najdlje za eno leto, če zakon ne določa drugače. 
Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko izda tujcu, ki ima veljavno potno listino, 
katere veljavnost mora biti najmanj tri mesece daljša od časa, za katerega se izda 
dovoljenje. 

(4) Tujci, ki imajo dovoljenje za začasno prebivanje, lahko prebivajo v 
Republiki Sloveniji do roka veljavnosti izdanega dovoljenja. 

(5) Tujec, ki mu je bilo izdano dovoljenje za začasno prebivanje za določen 
namen, lahko prebiva v Republiki Sloveniji samo v skladu z namenom, zaradi 
katerega mu je bilo izdano dovoljenje. 

31. člen 
(podaljšanje dovoljenja za prebivanje in izdaja nadaljnjih dovoljenj) 

(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se lahko podaljša pod enakimi pogoji, 
kot se izda. Prošnjo za podaljšanje dovoljenja mora tujec vložiti pri pristojnem organu 
v Republiki Sloveniji pred potekom roka, do katerega dovoljenje velja. 

(2) Tujec, ki ima dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, 
lahko pred iztekom roka, za katerega je dovoljenje izdano, vloži prošnjo pri 
pristojnem organu v Republiki Sloveniji, za izdajo nadaljnjega dovoljenja za 
prebivanje z drugačnim namenom. 

(3) Če pristojni organ prošnjo za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega 
dovoljenja zavrne ali zavrže ali če postopek ustavi, mora tujec zapustiti državo v roku 
15 dni od vročitve dokončne odločbe ali sklepa. 

(4) Tujec ima zoper odločbo in sklep iz tretjega odstavka tega člena pravico 
do pritožbe v roku 15 dni od vročitve odločbe ali sklepa. 

32. člen 
(dovoljenje za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela) 

(1) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi zaposlitve ali dela, se 
lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje, če ima delovno dovoljenje oziroma 
drugo potrebno dovoljenje po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, ali 
izpolnjuje pogoje, ki jih za opravljanje posamezne dejavnosti določajo zakoni in drugi 
predpisi Republike Slovenije. 
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(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se izda tujcem za prvo prebivanje v 
Republiki Sloveniji za čas, za katerega velja delovno oziroma drugo ustrezno 
dovoljenje, vendar ne dlje od enega leta. 

(3) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se po preteku časa lahko podaljša, če 
so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka, vendar največ za dve leti. 

(4) Tujcu, ki na podlagi dovoljenja iz prvega odstavka tega člena prebiva v 
Republiki Sloveniji neprekinjeno tri leta, lahko pristojni organ, ob pogojih iz prvega 
odstavka tega člena, to izda tudi za daljši čas od dveh let. 

(5) Z uredbo Vlade Republike Slovenije se določijo primeri, pri katerih, pri 
izdaji dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, ni potrebno upoštevati kvot iz 
drugega odstavka 5. člena tega zakona. 

(6) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi, v katerih primerih tujec ne 
potrebuje dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela. 

33. člen 
(dovoljenje za začasno prebivanje zaradi študija) 

(1) Tujci, ki so kot študenti sprejeti na študij, izobraževanje, specializacijo ali 
strokovno izpopolnjevanje v ustreznih izobraževalnih ustanovah v Republiki Sloveniji, 
imajo pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji za čas, dokler traja študij, 
izobraževanje, specializacija, strokovno izpopolnjevanje ali praktično usposabljanje. 

(2) Tujcem iz prejšnjega odstavka tega člena se izda dovoljenje za začasno 
prebivanje za čas študija, izobraževanja, specializacije oziroma strokovnega 
izpopolnjevanja, vendar ne dlje od enega leta. V primeru, če študij, izobraževanje, 
specializacija, strokovno izpopolnjevanje traja daljši čas od enega leta, se dovoljenje 
letno podaljšuje. 

(3) Pogoj za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka tega člena je dokazilo 
o sprejemu na študij, izobraževanje, specializacijo, strokovno izpopolnjevanje, ki ga 
izda izobraževalna ustanova, na katero je tujec sprejet kot študent, oziroma potrdilo 
pristojnega državnega organa, ki je pristojen za izvajanje mednarodnega ali 
bilateralnega sporazuma ali je dajalec štipendije, oziroma potrdilo, ki ga izda od 
države pooblaščena organizacija, ki je odgovorna za izvajanje določenega programa. 

34. člen 
(dovoljenje za začasno prebivanje zaradi opravljanja sezonskega dela in za 

čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci) 

(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu zaradi opravljanja 
sezonskega dela največ za šest mesecev ali izjemoma za devet mesecev na 
področjih, ki zahtevajo tak čas. 
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(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka tega člena se izda tujcu, če so 
izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 5. člena tega zakona. 

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se lahko izda na prošnjo tujca 
ali delodajalca. Delodajalec lahko prošnjo za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje 
vloži pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri 
pristojnem organu v Republiki Sloveniji. 

(4) Na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja 
sezonskega dela tujec ne more pridobiti nadaljnjega dovoljenja za začasno 
prebivanje. 

(5) V primerih, ko je za izvajanje tujih storitev z zakonom, ki ureja 
zaposlovanje in delo tujcev, predpisano delovno dovoljenje, se tujcu lahko izda 
dovoljenje za začasno prebivanje za čas trajanja v pogodbi določenih del, ki pa ne 
more biti daljši od enega leta, če z meddržavnim sporazumom ni drugače določeno. 

(6) če iz upravičenih razlogov pogodbe ni mogoče realizirati v predpisanem 
roku, se dovoljenje tujcu podaljša do roka dokončanja del, na podlagi predhodno 
pridobljenega podaljšanja veljavnosti delovnega dovoljenja. 

(7) Prošnjo za izdajo dovoljenja iz petega odstavka tega člena lahko vloži 
tujec ali zakoniti zastopnik obeh pogodbenih strank. Prošnji je potrebno priložiti: 
- delovno dovoljenje; 
- potrjen spisek napotenih delavcev s podatki na predpisanem obrazcu, ki ga izda 

in potrdi zavod za zaposlovanje; 
- dokazilo, da je tujec, ki ga tuj delodajalec na podlagi pogodbe napotuje v 

Republiko Slovenijo, socialno in zdravstveno zavarovan v državi, iz katere je 
napoten. 

35. člen 
(dnevni delovni migranti) 

(1) Dnevnim delovnim migrantom se lahko izda dovoljenje za začasno 
prebivanje za dnevne delovne migrante. 

(2) Dovoljenje za začasno prebivanje za dnevne delovne migrante se izda 
osebam iz prejšnjega odstavka za dobo dveh let, če izpolnjujejo pogoje za izdajo 
dovoljenja za začasno prebivanje zaradi zaposlitve ali dela in dokažejo, da so dnevni 
delovni migranti. 

(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena po preteku dveh let še 
izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena, organ, ki izda dovoljenje za 
začasno prebivanje za dnevne delovne migrante, to obnovi, za enako obdobje 
veljavnosti. 
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36. člen 
(združitev družine in pravica do celovitosti družine) 

(1) Tujcu, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje ali 
dovoljenje za začasno prebivanje, razen tujcu, ki ima dovoljenje za začasno 
prebivanje zaradi sezonskega dela, se ob pogojih in v skladu s tem zakonom, prizna 
pravica do združitve, ohranitve in ponovne pridobitve celovitosti družine z ožjimi 
družinskimi člani, ki so tujci. 

(2) Prošnja za izdajo dovoljenja se vloži pri diplomatsko konzularnem 
predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki 
Sloveniji. 

(3) Za ožje družinske člane tujca se po tem zakonu štejejo zakonec, 
mladoletni neporočeni otroci in starši mladoletnih otrok. Izjemoma lahko pristojni 
organ, po prostem preudarku, za ožjega družinskega člana šteje tudi drugega 
sorodnika tujca, če posebne okoliščine govorijo v prid združitvi družine v Republiki 
Sloveniji. 

(4) Dovoljenje za prebivanje zaradi združitve družine se izda na prošnjo 
tujca iz prvega odstavka tega člena, ki mora priložiti dokazila o zadostnih sredstvih 
za preživljanje tistih ožjih družinskih članov, ki nameravajo prebivati v državi. 

(5) Dovoljenje za prebivanje zaradi združitve oziroma ohranitve celovitosti 
družine se izda družinskemu članu tujca za enako časovno obdobje, kot je dovoljenje 
za prebivanje tujca, ki uveljavlja pravico do celovitosti družine in ga je mogoče 
podaljševati skupaj z njegovim dovoljenjem. Dovoljenje za prebivanje zaradi 
združitve družine se lahko podaljšuje ožjemu družinskemu članu tujca, ki ima v 
Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje, z veljavnostjo do dveh let; če 
prebiva v Republiki Sloveniji neprekinjeno tri leta na podlagi dovoljenj za začasno 
prebivanje, se mu lahko izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena tudi za daljši 
čas. 

(6) Zakoncu in otrokom tujca se, če izpolnjujejo z zakonom določene 
pogoje, izda dovoljenje za prebivanje kot nevezano dovoljenje. 

(7) Pristojni organ lahko ožjemu družinskemu članu tujca iz prvega 
odstavka tega člena podaljša dovoljenje za prebivanje tudi v primeru, če je tujec umrl 
ali če je zakonska skupnost prenehala, vendar pa je v Republiki Sloveniji trajala 
najmanj tri leta. Navedeno dovoljenje se lahko podaljša samo enkrat, z veljavnostjo 
do enega leta. 

37. člen 
(tuji ožji družinski člani slovenskih državljanov in tujci slovenskega rodu) 

(1) Tuji ožji družinski člani slovenskih državljanov imajo pravico prebivanja v 
Republiki Sloveniji, ob pogojih in v skladu s tem zakonom. 
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(2) Slovenski državljan, ki ima v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče, 
lahko vloži prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje svojih ožjih družinskih članov. 

(3) Dovoljenje za prebivanje se tujcem-družinskim članom slovenskega 
državljana izda kot nevezano dovoljenje za tri leta in se lahko ob pogojih, določenih s 
tem zakonom podaljšuje. Prošnja iz prejšnjega odstavka se vloži pri diplomatsko 
konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v 
Republiki Sloveniji. 

(4) Tujcu - zakoncu slovenskega državljana preneha veljati dovoljenje za 
prebivanje, če se zakonska zveza razveže prej kot v dveh letih izdaje dovoljenja. 

(5) Tujec slovenskega rodu ima v skladu s tem zakonom pravico do 
prebivanja v Republiki Sloveniji, če dokaže, da izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 
27. člena tega zakona. 

38. člen 
(otroci tujcev, rojeni v Republiki Sloveniji) 

(1) Otrok tujca, rojen v Republiki Sloveniji, ki ne pridobi slovenskega 
državljanstva, v prvih treh mesecih življenja ne potrebuje dovoljenja za prebivanje. 

(2) Pristojni državni organ otroku iz prejšnjega odstavka tega člena po treh 
mesecih po uradni dolžnosti izda dovoljenje za prebivanje, ki velja oziroma se 
podaljšuje toliko časa, kolikor ima dovoljenje ali se podaljšuje dovoljenje otrokovi 
materi ali otrokovemu očetu oziroma skrbniku, kateremu je bil otrok zaupan v vzgojo 
do dopolnjenega 18 leta starosti. 

(3) Pristojni organ izda po uradni dolžnosti dovoljenje za stalno prebivanje 
otroku iz prvega odstavka tega člena, ob pogoju, da ima vsaj eden od staršev 
dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji oziroma katerega skrbnik je 
slovenski državljan ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. 

39. člen 

(črtan) 

40. člen 
(dovoljenje za prebivanje iz drugih utemeljenih razlogov) 

Tujcu, ki v skladu z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli ali 
običaji izkaže utemeljen razlog, zaradi katerega je njegovo bivanje v Republiki 
Sloveniji upravičeno, lahko pristojni organ izda dovoljenje za začasno prebivanje in 
sicer za čas," za katerega je njegovo prebivanje v državi neobhodno potrebno, vendar 
ne dlje od enega leta. 
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41. člen 
(dovoljenje za stalno prebivanje) 

(1) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu, ki osem let 
neprekinjeno prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno 
prebivanje in ni razlogov za njegovo zavrnitev iz 43. člena tega zakona ter izpolnjuje 
druge pogoje, določene z zakonom. 

(2) Tujcu, ki je slovenskega rodu ali tujcu, katerega prebivanje v Republiki 
Sloveniji je v interesu Republike Slovenije ter ožjim družinskim članom slovenskih 
državljanov ali tujcev, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje ali 
status begunca, se lahko izda dovoljenje za stalno prebivanje tudi pred iztekom roka 
iz prejšnjega odstavka. 

(3) Dovoljenje za stalno prebivanje se ne izda tujcu, ki je bil v zadnjih treh 
letih obsojen na zaporne kazni, katerih skupna dolžina presega eno leto. Čas, ki ga 
je tujec prebil na prestajanju kazni, se ne šteje v čas, potreben za izdajo dovoljenja 
za stalno prebivanje. 

(4) Tujec, ki prosi za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, mora, na 
zahtevo pristojnega organa, prošnji priložiti dokaze o sredstvih, potrebnih za njegovo 
preživljanje, dokaze, s katerimi izkaže svojo upravičenost do dajatev iz 
pokojninskega ali drugega temu ustreznega zavarovanja ter druge dokaze oziroma 
dokumentacijo, s katero lahko dokaže upravičenost svojih razlogov, zaradi katerih 
prosi za izdajo dovoljenja. 

42. člen 
(pristojnost organov za izdajo dovoljenj) 

(1) Dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji izdaja in 
podaljšuje upravna enota, na območju katere namerava tujec prebivati, oziroma 
upravna enota, na območju katere tujec prebiva. Dovoljenja za začasno prebivanje 
zaradi opravljanja sezonskega dela in dovoljenja za začasno prebivanje za čezmejno 
opravljanje storitev z napotenimi delavci lahko izdaja in podaljšuje upravna enota, 
kjer je sedež delodajalca oziroma, kjer se opravlja dejavnost. 

(2) Dovoljenja za stalno prebivanje izdaja upravna enota, na območju 
katere tujec prebiva. 

43. člen 
(zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje) 

(1) Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se tujcu ne izda, če: 
niso izpolnjeni pogoji iz tretjega in četrtega odstavka 27. člena tega zagona, 
je tujcu prepovedan vstop v državo, 
obstajajo razlogi za domnevo, da tujec po izteku veljavnosti dovoljenja ne bo 
prostovoljno zapustil Republike Slovenije, 
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- obstajajo resni razlogi za sum, da utegne pomeniti nevarnost za javni red in 
varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali obstaja sum, da bo 
njegovo prebivanje v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih 
nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem mamil 
ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj, 

- obstajajo razlogi za domnevo, da se tujec ne bo podrejal pravnemu redu 
Republike Slovenije, 

- je očitno, da je bila zakonska zveza sklenjena izključno ali predvsem z namenom 
pridobitve dovoljenja za prebivanje, 

- če se ugotovi, da tujec dejansko že živi v Republiki Sloveniji. 

(2) V primeru iz četrte alinee prejšnjega odstavka pristojni organ ni dolžan 
obrazložiti razlogov za zavrnitev. 

44. člen 
(razveljavitev dovoljenja za prebivanje) 

(1) Dovoljenje za prebivanje organ, ki ga je izdal, razveljavi, če: 
se naknadno ugotovi, da so obstajali razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja; 
naknadno nastopijo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja; 
je tujec namenoma dal napačne podatke o svoji istovetnosti ali druge netočne 
podatke ali je namenoma prikril okoliščine, ki so pomembne za izdajo 
dovoljenja. 

(2) O razveljavitvi dovoljenja za prebivanje izda pristojni organ odločbo, 
zoper katero se lahko tujec pritoži na ministrstvo, pristojno za notranje zadeve v 
osmih dneh po njoni vročitvi. 

45. člen 
(prenehanje dovoljenja za prebivanje) 

(1) Dovoljenje za začasno prebivanje preneha, če: 
preteče njegova veljavnost ali če je razveljavljeno; 
je tujcu odpovedano prebivanje; 
je tujcu izrečena kazen izgona tujca iz države ali varstveni ukrep odstranitve 
tujca iz države; 
se tujec odreče dovoljenju, in sicer z dnem podane izjave o odreku dovoljenju 
za začasno prebivanje; 
tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije. 

(2) Dovoljenje za stalno prebivanje preneha veljati, če: 
je dovoljenje razveljavljeno; 
je tujcu odpovedano prebivanje; 
je tujcu izrečena stranska kazen izgona tujca iz države ali varstveni ukrep 
odstranitve tujca iz države; 
se tujec odreče dovoljenju in sicer z dnem podane izjave o odreku dovoljenju za 
stalno prebivanje; 
tujec pridobi državljanstvo Republike Slovenije; 
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se tujec izseli ali ostane v tujini neprekinjeno eno leto in o tem ne obvesti 
organa, ki mu je izdal dovoljenje. 

46. člen 
(način izdaje, vsebina, razveljavitev in oblika dovoljenja za prebivanje) 

(1) Pristojni organ, ki izda tujcu dovoljenje za prebivanje, to dovoljenje na 
razviden način vnese v tujčevo potno listino kot nalepko ali izda kot odločbo. 

(2) Dovoljenje za prebivanje mora vsebovati fotografijo osebe, ki ji je bilo 
dovoljenje izdano in podatke o: 

vrsti dovoljenja, 
namenu, zaradi katerega se izda, 
roku veljavnosti, 
dovoljenjih in listinah, potrebnih za izdajo dovoljenja in 
osebne podatke osebe, ki ji je bilo izdano dovoljenje. 

(3) Pristojni organ v potni listini na razviden način označi razveljavitev 
oziroma prenehanje dovoljenja za prebivanje. 

(4) Minister, pristojen za notranje zadeve, predpiše vsebino, obliko in način 
izdaje dovoljenja za prebivanje ter način in označitev razveljavitve oziroma 
prenehanja dovoljenja za prebivanje. 

V. POGLAVJE 

ZAPUSTITEV DRŽAVE IN ODPOVED PREBIVANJA 

47. člen 
(nezakonito prebivanje) 

(1) Tujec, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji mora državo zapustiti 
nemudoma oziroma v roku, ki mu je bil postavljen. 

(2) Šteje se, da tujec nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, če: 
- je nedovoljeno vstopil; 
- mu je bil razveljavljen vizum ali je potekel rok za katerega je bil izdan ali prebiva v 

Republiki Sloveniji v nasprotju s vstopnim naslovom oziroma mu je potekel čas, 
ko je na podlagi zakona ali mednarodnega sporazuma lahko v Republiki Sloveniji; 

- nima dovoljenja za prebivanje ali je dovoljenje prenehalo veljati. 

(3) Tujec, ki je pravočasno vložil prošnjo za podaljšanje dovoljenja za 
prebivanje ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja, sme ostati v državi, dokler o njegovi 
prošnji ni odločeno, o čemer se mu izda posebno potrdilo, ki velja kot dovoljenje za 
začasno prebivanje, do odločitve o prošnji. 
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(4) Pri določanju roka, v katerem mora tujec zapustiti državo, mora organ, ki 
izda odločbo, upoštevati čas, v katerem tujec to lahko stori, pri čemer ta rok ne sme 
biti daljši od treh mesecev. 

48. člen 
(odpoved prebivanja) 

(1) Tujcu, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje, se 
lahko prebivanje odpove: 

če je bil s pravnomočno sodbo obsojen zaradi kaznivega dejanja na nepogojno 
zaporno kazen, daljšo od treh let; 
če obstaja utemeljen sum, da bi lahko ogrožal varnost države, javno varnost ali 
mir. 

(2) Tujcu, ki sicer zakonito prebiva v Republiki Sloveniji, se lahko, razen iz 
razlogov, določenih v prejšnjem odstavku tega člena, prebivanje odpove, če: 

prebiva v nasprotju z namenom, zaradi katerega mu je bilo dovoljenje izdano; 
ogroža javni red in mir; 
zavrača izpolnjevanje odločitev državnih organov; 
je bil obsojen za kaznivo dejanje na nepogojno zaporno kazen, daljšo od treh 
mesecev; 
ostane brez sredstev za preživljanje in mu preživljanje za čas prebivanja v 
Republiki Sloveniji ni kako drugače zagotovljeno. 

49. člen 
(odločba o odpovedi prebivanja) 

(1) Odločbo o odpovedi prebivanja iz 48. člena tega zakona izda upravna 
enota, na območju katere tujec prebiva. 

(2) V odločbi o odpovedi prebivanja iz prejšnjega odstavka tega člena se 
določi tudi rok, v katerem mora tujec zapustiti Republiko Slovenijo in koliko časa mu 
je prepovedan ponovni vstop v državo, pri čemer ta čas ne more biti krajši od enega 
leta in ne daljši od pet let. 

(3) Pri odločanju o odpovedi prebivanja organ iz prvega odstavka upošteva 
dolžino prebivanja tujca v državi, njegove osebne, družinske, gospodarske in druge 
vezi, ki ga vežejo na Republiko Slovenijo in posledice, ki bi jih odpoved prebivanja 
povzročila tujcu ali njegovi družini. 

(4) Zoper odločbo iz prvega odstavka se tujec lahko pritoži v roku treh dni. 

(5) Pri presoji, koliko časa je tujcu prepovedan prihod v državo, organ, ki 
izda odločbo o odpovedi prebivanja, upošteva vrsto in težo okoliščin, zaradi katerih je 
tujčevo prebivanje v Republiki Sloveniji nezaželeno. 

(6) Odločba o odpovedi prebivanja se vidno označi v potni listini tujca. 
Način označitve predpiše minister, pristojen za notranje zadeve. 
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VI. POGLAVJE 

PRISILNA ODSTRANITEV TUJCA 

50. člen 
(prisilna odstranitev tujca) 

(1) Tujec, ki ne zapusti ozemlja Republike Slovenije v skladu s prvim 
odstavkom 47. člena tega zakona, se iz države prisilno odstrani. 

(2) Tujec, ki mu je bila izrečena stranska kazen izgona tujca iz države ali 
varstveni ukrep odstranitve tujca iz države, se iz države prisilno odstrani. 

(3) Tujec se lahko prisilno odstrani iz države samo, če je odločba, na 
podlagi katere je dolžan zapustiti državo, izvršljiva. 

(4) Tujca, ki se ga mora v skladu z zakonom prisilno odstraniti iz države, 
policija privede do državne meje in ga napoti čez mejo in izroči organom te države. 

(5) Policija privede do državne meje in napoti čez mejo in izroči organom te 
države tudi tujca, ki se ga vrača na podlagi mednarodnega sporazuma. 

51. člen 
(prepoved prisilne odstranitve tujca) 

Prisilna odstranitev ali vrnitev tujca v državo, kjer bi bilo njegovo življenje ali 
svoboda ogrožena zaradi njegove rase, vere, narodnosti, pripadnosti posebni 
družbeni skupini ali političnega prepričanja, ali v državo, v kateri bi bil lahko 
izpostavljen mučenju ali nečloveškemu in poniževalnemu ravnanju ali kazni, ni 
dovoljena. 

52. člen 
(dovolitev zadrževanja) 

(1) Zadrževanje po tem zakonu pomeni dovoljenje tujcu, ki mu je bil 
določen rok za zapustitev države, oziroma tujcu, ki se ga mora prisilno odstraniti, da 
začasno ostane v Republiki Sloveniji. 

(2) Zadrževanje v Republiki Sloveniji se dovoli: 
če bi bila prisilna odstranitev v nasprotju z 51. členom tega zakona; 
če odstranitev ni možna iz drugih razlogov. 

(3) Dovoljenje za zadrževanje izda pristojni organ na prošnjo tujca ali po 
uradni dolžnosti za dobo šestih mesecev; dovoljenje se lahko znova podaljša, dokler 
trajajo razlogi iz prejšnjega odstavka tega člena. 

(4) Pristojni organ z odločbo, s katero dovoli tujcu zadrževanje v Republiki 
Sloveniji, določi kraj prebivanja na določenem naslovu. 
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(5) Obveznost tujca, da zapusti državo, z dovolitvijo zadrževanja ne 
preneha in se ne spremeni. 

53. člen 
(prenehanje dovolitve zadrževanja) 

Dovolitev zadrževanja preneha takoj, ko prenehajo razlogi, ki preprečujejo 
prisilno odstranitev, ali če tujec pridobi dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji 
na podlagi zakona ali mednarodnega sporazuma. 

54. člen 

(črtan) 

55. člen 
(pravica tujca, ki mu je dovoljeno začasno zadrževanje) 

Tujec, kateremu je dovoljeno začasno zadrževanje v Republiki Sloveniji, 
ima pravico do osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja 
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, osnovne oskrbe, šoloobvezni 
mladoletni tujci pa tudi pravico do osnovnega šolstva. 

56. člen 
(omejitev gibanja tujca, ki mora zapustiti državo) 

(1) Za tujca, ki ne zapusti države v določenem roku in ga iz kakršnih koli 
razlogov ni mogoče takoj odstraniti, odredi policija, do njegove odstranitve iz države, 
nastanitev v centru za tujce (v nadaljnjem besedilu: center) ali izven centra, a ne dalj 
kot za šest mesecev. 

(2) Določba prejšnjega odstavka tega člena se uporablja tudi v primerih, ko 
ni znana istovetnost tujca. 

(3) Tujca iz prvega odstavka tega člena, ki ga zaradi posebnih razlogov ali 
potreb ni mogoče nastaniti v centru, se v soglasju s socialnovarstvenim zavodom, na 
stroške centra, nastani v socialnovarstvenem zavodu ali zagotovi drugo ustrezno 
institucionalno varstvo. 

57. člen 
(strožji policijski nadzor) 

(1) Zoper tujca iz 56. člena tega zakona se lahko v centru odredi bivanje 
pod strožjim policijskim nadzorom. 

(2) Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom odredi policija s sklepom, če: 
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- obstaja sum, da se bo skušal tujec prisilni odstranitvi izogniti, oziroma se je 
takemu ukrepu že izognil, 

- to terjajo razlogi javnega reda, varnosti države ali mednarodnih odnosov. 
Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom se odredi za čas, ki je nujno potreben za 
njegovo odstranitev, vendar ne več kot za šest mesecev. 

(3) Strožji policijski nadzor pomeni omejitev svobode gibanja na prostore 
centra, v skladu s hišnim redom centra. 

58. člen 
(postopek v zvezi z omejitvijo gibanja) 

(1) Nastanitev tujca v center ali izven centra in odreditev bivanja pod 
strožjim policijskim nadzorom odredi policija s sklepom, zoper katerega se lahko 
tujec pritoži ministru, pristojnemu za notranje zadeve, v roku osmih dni od prejema 
pisnega odpravka sklepa. 

(2) Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa. 

(3) O pritožbi odloči minister v osmih dneh. Zoper odločitev o pritožbi je 
dopusten upravni spor. 

(4) če tujca iz objektivnih razlogov tudi po preteku šestih mesecev ni 
mogoče odstraniti iz države, lahko policija: 

nastanitev v centru oziroma bivanje pod strožjim policijskim nadzorom podaljša 
za nadaljnjih šest mesecev, če je realno pričakovati, da bo mogoče tujca v tem 
času odstraniti, zlasti še, če je postopek za ugotavljanje istovetnosti še v teku, 
če je v teku pridobivanje dokumentov za tujčevo odstranitev ali če podaljšanje 
terjajo varnostni razlogi; 

tujcu do odstranitve določi drug kraj bivanja izven centra, pri čemer mora tujec 
upoštevati pravila bivanja izven centra, sicer se ga lahko ponovno nastani v 
center. 

(5) Policija lahko ukrepa skladno z drugo alineo prejšnjega odstavka tega 
člena tudi pred potekom šestih mesecev, če iz objektivnih razlogov v tem času realno 
ni mogoče pričakovati tujčeve odstranitve iz države. 

59. člen 
(milejši ukrepi) 

(1) Policija lahko kadar koli nadomesti obvezno nastanitev tujca v centru z 
milejšimi ukrepi, če meni, da lahko tudi tako uresniči svoj namen. 

(2) Policija lahko, na podlagi prejšnjega odstavka tega člena, tujcu dovoli 
bivanje izven centra, pri čemer mu lahko tudi določi kraj bivanja. 
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(3) V primeru ukrepa iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko policija tujcu 
omeji gibanje samo na kraj prebivanja in mu določi obveznost rednega javljanja 
najbližji policijski postaji. 

(4) Pogoje in postopek za ukrepe iz prvega odstavka tega člena predpiše 
generalni direktor policije. 

60. člen 
(ukrepi glede mladoletnikov) 

(1) Mladoletnega tujca, ki je prišel v Republiko Slovenijo na nedovoljen 
način, brez spremstva staršev ali drugih zakonitih zastopnikov, oziroma je po prihodu 
v Republiko Slovenijo ostal brez takšnega spremstva in ga organ, ki ga je prijel, ne 
more takoj vrniti v državo, iz katere je prišel, oziroma izročiti predstavnikom države, 
katere državljan je, policija začasno nastani v centru, v posebnem oddelku za 
mladoletnike in o tem obvesti center za socialno delo, ki mora v skladu z zakonom 
nemudoma postaviti začasnega zastopnika mladoletni osebi. 

(2) Mladoletnik iz prejšnjega odstavka tega člena se ne sme vrniti v matično 
državo ali v tretjo državo, ki ga je pripravljena sprejeti, dokler mu tam ni zagotovljen 
primeren sprejem; v nobenem primeru pa se mladoletnika brez spremstva ne sme 
vračati v nasprotju s Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
spremenjeno s Protokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjeno s Protokolom št. 2 ter njenimi 
protokoli št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11 (Uradni list RS-MP, št. 7/94), Evropsko konvencijo 
o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja 
(Uradni list RS-MP, št. 1/94) ali Konvencijo o otrokovih pravicah (Uradni list RS-MP, 
št. 9/92). 

(3) Mladoletnega tujca policija praviloma nastani v centru skupaj s starši 
oziroma zakonitim zastopnikom, razen če oceni, da je zanj ustrezneje drugače. 

(4) Strožji policijski nadzor se za mladoletnike, mlajše od 16 let, lahko 
odredi le izjemoma in to le skupaj s starši ali skupaj z enim izmed njih. 

61. člen 
(prenehanje nastanitve v centru) 

(1) Nastanitev tujca v centru preneha, ko prenehajo razlogi zanjo oziroma, 
ko je dosežen njen namen. 

(2) Pristojni organ lahko z odločbo, s katero dovoli tujcu zadrževanje v 
Republiki Sloveniji, namesto nastanitve v centru, določi kraj prebivanja na določenem 
naslovu. 

(3) Nastanitev v centru se lahko odpravi tudi na prošnjo tujca, če policija 
ugotovi, da so podani pogoji za milejše ukrepe po tem zakonu. 

18. november2002 63 poročevalec, št. 111 



62. člen 
(stroški prisilne odstranitve) 

(1) Tujec iz prvega odstavka 56. člena tega zakona, ki ima lastna sredstva, 
je dolžan sam nositi stroške svojega preživljanja in nastanitve ter stroške prisilne 
odstranitve do višine lastnih sredstev. 

(2) Če tujec nima sredstev, se stroški iz prejšnjega odstavka tega člena 
plačajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije. 

(3) Stroške iz prvega odstavka tega člena, solidarno nosi tudi oseba, ki je 
tujca pripeljala čez državno mejo na nedovoljen način ali mu omogočila nezakonito 
zaposlitev ali opravljanje dela ali omogočila nezakonito bivanje v Republiki Sloveniji. 

VII. POGLAVJE 

POSTOPEK IN ORGANI «r 

63. člen 
(uporaba zakona, ki ureja splošni upravni postopek) 

V postopkih po tem zakonu se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni 
upravni postopek, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

64. člen 
(organi) 

(1) Diplomatsko konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini in 
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve so pristojna za izdajo in razveljavitev 
vizumov. 

(2) Za ukrepe in odločitve ter postopke v zvezi s prebivanjem tujcev v 
Republiki Sloveniji so na prvi stopnji pristojne upravne enote, na območju katerih 
tujec prebiva ali namerava prebivati, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

(3) Policija je pristojna za opravljanje mejne kontrole, za zavrnitev tujca na 
meji, izdajo vizuma na meji, razveljavitev vizuma, prisilno odstranitev tujca, dovolitev 
zadrževanja in za druge ukrepe in odločitve v zvezi s tujci na meji ali v državi, ki jih 
določa zakon. 

(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, opravlja upravne in strokovne 
zadeve, ki se nanašajo na migracijsko politiko, vstop, zapustitev in prebivanje tujcev 
v državi ter odloča o pritožbah zoper odločbe izdane na prvi stopnji in sprejema 
ukrepe v zvezi s tujci, kadar je tako določeno z zakonom. 

(5) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pri opravljanju nalog iz 
prejšnjega odstavka sodeluje z drugimi ministrstvi, organi in službami, tako da 
usmerja in usklajuje njihovo delo. Zaradi zagotovitve povezanega in usklajenega 
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opravljanja zadev iz prejšnjega odstavka, ki so skupnega pomena za več ministrstev 
in zaradi enotnega in organiziranega sodelovanja in usklajevanja, se pri ministrstvu, 
pristojnem za notranje zadeve, ustanovi skupno delovno telo. 

65. člen 
(pritožba in postopek na drugi stopnji) 

(1) O pritožbah zoper odločbe in ukrepe, ki so jih na prvi stopnji izdali organi 
iz drugega in tretjega odstavka 64. člena tega zakona, odloča ministrstvo, pristojno 
za notranje zadeve. 

(2) Pritožba zoper zavrnitev izdaje ali razveljavitev vizuma in zavrnitev 
vstopa v državo ni dovoljena. Pristojni organ zavrnitve izdaje ni dolžan obrazložiti. 

(3) Pritožba zoper zavrnitev izdaje dovoljenja za prvo prebivanje v Republiki 
Sloveniji je dovoljena le v primerih, če tujec uveljavlja svojo pravico do izdaje 
dovoljenja po 33., 36. in 37. členu tega zakona. V primerih, ko pritožba zoper 
zavrnitev izdaje dovoljenja za prvo prebivanje ni dovoljena, pristojni organ zavrnitve 
ni dolžan obrazložiti. 

65. a člen 
(postopek v diplomatsko konzularnih predstavništvih 

Republike Slovenije v tujini) 

(1) Prošnjo za izdajo vizuma vloži tujec praviloma osebno na obrazcu, ki ga 
predpiše ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v soglasju z ministrstvom, 
pristojnim za zunanje zadeve. 

(2) Tujec mora k prošnji za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje priložiti vso 
dokumentacijo, ki jo zahteva diplomatsko konzularno predstavništvo Republike 
Slovenije v tujini, če k prošnji ni priložena vsa dokumentacija, je diplomatsko 
konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini ne sprejme. Roki po določbah 
zakona, ki ureja upravni postopek, začnejo teči potem, ko diplomatsko konzularno 
predstavništvo Republike Slovenije v tujini sprejme popolno vlogo in jo posreduje 
pristojni upravni enoti. 

(3) V primeru, da upravna enota zahteva dopolnitev prošnje za izdajo 
dovoljenja za prvo prebivanje, diplomatsko konzularno predstavništvo Republike 
Slovenije v tujini o tem pošlje poziv tujcu v pisni obliki, lahko pa ga pozove tudi po 
telefonu ali ustno, če tujec pride v diplomatsko konzularno predstavništvo v tujini. 

(4) V diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini 
odloča o vizumu uradna oseba, ki jo pooblasti minister, pristojen za zunanje zadeve. 
Uradna oseba presodi, če je prošnja za izdajo vizuma dovolj dokumentirana oziroma 
če so navedbe tujca dovolj argumentirane. Uradna oseba je pri svoji odločitvi vezana 
na navodila ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. Vizum se praviloma vroči 
osebno. 
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(5) Diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini vroči 
tujcu dovoljenje za prvo prebivanje, odločbo ali sklep osebno. K vročitvi tujca povabi 
na način, kot ga določa tretji odstavek tega člena. Tujec ob vročitvi podpiše 
vročilnico, ki jo diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije posreduje 
upravni enoti. 

66. člen 
(sodelovanje med organi) 

(1) Organi, določeni v 64. členu tega zakona so pri opravljanju zadev iz 
svoje pristojnosti dolžni med seboj sodelovati, si nuditi pravno pomoč ter posredovati 
potrebne podatke in informacije. 

(2) Državni organi in organi lokalnih skupnosti v Republiki Sloveniji morajo v 
zadevah in vprašanjih, ki se nanašajo na vstop, prebivanje, izstop tujcev ter drugih 
zadevah in vprašanjih v zvezi s tujci, sodelovati s pristojnimi organi za tujce po tem 
zakonu. 

(3) Tujec, zoper katerega je uveden kazenski postopek ali postopek za 
prekršek, se lahko prisilno odstrani iz države samo v soglasju z organom, ki je uvedel 
postopek zoper tujca. 

67. člen 
(obveznosti tujca v postopku) 

(1) Tujec mora ves čas postopka sodelovati s pristojnimi organi in se 
podrejati njihovim ukrepom. Tujec mora omogočiti pristojnemu organu dostop do 
vseh razpoložljivih dokazov ter predložiti vse listine in potrdila, ki jih ima in ki so lahko 
pomembna za postopek ter se odzivati vabilom pristojnih organov. Pristojni organ 
lahko tujcu postavi primeren rok, v katerem mora predložiti zahtevane listine, potrdila 
oziroma druge dokaze, sicer jih ni dolžan upoštevati. 

(2) Če je bil postopek po tem zakonu uveden na zahtevo ali prošnjo tujca in 
ga ni mogoče končati brez njegovega sodelovanja, se njegov molk šteje za umik 
zahteve, če kljub opozorilu pristojnega organa v postavljenem roku ne opravi 
nobenega dejanja za nadaljevanje oziroma dokončanja postopka oziroma, če se iz 
opustitve teh dejanj da sklepati, da ni več zainteresiran za nadaljevanje postopka. 

68. člen 
(izvršljivost odločb) 

Pritožba zoper sklep o nastanitvi v centru ali izven centra ter zoper sklep o 
strožjem policijskem nadzoru, ne zadrži izvržbe. 
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69. člen 
(odločanje) 

Pristojni organ v postopku odloča na podlagi dejstev in okoliščin, znanih v 
Republiki Sloveniji, če je v posameznem primeru potrebno, pa lahko tudi na podlagi 
dejstev in podatkov organov Republike Slovenije v tujini. 

70. člen 
(dolžnost obveščanja) 

(1) Državni in drugi organi in organizacije morajo brez odlašanja obvestiti 
pristojni organ o tujcu, ki nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, ali za katerega je 
podan razlog za odpoved prebivanja. 

(2) Državni organ, ki je uvedel kazenski postopek ali postopek za prekrške 
zoper tujca, ali organ, ki je podal predlog za uvedbo takšnega postopka, mora brez 
odlašanja obvestiti pristojni organ za tujce. 

VIII. POGLAVJE 

OBDELAVA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
TER IZKAZOVANJE ISTOVETNOSTI TUJCA 

71. člen 
(obdelava osebnih podatkov) 

(1) Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, lahko, zaradi izvajanja tega in 
drugih zakonov in na njihovi podlagi sprejetih predpisov v zvezi s tujci, obdelujejo 
osebne podatke o prizadetih tujcih. 

(2) Organi iz prejšnjega odstavka lahko obdelujejo osebne podatke o tujcu, 
ki jih pridobijo tudi brez sodelovanja prizadetega tujca pri drugih organih in 
organizacijah ter pri drugih organih: 
- če je to v interesu prizadetega tujca in je ta za to dal svoje soglasje; 
- če je to z zakonom dovoljeno; 
- če je to potrebno za preverjanje podatkov za prizadetega tujca. 

(3) Državni in drugi organi in organizacije, ki razpolagajo s podatki, ki se 
nanašajo na tujce iz prvega odstavka tega člena, so dolžni te podatke posredovati 
pristojnim organom na njihovo zahtevo. 

(4) Obdelava osebnih podatkov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega 
člena mora biti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 
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72. člen 
(pravice tujca v zvezi z osebnimi podatki) 

Poleg pravic, ki jih ima tujec glede varstva osebnih podatkov na podlagi 
zakona in drugih predpisov, ima pravico, da preveri osebne podatke, vnesene v 
dovoljenje za prebivanje ali vizum in pravico zahtevati njihovo spremembo ali izbris, 
če je to potrebno. 

73. člen 
(ugotavljanje istovetnosti tujca) 

Policija lahko tudi proti volji tujca ugotavlja njegovo istovetnost, če: 
je v centru; 
mu je bilo odpovedano prebivanje v Republiki Sloveniji ali izrečena prepoved 
vstopa v državo; 
obstaja sum, da zanj, pod drugim imenom, še vedno velja prepoved vstopa v 
Republiko Slovenijo; 
se mu namerava izdati potni list za tujca ali druga listina za tujca; 
svoje istovetnosti ne more izkazati oziroma dokazati; 
je to potrebno zaradi ugotovitve državljanstva; 
je skušal vstopiti ali je vstopil v državo s ponarejeno oziroma tujo potno listino in 
obstajajo drugi razlogi, določeni z zakonom. 

74. člen 
(osebno ime) 

(1) Tujec mora med prebivanjem na območju Republike Slovenije 
uporabljati osebno ime, ki ga ima po predpisih svoje države, če v zakonu ali 
mednarodni pogodbi ni drugače določeno. 

(2) Če osebno ime, vpisano v izpisku iz rojstne matične knjige, ni identično 
z osebnim imenom, vpisanim v potni listini tujca, se v uradnih evidencah, ki se vodijo 
v Republiki Sloveniji, vpiše osebno ime, kot je vpisano v potni listini tujca. 

75. člen 
(izkazovanje istovetnosti tujca) 

(1) Tujec dokazuje svojo istovetnost s tujo potno listino, osebno izkaznico 
ali drugo ustrezno listino, ki je v državi tujca predpisana in s katero lahko dokazuje 
istovetnost, s potno listino za tujca, z osebno izkaznico za tujca, z maloobmejno 
izkaznico ali z drugo javno listino, ki jo je izdal državni organ, v kateri je fotografija, na 
podlagi katere je mogoče ugotoviti njegovo istovetnost. 

(2) Na zahtevo policista mora tujec izkazati svojo istovetnost na način, 
določen v prejšnjem odstavku tega člena. 
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(3) Na zahtevo policista mora tujec pokazati tudi dovoljenje, s katerim 
dokazuje zakonitost vstopa in prebivanja v Republiki Sloveniji. 

(4) Tujec svoje listine iz prvega odstavka tega člena ne sme posoditi drugi 
osebi ali uporabiti tuje listine kot svoje. 

(5) Pogrešanje, izgubo, tatvino in drugo odtujitev potne listine oziroma 
druge listine iz prvega odstavka tega člena mora tujec prijaviti policiji takoj oziroma 
najkasneje v 24 urah, ko je to ugotovil. Policija izda tujcu o tem potrdilo. 

(6) Tujec, ki v tujini izgubi potno listino oziroma drugo listino, ki jo je izdal 
pristojni organ Republike Slovenije, mora to takoj naznaniti najbližjemu organu 
Republike Slovenije v tujini, pristojnemu za diplomatsko konzularne zadeve. 

IX. POGLAVJE 

POTNE IN DRUGE LISTINE TER DOVOLJENJA 

76. člen 
(izdaja potnih in drugih listin) 

(1) Tujcu, ki ima dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji, se lahko 
izda potni list za tujca: 

če je oseba brez državljanstva; 
če nima in si ne more preskrbeti veljavne potne listine svoje matične države. 

(2) Potni list za tujca se lahko izda tudi drugemu tujcu, ki nima veljavne 
potne listine, če so za to upravičeni razlogi. 

(3) Vlogo za izdajo potnega lista za tujca vloži tujec osebno pri upravni 
enoti. Vlogo lahko vloži tujec, ki je dopolnil 18 let in tudi tujec, ki še ni star 18 let, pa 
je sklenil zakonsko zvezo. 

77. člen 
(potne listine za mladoletnike) 

Za izdajo potne listine za tujca, mlajšega od 18 let, oziroma tujca, ki ni 
poslovno sposoben, zaprosi njegov zakoniti zastopnik. 

78. čJen 
(veljavnost potnih listin za tujce) 

(1) Potni list za tujca se lahko izda z veljavnostjo do dveh let, razen če: 
tujec zaprosi za potni list s krajšim trajanjem veljavnosti, ali 
če je za namen, zaradi katerega je bil izdan, zadosten tudi krajši čas veljavnosti. 

18. november2002 69 poročevalec, št. 111 



(2) Potni list za tujca, ki je v državi, izda upravna enota, za tujca, ki je v 
tujini, pa pooblaščeno diplomatsko-konzulamo predstavništvo Republike Slovenije v 
tujini. 

(3) Potni list za tujca velja za vse države, razen državo, katere državljan je 
tujec. Potni list za tujca se lahko izda tudi z veljavnostjo samo za določene države. 

79. člen 
(zavrnitev izdaje potnega lista za tujca in njegov odvzem) 

(1) Potni list za tujca se ne izda tujcu: 
zoper katerega teče kazenski postopek, če to zahteva pristojno sodišče; 
ki mu je bila izrečena nepogojna kazen zapora, dokler kazni ne prestane; 
če ni poravnal preživninskih obveznosti iz zakonske zveze ali razmerja med 
starši in otroki do upravičencev, ki stalno prebivajo v Republiki Sloveniji in to 
zahteva pristojni organ; 
če ni poravnal davčnih obveznosti in to zahteva pristojni organ. 

(2) Tujcu se potni list za tujca odvzame: 
če se naknadno ugotovijo ali nastanejo razlogi iz prejšnjega odstavka tega 
člena; 
če v njem manjka fotografija ali če ni več mogoče ugotoviti tujčeve istovetnosti; 
če je potni list ponarejen, nepopoln ali drugače poškodovan. 

(3) Potni list za tujca se odvzame z odločbo, zoper katero se tujec lahko 
pritoži v roku treh dni. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. 

(4) Tujec mora potni list za tujca vrniti, če pridobi državljanstvo Republike 
Slovenije ali če pridobi potni list države, katere državljan je, oziroma, katere državljan 
postane, ali če preneha, oziroma se mu razveljavi dovoljenje za prebivanje. 

80. člen 
(osebna izkaznica za tujca) 

(1) Osebno izkaznico izda upravna enota tujcu, ki ima dovoljenje za stalno 
prebivanje v Republiki Sloveniji in je dopolnil 18 let. Za izdajo osebne izkaznice mora 
tujec zaprositi v 30 dneh od pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje. 

(2) Osebna izkaznica se lahko izda tudi tujcu, ki ima dovoljenje za začasno 
prebivanje, če to zahteva, ali v skladu s šestim odstavkom 27. člena tega zakona. 

(3) Osebna izkaznica se lahko izda tudi tujcu, ki ima dovoljenje za 
prebivanje, ki je dopolnil 15 let starosti, če to zahteva. Tujcu, mlajšemu od 18 let, se 
lahko izda osebna izkaznica z veljavnostjo največ pet let. 

(4) Osebna izkaznica za tujca, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje, se 
izda z veljavnostjo 10 let, za tujca, ki ima dovoljenje za začasno prebivanje, pa z 
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veljavnostjo, ki jo ima dovoljenje za začasno prebivanje, vendar ne več kot za eno 
leto. 

(5) Osebna izkaznica za tujca se odvzame, če: 
predčasno preneha veljati dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji; 
mu je odpovedano prebivanje v Republiki Sloveniji; 
mu je izrečena stranska kazen izgona tujca iz države ali varnostni ukrep prisilne 
odstranitve tujca iz države; 
če v njej manjka fotografija ali če ni več mogoče ugotoviti tujčeve istovetnosti; 
če je ponarejena, nepopolna, poškodovana ali je iz drugih razlogov postala 
neuporabna. 

(6) Tujec mora osebno izkaznico za tujca vrniti pristojnemu organu; 
če pridobi državljanstvo Republike Slovenije ali 
če se izseli z območja Republike Slovenije. 

81. člen 
(izkaznica o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji) 

Osebam, ki jim je dovoljeno začasno zadrževanje v Republiki Sloveniji, 
policija lahko izda izkaznico o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji. Obliko in 
vsebino izkaznice ter postopek izdaje se opredeli v podzakonskem aktu. 

81.a člen 

Osebne podatke iz 89. in 90. člena tega zakona sme uporabljati 
pooblaščeno podjetje ali organ za izdelavo potnega lista za tujca alt osebne izkaznice 
za tujca za potrebe vpisa podatkov na obrazec potnega lista za tujca in osebne 
izkaznice za tujca in jih mora v 30 dneh po uporabi uničiti. 

X. POGLAVJE 

INTEGRACIJA TUJCEV 

82. člen 
(pomoč pri integraciji tujcev) 

(1) Republika Slovenija zagotavlja pogoje za vključitev tujcev, ki imajo v 
Republiki Sloveniji dovoljenje za prebivanje, v kulturno, gospodarsko in družbeno 
življenje Republike Slovenije. Pri tem zlasti: 

organizira tečaje slovenskega jezika za tujce; 
organizira tečaje in druge oblike za nadaljnje izobraževanje in poklicno 
izpopolnjevanje tujcev; 
zagotavlja informacije, ki so potrebne tujcem za njihovo vključevanje v 
slovensko družbo, zlasti glede njihovih pravic in dolžnosti, možnosti osebnega 
razvoja in razvoja v družbi; 
seznanja tujce s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo; 
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organizira skupne prireditve s slovenskimi državljani za spodbujanje 
medsebojnega poznavanja in razumevanja. 

(2) Državni in drugi organi, organizacije in združenja sodelujejo zlasti: 
s pristojnimi organi glede hitrejšega vključevanja tujcev v kulturno, gospodarsko 
in družbeno življenje Republike Slovenije; 
z mednarodnimi organizacijami glede vprašanj migracije in integracije tujcev. 

(3) Državni in drugi organi, organizacije in združenja z vsem svojim 
delovanjem zagotavljajo zaščito pred kakršno koli diskriminacijo na podlagi rasnega, 
verskega, nacionalnega, etničnega ali drugega razlikovanja tujcev. 

(4) Vlada Republike Slovenije izda predpis, s katerim določi načine za 
zagotavljanje in uresničevanje pogojev za integracijo tujcev. 

XI. POGLAVJE 

PRIJAVA IN ODJAVA PREBIVALIŠČA 

83. člen 
(prijava in odjava prebivališča tujca) 

Tujec, ki ima dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji, mora 
pristojnemu organu prijaviti svoje stalno ali začasno prebivališče. 

84. člen 
(prijava in odjava tujca) 

Zdravstvene ustanove, ki sprejmejo tujca na zdravljenje, ga morajo prijaviti 
pristojnemu organu v 24 urah po sprejemu. 

XII. POGLAVJE 

EVIDENCE 

85. člen 
(vrste evidenc) 

(1) Zaradi zagotovitve podatkov o stanju in gibanju tujcev ter o listinah, ki so 
jim bile izdane, se vodijo evidence o: 

dovoljenjih za začasno prebivanje, 
dovoljenjih za stalno prebivanje, 
tujcih s prijavljenim začasnim prebivališčem, 
tujcih s prijavljenim stalnim prebivališčem, 
vizumih, 
potnih listih za tujce, 
osebnih izkaznicah za tujce in izkaznicah o dovolitvi zadrževanja, 
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tujcih, nastanjenih v centru, 
izrečenih kaznih izgona tujca iz države, 
varstvenih ukrepih odstranitve tujca iz države, 
izrečenih ukrepih odpovedi prebivanja tujcu, 
zadržkih za izdajo potnega lista tujcu, 
tujcih, ki jim je odrejen strožji policijski nadzor, 
tujcih, ki jim je določeno bivanje izven centra, 
tujcih, ki jim je bil zavrnjen vstop v državo in 
evidence, ki se vodijo po 84. členu tega zakona. 

(2) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vodi evidence iz osme, devete, 
desete, trinajste, štirinajste in šestnajste alinee prvega odstavka tega člena ter 
evidenco iz enajste alinee prvega odstavka tega člena, kadar je tujcu odpovedano 
stalno prebivanje, pri svojem delu pa lahko uporablja tudi ostale evidence iz prvega 
odstavka tega člena. 

(3) Pristojni organ vodi evidence iz prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, 
sedme in dvanajste alinee prvega odstavka tega člena ter evidenco iz enajste alinee 
prvega odstavka tega člena, kadar je tujcu odpovedano prebivanje po 48. členu tega 
zakona, pri svojem delu pa lahko uporablja tudi ostale evidence iz prvega odstavka 
tega člena. 

(4) Organ, pristojen za kontrolo prehajanja čez državno mejo, vodi evidenco 
iz pete in petnajste alinee prvega odstavka tega člena, pri svojem delu pa lahko 
uporablja tudi ostale evidence iz prvega odstavka tega člena. 

(5) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, oziroma organ Republike 
Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev, vodi evidence iz 
pete in šeste alinee prvega odstavka tega člena, pri svojem delu pa lahko uporablja 
tudi ostale evidence iz prvega odstavka tega člena. 

(6) Organi iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena morajo 
podatke iz 90., 91., 92., 93., 94. in 95. člena tega zakona posredovati ministrstvu, ki 
vodi centralne evidence. Organ, ki ima računalniško opremo povezano z 
računalnikom ministrstva izvaja dolžnost posredovanja tako, da vodi podatke na 
računalniku ministrstva. 

(7) V evidenci iz pete alinee prvega odstavka tega člena tega zakona vodi 
pristojni organ poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka 88. člena tega zakona 
tudi podatke iz zadnje alinee prvega odstavka 21. člena tega zakona. 

(8) V evidenci iz šeste alinee prvega odstavka tega člena tega zakona vodi 
pristojni organ podatke iz prvega in drugega odstavka 89. člena tega zakona. 

(9) V evidenci iz sedme alinee prvega odstavka tega člena tega zakona 
vodi pristojni organ podatke iz prvega in drugega odstavka 90. člena tega zakona. 
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86. člen 
(podatki za izdajo dovoljenja za prebivanje) 

(1) Tujec je dolžan v prošnji za izdajo dovoljenja za začasno ali stalno 
prebivanje dati pristojnemu organu naslednje podatke: 
1. EMŠO, če mu je določena; 
2. priimek in ime; 
3. priimek pred sklenitvijo zakonske zveze; 
4. spol; 
5. rojstni datum (dan, mesec, leto); 
6. rojstni kraj (država, kraj); 
7. državljanstvo; 
8. zakonski stan; 
9. poklic; 
10. zadnje stalno oziroma začasno prebivališče v tujini ali v Republiki Sloveniji 

(država, kraj, ulica in hišna številka); 
11. sedanje začasno oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (naselje, ulica 

in hišna številka); 
12. datum vstopa na območje Republike Slovenije; 
13. razlog in namen prebivanja v Republiki Sloveniji; 
14. način zagotovitve (viri) sredstev za preživljanje; 
15. vrsto in številko potnega lista oziroma druge listine, na podlagi katere je 

prestopil državno mejo, datum in kraj izdaje ter njeno veljavnost; 
16. datum vložitve zahtevka. 

(2) Tujec je dolžan prošnji za izdajo dovoljenja za začasno ali stalno 
prebivanje priložiti fotografijo predpisane velikosti, ki kaže pravo podobo tujca. 

(3) Pristojni organ vodi podatke iz prvega in drugega odstavka v evidenci iz 
prve oziroma druge alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona. V evidenci o 
dovoljenjih za prebivanje vodi pristojni organ tudi podatek o številki in datumu izdaje 
ter dokončnosti odločbe in veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje ter podatek o 
prenehanju dovoljenja za prebivanje. 

87. člen 

(črtan) 

88. člen 
(podatki za izdajo vizuma) 

(1) Tujec je v vlogi za izdajo vizuma dolžan dati pristojnemu organu podatke 
iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 16. točke prvega odstavka 86. člena tega 
zakona in podatke o vrsti vizuma, za katerega prosi, čas, za katerega naj velja vizum 
ter razlog, zaradi katerega prosi za vizum. 

(2) V evidenci vizumov vodi organ podatke o vrsti vizuma, številki in datumu 
izdaje odločbe oziroma veljavnosti in datumu izdaje ter o razveljavitvi vizuma. 
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89. člen 
(podatki za izdajo potnega lista za tujca) 

(1) Tujec mora k vlogi za izdajo potnega lista za tujca (evidenca iz šeste 
alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona) pristojnemu organu oziroma organu 
Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev, 
posredovati podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke prvega odstavka 
86. člena tega zakona ter priložiti dve fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta pravo 
podobo tujca. 

(2) V evidenci potnih listov za tujca vodi organ podatke o številki in datumu 
izdaje odločbe oziroma vrsti potnega lista, registrski in serijski številki potnega lista, 
veljavnosti in datumu izdaje potnega lista ter podatke o ukradenih oziroma 
pogrešanih potnih listih. 

90. člen 
(podatki za izdajo osebne izkaznice za tujca) 

(1) Tujec mora v vlogi za izdajo osebne izkaznice za tujca (evidenca iz 
sedme alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona) pristojnemu organu dati 
podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. in 16. točke prvega odstavka 86. člena tega 
zakona ter priložiti dve fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta pravo podobo tujca. 

(2) V evidenci osebnih izkaznic za tujca vodi organ podatke o številki in 
datumu izdaje odločbe oziroma registrski in serijski številki osebne izkaznice, 
veljavnosti, datumu izdaje in podaljšanja osebne izkaznice za tujca ter podatke o 
ukradenih oziroma pogrešanih osebnih izkaznicah. 

91. člen 
(podatki v evidencah) 

(1) Evidence o izrečenih kaznih izgona tujca iz države (evidenca iz devete 
alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona), o varstvenih ukrepih odstranitve tujca 
iz države (evidenca iz desete alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona) in o 
ukrepih odpovedi prebivanja tujcu (evidenca iz enajste alinee prvega odstavka 85. 
člena tega zakona) vsebujejo podatke iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11. in 16. 
točke prvega odstavka 86. člena tega zakona, čas trajanja izrečenega ukrepa, organ, 
ki je ukrep izrekel in številko ter datum izdaje in pravnomočnosti odločbe oziroma 
dokončnosti odločbe, kadar gre za odpoved prebivanja. 

(2) V evidenci so vsebovani tudi podatki o roku, v katerem mora tujec 
zapustiti državo. 

(3) Evidenca o prisilno odstranjenih tujcih vsebuje podatke iz 1., 2., 3., 4., 
5., 6., 7., 8., 10., 11. in 16. točke prvega odstavka 86. člena tega zakona, razlog, 
datum in državo odstranitve. 
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(4) Evidenca o zadržkih za izdajo potnega lista za tujca (evidenca iz 
dvanajste alinee prvega odstavka 85. člena tega zakona) vsebuje podatke iz 1., 2., 
3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. in 16. točke prvega odstavka 86. člena tega zakona ter 
podatke o vrsti zadržka, o organu, ki je predlagal zadržek, trajanju in zakonski 
podlagi. 

(5) Evidenca iz petnajste alinee 85. člena tega zakona vsebuje podatke iz 
1., 2., 4., 5., 6., 7. in 16. točke prvega odstavka 86. člena tega zakona, razloge in 
datum ter uro zavrnitve ter organ mejne kontrole, ki je zavrnil vstop tujca. 

92. člen 
(temeljni podatki iz evidenc) 

(1) Podatki iz evidenc o izdanih dovoljenjih za začasno prebivanje oziroma 
o izdanih vizumih se hranijo dve leti po poteku veljavnosti dovoljenja oziroma vizuma 
in se nato arhivirajo. Podatki iz evidenc o tujcih s prijavljenim začasnim prebivališčem 
se hranijo dve leti po odjavi oziroma poteku prijave začasnega prebivališča in se nato 
arhivirajo. 

(2) Podatki iz evidenc o izdanih dovoljenjih za stalno prebivanje in tisti 
podatki, ki so po drugem odstavku 86. člena tega zakona vezani na dovoljenje za 
stalno prebivanje, se hranijo 50 let od prenehanja dovoljenja za stalno prebivanje, 
nato se arhivirajo. Podatki iz evidenc o tujcih s prijavljenim stalnim prebivališčem se 
hranijo 50 let po odjavi oziroma poteku prijave stalnega prebivališča, nato se 
arhivirajo. 

(3) Podatki iz evidenc o izrečenih kaznih izgona tujca iz države, varstvenih 
ukrepih odstranitve tujca iz države, o odpovedih prebivanja in prisilno odstranjenih 
tujcih se hranijo še pet let po izteku roka, za katerega je bila izrečena kazen ali 
ukrep, oziroma po odstranitvi tujca iz Republike Slovenije. 

93. člen 
(uporaba podatkov iz evidenc) 

(1) Osebni podatki iz evidenc iz 85. člena tega zakona se lahko uporabljajo 
le pri izvrševanju z zakonom določenih nalog. 

(2) Na zahtevo posameznikov, državnih organov, pravnih oseb, podjetnikov, 
drugih organov in organizacij ter skupnosti jim morajo organi, pristojni za vodenje 
evidenc, dati podatke iz evidence iz 85. člena tega zakona, če so do njihove uporabe 
upravičeni na podlagi zakona ali pisne privolitve posameznika, na katerega se ti 
podatki nanašajo. 

(3) Uporabniki osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena ne 
smejo posredovati osebnih podatkov drugim uporabnikom in jih smejo uporabljati 
samo za namene, za katere so jih dobili. 
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XIII. POGLAVJE 

KAZENSKE DOLOČBE 

94. člen 
(kazenske določbe) 

Z denarno kaznijo 200.000 do 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
pravna oseba: 
(1) če ne prijavi pristojnemu organu v predpisanem roku tujca, ki ga je sprejela na 

zdravljenje; 
(2) če pripelje tujca na državno ozemlje Republike Slovenije po kopenski, zračni ali 

vodni poti, brez ustrezne listine in vstopnega dovoljenja, ki jih kot državljan 
določene države potrebuje. 

Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

95. člen 

Z denarno kaznijo 20.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki sprejme tujca na prenočevanje proti plačilu, če ga ne prijavi 
pristojnemu organu v predpisanem roku. 

96. člen 

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
tujec, če: 
(1) nima veljavne potne listine (7. člen); 
(2) nima dovoljenja za vstop v Republiko Slovenijo (8. člen); 
(3) ostane v Republiki Sloveniji dalj časa, kot je to dovoljeno (12. člen); 
(4) ne zapusti države v roku, za katerega mu je prebivanje dovoljeno (13. člen); 
(5) uporablja osebno ime v nasprotju z zakonom (74. člen); 
(6) ne prijavi izgube, tatvine ali druge odtujitve potne oziroma druge listine (sedmi 

odstavek 75. člena); 
(7) posodi svojo potno oziroma drugo listino drugi osebi ali uporabi tuje listine kot 

svoje (četrti odstavek 75. člena). 

97. člen 

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se takoj na kraju prekrška kaznuje tujec, 
če: 
(1) vstopi ali zapusti državo v nasprotju s 16. členom zakona; 
(2) nemudoma ne zapusti države, ko mu je vizum razveljavljen (četrti odstavek 22. 

člena); 
(3) na zahtevo policista ne pokaže dovoljenja, s katerim dokazuje zakonitost 

bivanja in vstopa v državo (tretji odstavek 75. člena); 
(4) na zahtevo policista ne izkaže svoje istovetnosti (drugi odstavek 75. člena). 
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98. člen 

Z denarno kaznijo od 20.000 do 100.0000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
tujec, če: 
(1) nedovoljeno vstopi v Republiko Slovenijo (11. člen); 
(2) prebiva v Republiki Sloveniji v nasprotju z namenom, za katerega mu je bilo 

izdano dovoljenje za prebivanje (peti odstavek 30. člena); 
(3) nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji (47. člen). 

99. člen 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
oseba, ki omogoči ali pomaga tujcu, da nedovoljeno vstopi ali nezakonito prebiva v 
Republiki Sloveniji ali prebiva v državi v nasprotju z namenom, za katerega mu je bilo 
izdano dovoljenje za prebivanje. 

XIV. POGLAVJE 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

I. 

100. člen 
(posebne določbe za državljane držav članic Evropske unije) 

(1) Z dnem vstopa Republike Slovenije kot polnopravne članice v Evropsko 
unijo določbe tega zakona prenehajo veljati za državljane držav članic Evropske 
unije, razen če so za njih ugodnejše. 

(2) Republika Slovenija prične s tem dnem v celoti izvajati vse predpise 
Evropske unije glede prostega gibanja, vstopa in prebivanja državljanov držav članic 
Evropske unije v Republiki Sloveniji. 

(3) V skladu s prejšnjim odstavkom se državljanom držav članic Evropske 
unije zagotavlja pravica prostega vstopa in prebivanja v Republiki Sloveniji. 

(4) Državljani iz prejšnjega odstavka, ki nimajo zadostnih lastnih sredstev 
za svoje preživljanje ali zdravstvenega zavarovanja, ki pokriva vsa tveganja, imajo 
pravico do prebivanja le, če lahko pristojnemu organu: 

predložijo izjavo svojega delodajalca o zaposlitvi ali potrdilo o delovnem 
razmerju, ali 
dokažejo, da opravljajo samostojno pridobitno dejavnost, ali 
dokažejo, da imajo v šestmesečnem obdobju po vstopu v državo utemeljen 
izgled za začetek opravljanja samostojne pridobitne dejavnosti, ali 
dokažejo, da jim je kot ožjemu družinskemu članu državljana države članice 
Evropske unije zagotovljeno preživljanje. 
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(5) Državljanom držav članic Evropske unije se lahko v skladu s tretjim 
odstavkom tega člena prebivanje v Republiki Sloveniji zavrne le, če: 

predstavljajo dejansko nevarnost za javni red in mir ali za varnost države, ali 
če predstavljajo finančno breme za državo. 

(6) Viada Republike Slovenije podrobneje določa način in pogoje za izdajo 
dovoljenj za prebivanje iz četrtega odstavka tega člena. 

II. 

Druge določbe 

101. člen 

Vlada Republike Slovenije v enem letu po uveljavitvi tega zakona sprejme 
uredbo iz drugega odstavka 6. člena in četrtega odstavka 7. člena, tretjega odstavka 
14. člena in šestega odstavka 15. člena, drugega odstavka 17. člena, petega 
odstavka 32. člena in šestega odstavka 100. člena tega zakona. 

102. člen 

Minister, pristojen za notranje zadeve, izda v enem letu po uveljavitvi tega 
zakona predpise za njegovo izvrševanje iz drugega in tretjega odstavka 9. člena, 
četrtega odstavka 19. člena, tretjega odstavka 20. člena, tretjega odstavka 21. člena, 
tretjega odstavka 22. člena, tretjega odstavka 29. člena, četrtega odstavka 46. 
člena, šestega odstavka 49. člena in četrtega odstavka 59. člena tega zakona. 

Glede vprašanj, ki spadajo v delovno področje ministrstva, pristojnega za 
delo, družino in socialne zadeve ali ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, izda 
predpise v soglasju z ministrstvom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve, 
oziroma ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve. 

Minister, pristojen za notranje zadeve, v šestih mesecih po uveljavitvi tega 
zakona predpiše: 

obrazce za listine, ki se izdajajo po tem zakonu, 
postopek in način izdaje posameznih listin, 
ceno za posamezne obrazce. 

103. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon o tujcih (Uradni list 
RS, št. 1/91-1, 44/97, 50/98 - odločba US in 14/99 - odločba US). 

104. člen 

Postopki, ki so se začeli po določbah zakona o tujcih iz prejšnjega člena, se 
nadaljujejo po tem zakonu, če je to za prizadete ugodnejše. 
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105. člen 

Vizumi in dovoljenja za prebivanje, ki so bili izdani po prejšnjem zakonu, 
ostanejo v veljavi. 

106. člen 

Do izdaje predpisov na podlagi tega zakona se še naprej uporabljajo 
predpisi, izdani na podlagi zakona o tujcih, če niso v nasprotju s tem zakonom. 

107. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha z delom Prehodni dom za tujce. 
Naloge Prehodnega doma za izvrševanje tega zakona prevzame center, naloge za 
izvrševanje zakona o azilu pa Azilni dom. 

108. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se morajo glede vprašanj, ki jih ureja, z 
njim uskladiti drugi zakoni in na njihovi podlagi izdani predpisi. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih - ZTuj-1 A (Uradni list RS, 
št. 87/2002) vsebuje še naslednji prehodni določbi: 

72. člen 

Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo po 
dosedanjih določbah zakona o tujcih. 

73. člen 

(1) Upravne enote pričnejo z izdajo dovoljenj za stalno prebivanje šest 
mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Do roka, navedenega v prvem odstavku, se za izdajo dovoljenj za stalno 
prebivanje uporablja dosedanja ureditev. 

(3) Določbe členov povezane z izdajanje vizumov in dovoljenj za 
prebivanje, ki morajo vsebovati fotografijo, se pnčnejo uporabljati pet let po začetku 
veljavnosti tega zakona. V navedenem roku mora minister, pristojen za notranje 
zadeve, uskladiti predpis iz tretjega odstavka 21. člena, ki določa vsebino in format 
vizuma ter predpis iz četrtega odstavka 46. člena, ki določa vsebino, obliko in način 
izdaje dovoljenja za prebivanje ter način in označitev razveljavitve oziroma 
prenehanja dovoljenja za prebivanje. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 JAMSTVU REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI 

DOMAČEGA LETALSKEGA PREVOZNIKA 

ZA KRITJE ŠKOD, NASTALIH KOT 

POSLEDICA VOJNE OZIROMA 

TERORIZMA IN O POGOJIH JAMSTVA 

ZA TUJE LETALSKE PREVOZNIKE 

(ZJODLPKŠ-C) 

- nujni postopek - EPA 684 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2411-0057 
Številka: 443-09/2001-5 
Ljubljana, 14.11.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 97. redni seji dne 14.11.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
OBVEZNOSTI DOMAČEGA LETALSKEGA PREVOZNIKA ZA 
KRITJE ŠKOD, NASTALIH KOT POSLEDICA VOJNE 
OZIROMA TERORIZMA IN O POGOJIH JAMSTVA ZA TUJE 
LETALSKE PREVOZNIKE, 

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 spremembah in 
dopolnitvah zakona o jamstvu Republike Slovenije za 
obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, 
nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih 
jamstva za tuje letalske prevoznike obravnava in sprejme po 
nujnem postopku zaradi preprečitve težko popravljivih posledic 
za državo In njeno delovanje, ki bi lahko nastopile zaradi možne 

prekinitve opravljanja dejavnosti zračnega prevoza, kolikor 
zakon ne bi bil sprejet in objavljen v Uradnem listu Republike 
Slovenije pred 31.12.2002. S tem dnem namreč izteče jamstvo 
po zakonu o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti 
domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot 
posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje 
letalske prevoznike (Uradni list RS, št. 79/01,111/02 in 32/02). 

Dogodki po 11. septembru, trenutno stanje ogroženosti 
civilnega letalstva, verjetnost vojaških spopadov, vse več in 
vse težja teroristična dejanja ter njihov vpliv na opravljanje 
dejavnosti zračnega prevoza, zahtevajo tudi v Sloveniji, 
določene preventivne ukrepe, ki bodo zagotovili varen zračni 
promet in ekonomsko varnost letalskih prevoznikov. Verjetnost 
enostranske odpovedi zavarovanj v izredno kratkem roku 
(takoj do nekaj dni) je namreč izredno visoka. 

Svet Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) in 
državne članice Evropske unije predvidevajo ustanovitev 
posebnega sklada za tveganja v primeru vojne ali terorističnih 
napadov, ki bo zagotovil pokrivanje odgovornosti za vojne in 
podobne škode (t.i. "Globaltimes","Eurotimes"), ki bodo 
predvidoma delovali brez možnosti enostranske odpovedi 
zavarovanj, kar je osnovna pomanjkljivost obstoječih 
zavarovalnih sistemov. Ti skladi bodo predvidoma ustanovljeni 
šele v naslednjem letu. 
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Pričakovanja, da bo zadevno problematiko mogoče razrešiti 
do izteka leta 2002, se niso uresničila.To pomeni, da še vedno 
lahko pride do resne ogrozitve oziroma prekinitve opravljanja 
dejavnosti letalskih prevozov, ki jih zagotavlja Adria Airways 
d.d., kot edini slovenski usposobljeni letalski prevoznik za 
dejanski obseg prometa, kolikor ji država zakonsko ne zagotovi 
možnosti nepretrganega jamstva - z možnostjo zavarovanja 
ali z jamstvom države z dnem izteka danega jamstva oziroma 
s 01.01.2003. Zaustavitev zračnega prevoza v Republiki 
Sloveniji bi namreč imela večje nepopravljive škodljive posledice 
na vse mednarodne dejavnosti (politične, gospodarske, 
vojaške, in druge") ter z njimi povezane subjekte. Zato je nujno, 
da Državni zbor Republike Slovenije pravočasno obravnava 
zakonski predlog in o njem odloči. 

Druge države so sprejemale in še sprejemajo odločitve glede 
reševanja tovrstnih vprašanj samo v okviru izvršne veje oblasti, 
kar zahteva bistveno krajše postopke. V Republiki Sloveniji je 
za urejanje tovrstnih vprašanj namreč potrebna zakonska 
ureditev. 

Za preprečitev že navedenih težko popravljivih posledic za 
države in njeno delovanje Vlada Republike Slovenije predlaga, 
da se zakon v Državnem zboru Republike Slovenije obravnava 
in sprejme po nujnem postopku. 

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 pri delu Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Jakob Presečnik, minister za promet, 
mag. Anton Rop, minister za tinance, 
Miha Šorn, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
mag. Anton Žunič, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 

- Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu za fi- 
nance, 
mag. Sibil Svilan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 

- mag. Matej More, državni podsekretar v Ministrstvu za 
finance, 
Jožef Slana, državni podsekretar v Ministrstvu za promet, 
Jože Taler, državni podsekretar v Ministrstvu za promet. 

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

NUJNI POSTOPEK 
14.11.2002 

EVA: 2002-2411-0057 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAMSTVU 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DOMAČEGA LETALSKEGA 
PREVOZNIKA ZA KRITJE ŠKOD, NASTALIH KOT POSLEDICA VOJNE 
OZIROMA TERORIZMA IN O POGOJIH JAMSTVA ZA TUJE LETALSKE 
PREVOZNIKE 

UVOD 

I. Ocena stanja In razlogi za sprejem zakona 

V preteklem obdobju je Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. septembra 2001 sprejel 
zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za 
kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje 
letalske prevoznike - ZJODLPKš (Uradni list RS, št. 79/01). Na seji dne 21. decembra 2001 
je Državni zbor Republike Slovenije sprejel spremembe in dopolnitve navedenega zakona - 
ZJODLPKŠ-A (Uradni list RS, št. 111/02), na 15. izredni seji dne 27. marca 2002 pa še 
nadaljnje spremembe in dopolnitve navedenega zakona - ZJODLPKŠ-B (Uradni list RS, št. 
32/02). 

Z navedenim zakonom je Republika Slovenija prevzela jamstvo za obveznosti domačega 
letalskega prevoznika iz naslova odgovornosti za škode povzročene tretjim osebam na 
zemlji, v primeru vojne in/ali terorizma, v obsegu odklonjenega zavarovalnega kritja, ter 
določila pogoje glede kritja škod za tuje letalske prevoznike, ki uporabljajo slovenski zračni 
prostor. 

Jamstvo po citiranem zakonu (ZJODLPKŠ) je dano za čas do spremembe mednarodnih 
zavarovalnih in pozavarovalnih pogojev za kritje rizikov za primere vojne in/ali terorizma, 
vendar najdlje do 31. decembra 2002. 

Razlogi za sprejem zakona (in njegovih sprememb) ter za dano jamstvo so, glede na 
dogodke 11. septembra in nadaljnje s tem povezane dogodke, temeljili na: enostransko 
odpovedanem zavarovalnem kritju s strani zavarovalnice v 7 dnevnem roku; na dejstvu, da 
so tudi druge države Evropske unije in druge države iskale ustrezne rešitve zaradi stanja na 
zavarovalnih trgih in razmer na domačih letalskih trgih, kot tudi na dejstvu, da bi sicer prišlo 
zaradi krize na zavarovalnih trgih do izredno velikih gospodarskih škod na nacionalnih trgih 
letalskih storitev. Zadnje spremembe in dopolnitve še veljavnega zakona, ki so bile sprejete v 
marcu 2002, so bile pogojene tudi z iztekom veljavnosti jamstva države dne 31.3.2002, z 
dejstvom, da so razlogi za izdajo jamstva ostali praktično nespremenjeni in da so države 
članice EU in druge države še vedno iskale ustrezne rešitve. Poleg tega pa je bil sprejem 
zadnjih sprememb in dopolnitev zakona potreben tudi zato, da bi bila preprečena možnost, 
da Adria Airways d.d. utrpi gospodarsko škodo zaradi izrednega in nesorazmernega 
povečanja izdatkov, kar bi povzročilo potrebo po ukinjanju vseh letalskih prevozov, ki takih 
velikih stroškov ne bi prenesli. Podaljšanje danega jamstva Republike Slovenije je omogočilo 
letalskemu prevozniku nemoten javni zračni prevoz v Republiko Slovenijo in iz nje. 
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Vprašanja ekonomskega vpliva terorističnih napadov, ki zadevajo zračni promet, krizo na 
področju zavarovanja, problematiko letalskih prevoznikov in okrepitev varovanja so še vedno 
predmet obravnave na številnih sestankih različnih institucij in organizacij. Obravnaval jih je 
Svet za gospodarske in finančne zadeve (ECOFIN Council), nazadnje dne 8.10.2002, pa tudi 
Svet ministrov za transport (Transport Council), nazadnje 374.10.2002, svet Mednarodne 
organizacije civilnega letalstva (ICAO), Evropska konferenca civilnega letalstva (ECAC) in 
drugi. Določene rešitve so še vedno v pripravi. Doslej sprejete odločitve odražajo stanje na 
trgu letalskih storitev in na zavarovalnih trgih EU, pri čemer seveda niso upoštevane razmere 
na slovenskih trgih. 

Države članice EU so na osnovi 87. (2) (b) člena Pogodbe uvedle nacionalne sheme 
zavarovanj za kritje rizikov vojn in terorizma. Pri tem je bila poudarjena njihova časovna 
omejenost, in sicer naj bi sheme veljale do ureditve razmer na zavarovalnem trgu. Hkrati naj 
bi uvedene sheme pomoči zagotavljale, da bodo dodeljene pomoči namenjene zgolj 
odpravljanju posledic odpovedi zavarovanj in ne izboljšanju konkurenčnega položaja letalskih 
prevoznikov. 
Državam članicam je bilo sprva dovoljeno, da zavarovalne sheme izvajajo le mesec dni. 
kasneje pa so bile podaljšane do 31.3. in do 30.6.2002. 
Na Svetu ministrov za transport, v juniju 2002, je Evropska komisija seznanila ministre z 
odločitvijo Združenih držav Amerike, da podaljšajo sistem pomoči letalskemu sektorju, ki je 
bil uveden po terorističnih napadih 11. septembra. Prav tako jih je seznanila z napredkom pri 
ustanavljanju skupnega sistema zavarovanja za pomoč letalskim prevoznikom. Na Svetu 
ministrov za transport so bili poudarjeni zaključki, da naj bodo vsi vladni ukrepi omejeni, da 
ne bi prihajalo do nepotrebnega omejevanja komercialnega trga. Glede na ugotovljene 
pogoje je bilo zavzeto stališče, da bi bila potrebna celovita uskladitev skupnih shem. 
Evropski komisiji je bilo predlagano, naj celovito in natančno analizira nastale razmere in 
predloge Združenja letalskih prevoznikov (AEA - Association of European Airlines) ter 
predloge Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), glede na pravila konkurence in 
državnih pomoči. 

Evropska komisija je na Svetu ministrov za transport (EU), dne 374.10.2002, in na Svetu 
finančnih ministrov (EU), dne 8.10.2002, zavzela negativno stališče do nadaljnjega 
podaljšanja nacionalnih shem državnih pomoči. 
Ne glede na tako stališče Evropske komisije je večje število držav članic EU zagovarjalo 
podaljšanje nacionalnih shem državnih pomoči. Nasprotovali so predstavniki držav: Švedske, 
Luxemburga in Danske, od skupno 15 držav članic EU. 
Večina ministrov za transport (EU) je tudi podprla razmišljanje ICAO, ki predlaga ustanovitev 
posebnega sklada za tveganja v primeru vojne ali terorističnih napadov (t.i. "Globaltimeš"). V 
pripravi je tudi ustanovitev posebnega sklada za tveganja v primeru vojne ali terorističnih 
napadov v ožjem evropskem prostoru (t.i. "Eurotimesf). Potrebne odločitve še niso sprejete. 

Tudi Svet Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) predvideva ustanovitev 
posebnega sklada za tveganja v primeru vojne ali terorističnih napadov, ki bo zagotovil 
pokrivanje odgovornosti za vojne in podobne škode (t.i. 'Globaltimesl"), ki bo predvidoma 
deloval brez možnosti enostranske odpovedi zavarovanj, kar je osnovna pomanjkljivost 
obstoječih zavarovalnih sistemov. Njegova ustanovitev se pričakuje v naslednjem letu. 

Pričakovanja, da bo zadevno problematiko mogoče razrešiti do izteka leta 2002, se niso 
uresničila. To pomeni, da še vedno lahko pride do resne ogrozitve oziroma prekinitve 
opravljanja dejavnosti letalskih prevozov, ki jih zagotavlja Adria Airways d.d., kot edini 
slovenski usposobljeni letalski prevoznik za dejanski obseg prometa, kolikor ji država 
zakonsko ne zagotovi možnosti nepretrganega jamstva - z možnostjo zavarovanja ali z 
jamstvom države z dnem izteka danega jamstva oziroma s 01.01.2003. Zaustavitev 
zračnega prevoza v Republiki Sloveniji bi namreč imela večje nepopravljive škodljive 
posledice na vse mednarodne dejavnosti (politične, gospodarske, vojaške, in druge...) ter z 
njimi povezane subjekte. Zato je nujno, da Državni zbor Republike Slovenije pravočasno 
obravnava in odloči o zakonskem predlogu. 

Po znanih podatkih pa ne glede na take razmere letalski prevozniki v večjem številu držav že 
zavarujejo tovrstne rizike na komercialnem zavarovalnem trgu. 
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Pri tem še vedno obstoja tudi možnost enostranske odpovedi zavarovalnega kritja s strani 
zavarovalnice v izredno kratkih rokih, zaradi Česar lahko pride v enakem roku do 
onemogočenja opravljanja dejavnosti slovenskega letalskega prevoznika, kolikor v takem 
roku ne bi bilo dano jamstvo države. 

Pri tem je potrebno opozoriti, da so druge države sprejemale in še sprejemajo odločitve 
glede reševanja tovrstnih vprašanj kratkoročno. V Republiki Sloveniji je za urejanje tovrstnih 
vprašanj potrebna zakonska ureditev, ki pa je z vidika predpisanih postopkov dolgotrajna in 
ne omogoča hitrega prilagajanja in sprejemanja odločitev v enakih izredno kratkih rokih, kot 
to izvajajo druge države. Pri tem je potrebno opozoriti še na problematiko pridobivanja 
relevantnih uradnih podatkov, ki so potrebni za sprejem ustreznih odločitev. 

Predlagatelj ocenjuje, da je potrebno pri odločitvi glede podaljšanja jamstva Republike 
Slovenije po ZJODLPKŠ upoštevati tudi specifične razmere na slovenskem zavarovalnem 
trgu. 

Po podatkih Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ) sklepajo zavarovanja odgovornosti 
lastnika ali zakupnika zrakoplova ali druge letalne naprave za škodo, povzročeno tretjim 
osebam, ki jo je povzročil zrakoplov ali druga letalna naprava v letu ali na tleh 6 zavarovalnic, 
članic SZZ (op. Adriatic, Zavarovalna družba d.d., Generali Zavarovalnica d.d., 
Zavarovalnica Maribor d.d., Slovenica, Zavarovalniška hiša d.d., Zavarovalnica Tilia d.d. in 
Zavarovalnica Triglav d.d.). Po pojasnilu Slovenskega zavarovalnega združenja temu 
združenju niso znani pogoji, pod katerimi zavarovalnice sklepajo te vrste zavarovanja, ker 
gre za komercialne odnose, ki jih združenje ne spremlja. Skupnih pogojev oziroma 
standardov za avio zavarovanja slovenske zavarovalnice nimajo. 

Glede na navedeno ni povsem jasno, kakšno je stanje na slovenskem zavarovalnem trgu 
glede možnosti zavarovanja do vrednosti, kot izhaja iz ZJODLPKŠ (op. do 750 mio USD). 
Po podatkih Ministrstva za finance doslej še nobena od zavarovalnic ministru, pristojnemu za 
finance ni predložila v potrditev zavarovalnih pogojev po zadnji noveli zakona o obveznih 
zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 70/94, 67/2002 - ZOZP). 

Ne glede na navedeno je v konkretnem primeru potrebno ugotoviti tudi: 
- da so bili s citiranim ZOZP zneski obveznih zavarovanj v prometu, še posebej na 

področju letalstva, bistveno povišani in tudi usklajeni z zneski po Resoluciji ECAC/25-1; 
- da citirani ZOZP določa, da mora lastnik ali zakupnik zrakoplova ali druge letalne 

naprave, ki se mora registrirati v Republiki Sloveniji, skleniti pogodbo o zavarovanju 
odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam, ki jo povzroči zrakoplov ali druga 
letalna naprava v letu ali na tleh. Pri tem je potrebno poudariti, da takšno zavarovanje ne 
krije odgovornosti, ki jo utrpijo potniki v zrakoplovu. ZOZP-1 v primeru letalskih 
zavarovanj ne postavlja izjeme za primer terorističnih dejanj, kot to določa pri obveznem 
avtomobilskem zavarovanju odgovornosti, kar pomeni, da zavarovalno kritje v primeru 
zavarovanja odgovornosti letalskega prevoznika obsega tudi škodo, ki je povzročena s 
terorističnim dejanjem; 

- da so zahteve varovanja v civilnem letalstvu vse strožje in s tem tudi dražje; 
- da stalni teroristični napadi in vojni riziki v svetu vplivajo tudi na razmere na trgu 

zavarovalnih storitev; 
- da so se po informacijah Adria Airways d.d. zavarovalni stroški temu domačemu 

letalskemu prevozniku izjemno povečali. 

Predlagatelj ocenjuje, da je v konkretnem primeru potrebno ugotoviti, da se razmere na 
slovenskih trgih in notranjem trgu EU razlikujejo. 

Kljub upoštevanju možnosti sklenitve zavarovanj, tudi ni mogoče prezreti dejstva, da obstaja 
stalna potencialna možnost, da pride do odpovedi zavarovalnega kritja s strani zavarovalnice 
v izredno kratkem nekajdnevnem roku oziroma, da nastopi primer, ko z zakonom 
predpisanega zavarovanja ne bi bilo mogoče skleniti v celoti ali delno. To pomeni, da bi v 
vsakem takem primeru v enakem roku prišlo do resne ogrozitve oziroma prekinitve 
opravljanja dejavnosti letalskih prevozov, ki jih zagotavlja Adria Airways d.d., kot edini 
slovenski usposobljeni letalski prevoznik za dejanski obseg prometa, kolikor ne bi bila 
zakonsko zagotovljena možnost, da država da jamstvo, kot je določeno v zakonskem r 
predlogu. 
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Dogodki po 11. septembru, trenutno stanje ogroženosti civilnega letalstva, verjetnost 
vojaških spopadov, tudi z uporabo atomskega orožja, vse več in vse težja teroristična dejanja 
ter njihov vpliv na opravljanje dejavnosti zračnega prevoza, zahtevajo tudi v Sloveniji, 
določene preventivne ukrepe. Glede na delitev pristojnosti med zakonodajno in izvršno vejo 
oblasti v Republiki Sloveniji, je namen predlaganih zakonskih sprememb in dopolnitev tudi 
zagotovitev stabilnejših pogojev gospodarjenja tudi v takih okoliščinah. Verjetnost odpovedi 
zavarovanj je namreč izredno visoka. 

Ne nazadnje je potrebno opozoriti tudi na javni interes - zagotavljanje varnosti, rednosti in 
nemotenosti zračnega prometa je v javnem interesu. 

Vse to pa so razlogi, ki nujno narekujejo sprejem predlaganega zakona. 

II. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona 

Osnovni cilj zakona je zagotovitev stabilnih gospodarskih razmer, ki ne bodo zahtevale 
stalnega, kratkoročnega zakonskega ukrepanja ter morebitne prekinitve opravljanja 
dejavnosti določenih gospodarskih subjektov, saj je potrebno upoštevati vpliv morebitne 
prekinitve opravljanja zračnega prevoza tudi na obratovalce letališč, špediterje in druge 
subjekte, ki so povezani z dejavnostjo zračnega prevoza. 

Cilj zakona je neposredno povezan z razlogi za njegov sprejem. Predlagani zakon ne 
spreminja ciljev veljavnega zakona, ki so zagotavljanje varnosti, rednosti in nemotenosti 
zračnega prometa. 

Zakonski predlog uveljavlja načelo časovne omejenosti in odplačnosti ob izpolnitvi 
predpisanih pogojev. 

S predlagano spremembo in dopolnitvijo zakona se predlaga: 

- podaljšanje jamstva Republike Slovenije do 30.06.2003, pod novimi pogoji (odplačnost), 
pri čemer je predlagani pogoj plačila premije, ki jo plača prevoznik, izenačen s pogojem, 
kot ga trenutno plačujejo na primer največji nemški prevozniki; 

- prehod letalskega prevoznika na zasebni zavarovalni trg po 30.06.2003, pod novimi 
znanimi pogoji; 

- da bo Republika Slovenija dala jamstvo v primeru morebitne odpovedi zavarovanja, in v 
primeru, ko z zakonom predpisanega zavarovanja ne bi bilo mogoče skleniti v celoti ali 
delno do celotnega zneska 750 mio USD, pri čemer je za te primere prav tako 
predvideno plačevanje premije državi za dano jamstvo in to v enaki višini, kot jo je 
prevoznik pred tem plačeval zavarovatelju oziroma v višini zneska zadnje znane premije 
za enak obseg zavarovalnega kritja; oziroma v primeru delne nemožnosti zavarovanja 
premijo, ki je sorazmerna deležu premije zavarovalnice. 

Jamstvo države je časovno omejeno. 

Pri tem so z jamstvom Republike Slovenije kriti tudi zrakoplovi, ki jih domači letalski 
prevoznik vzame v zakup in to tudi v primeru, če zakupljeni zrakoplov ostane vpisan v tuj 
register, pod pogojem, da je tak zrakoplov zajet v spričevalu letalskega prevoznika. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakona bodo omogočile nemoten mednarodni javni 
zračni prevoz v Republiko Slovenijo in iz nje. 
Hkrati zakonski predlog zagotavlja, da ne pride do prekinitve oziroma do resnih motenj v 
mednarodnih letalskih povezavah in omogoča slovenskemu letalskemu prevozniku nemoten 
mednarodni javni zračni prevoz v Republiko Slovenijo in iz nje. 

Zakonski predlog pomeni tudi ukrepanje v smislu zagotavljanja varnosti, rednosti in 
nemotenosti zračnega prometa. Zagotavljanje varnosti, rednosti in nemotenosti zračnega 
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prometa je v skladu z določbo 1. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) v javnem 
interesu. 

III. Ocena finančnih posledic za državni proračun in druga javna finančna 
sredstva 

Zakon bo imel neposreden vpliv na prihodke proračuna • prihodke ocenjujemo na 100.000 
USD v tolarski protivrednosti, pod pogojem , da bo sklenjen dodatek k pogodbi o jamstvu. 
Če pa pride do nastanka škodnega dogodka za katerega odgovornost jamči Republika 
Slovenija, in, če se po veljavnih postopkih ugotovi, da je za škodo odgovoren letalski 
prevoznik, za katerega je bilo dano jamstvo, bo stekel postopek vnovčitve jamstva, izdanega 
po tem zakonu. 

IV. Navedba, da so sredstva za izvajanje zakona v državnem proračunu 
zagotovljena, če predlog zakona predvideva porabo proračunskih sredstev v 
obdobju, za katerega je bil državni proračun že sprejet 

V primeru, ko bi stekel postopek vnovčitve jamstva, izdanega po tem zakonu, se jamstvo 
najprej poplača iz proračunske postavke jamstev Republike Slovenije, če pa sredstva niso 
načrtovana ali zagotovljena na tej postavki, se sredstva prerazporedijo iz postavk Ministrstva 
za promet. 

V. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti predlagane 
ureditve pravu Evropske unije 

Stališča držav in ureditev v državah članicah EU je delno zajeta že v predhodni obrazložitvi. 
Večina držav članic EU se je v oktobru 2002 zavzela za podaljšanje veljavnosti državnih 
garancij. 

Po trenutno znanih podatkih je podaljšanje predlagala Nemčija (op. iz odgovora za to državo 
izhaja, da (1) nemška vlada zagotavlja državno garancijo (op. »state garantee«) za vojne 
rizike letalskim prevoznikom, letališčem in ponudnikom storitev do vključno 31.10.2002; (2) 
da je taka državna garancija v dveh slojih/skladih: za prvega 150 do 1000 Mio USD morajo 
prevozniki plačati premijo 0,35 USD po prepeljanem potniku. Drugi sklad/sloj zagotavlja kritje 
od 1 -1,5 bn USD, pri čemer je premija 0,25 USD po prepeljanem potniku. 
Iz odgovora izhaja tudi, da namerava nemška vlada podaljšati državno garancijo najdlje do 
31. decembra 2002, da bi tako omogočila prevoznikom, letališčem in ponudnikom storitev 
primeren čas za sklenitev pogodb na zavarovalnem trgu. Pri tem pa bo tako kritje predmet 
potrditve oziroma odobritve Evropske komisije v skladu z običajnimi pravili o državnih 
pomočeh, pri čemer bodo pogoji za odobritev državne pomoči ostali nespremenjeni. 

Po znanih podatkih (iz oktobra 2002) bodo podaljšanje državnih pomoči predvidoma 
predlagale tudi nekatere druge države (Italiia. Francija. Grčiia. Portugalska). 

Evropska komisija je zavzela negativno stališče do podaljšanja shem državnih pomoči, ki ga 
je utemeljila z ureditvijo tržnih razmer, saj naj bi večjemu številu prevoznikov uspelo skleniti 
zavarovanja na trgu pod sprejemljivimi pogoji. Hkrati so nekatere države članice EU že 
ukinile jamstva letalskim prevoznikom (npr. Luksembura. švedska. Danska), konec meseca 
septembra pa je potekla veljavnost shem, ki so jih uvedle Irska. Grčiia. Nizozemska. Avstrija. 
Finska in Anoliia. 
Švedska ie imela sheme državnih pomoči do konca junija 2002 in podaljšanje ni predvideno. 
Litva ni dajala državnih pomoči. 
Češka nudi časovno neomejeno jamstvo države. Pogoji iz prejetih podatkov niso razvidni. 

Kljub pogodbeno določeni skupni politiki na področju izvajanja državnih pomoči, določeni v 
primarni zakonodaji EU, se državne pomoči obravnavajo od primera do primera, glede na 
specifičnost situacije, torej individualno glede na razmere od države do države. 
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Iz navedenega izhaja, da Evropska komisija, države članice EU in nekatere druge države 
različno obravnavajo dana jamstva in da tudi glede tega vprašanja ni enotnega stališča. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za 
kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje 
letalske prevoznike (Uradni list RS, št. 79/01, 111/01 in 32/02) se 1. člen spremeni tako, da 
se glasi: 
» Republika Slovenija s tem zakonom prevzema jamstvo za obveznosti domačega 
letalskega prevoznika iz naslova odgovornosti za škode povzročene tretjim osebam 
na zemlji, v primeru vojne in/ali terorizma, v obsegu odklonjenega zavarovalnega kritja 
oziroma v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2003 prevzema jamstvo za enake 
obveznosti, v enakem obsegu kot do 31. decembra 2002 ter pod pogoji, ki jih določa ta 
zakon, ter določa pogoje glede kritja teh škod za tuje letalske prevoznike, ki 
uporabljajo slovenski zračni prostor. » 

2. člen 

Za 1. členom se doda nov 1. a člen, ki se glasi: 

»1. a člen 

(1) Republika Slovenija bo dala jamstvo iz prejšnjega člena za obdobje od 30. junija 
2003 do 31. decembra 2003, če domači letalski prevoznik zavaruje svojo odgovornost 
za škodo, povzročeno tretjim osebam na zemlji, v primeru vojne in/ali terorizma, v 
skladu s predpisi o obveznih zavarovanjih v prometu in če zavarovanje preneha zaradi 
enostranske odpovedi zavarovatelja za škode iz tega zakona ter letalski prevoznik 
plača Republiki Sloveniji premijo v enaki višini, kot jo je plačeval zavarovatetju pred 
odpovedjo zavarovanja. 

(2) če sklenitev zavarovanja iz prvega odstavka tega člena ni mogoča, bo Republika 
Slovenija dala jamstvo iz 1. člena tega zakona, pod pogojem, da ji domači letalski 
prevoznik plača premijo v višini zneska zadnje znane premije za enak obseg 
zavarovalnega kritja. 

(3) če zaradi okoliščin na zavarovalnem trgu sklenitev zavarovanja iz prvega odstavka 
tega člena ni mogoča do celotne zavarovalne vsote v višini 750 mio USD, bo 
Republika Slovenija dala jamstvo za škodo, ki presega pogodbeno dogovorjeno 
zavarovalno vsoto In hkrati ne presega vsote 750 mio USD, pod pogojem, da ji domači 
letalski prevoznik plača premijo, ki Je sorazmerna deležu premije zavarovalnice. 

(4) Domači letalski prevoznik plača za jamstvo Republike Slovenije iz 1. člena tega 
zakona v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2003 premijo v višini 0,25 USD po 
potniku, obračunano v tolarski protivrednosti, dvomesečno v 3 obrokih glede na 
predvideni letni obseg prometa 800.000 potnikov in s poračunom glede na dejanski 
obseg prometa oziroma prepeljane potnike do vključno 30. junija 2003. » 
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3. člen 

V prvem odstavku 2. člena se besedilo " prejšnjega člena" nadomesti z besedilom " 1. in 
1. a člena " . 

Tretji odstavek 2. člena se spremeni, tako da se glasi: 
« Jamstvo iz prvega odstavka tega člena lahko traja v skladu z določbami 1. in 1. a 
člena najdlje do 31. decembra 2003. « 

V četrtem odstavku 2. člena se besedilo » v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona. » 
nadomesti z besedilom » v primerih iz prvega, drugega in tretjega odstavka 1. a člena 
najkasneje 7 dni od odpovedi zavarovanja ali ugotovitve nemožnosti zavarovanja. 
Vlada Republike Slovenije bo na podlagi tega zakona dala jamstvo iz 1. in 1. a člena za 
obdobje 60 dni od sklenitve pogodbe, pri čemer lahko Vlada to jamstvo podaljša za 
enako obdobje, na predlog ministra, pristojnega za promet, če ugotovi, da so še vedno 
podani pogoji iz 1. a člena tega zakona. Jamstvo ne sme trajati dlje, kot je to določeno 
v tretjem odstavku 2. člena tega zakona. Podaljšanje jamstva se uredi z dodatkom k 
pogodbi o jamstvu. » . 

Črta se drugi stavek četrtega odstavka 2. člena. 

4. člen 

Spremeni se 2. a člen tako, da se glasi: 

» 2. a člen 

Ne glede na določbo drugega odstavka 2. člena tega zakona bodo v jamstvo 
Republike Slovenije iz 2. člena tega zakona vključene tudi obveznosti domačega 
letalskega prevoznika Iz naslova odgovornosti za škode, ki bi jih povzročili zrakoplovi, 
ki jih je domači letalski prevoznik vzel v zakup, tudi v primeru, če se ne vpišejo v 
register zrakoplovov Republike Slovenije, pod pogojem, da so zajeti v veljavnem 
spričevalu letalskega prevoznika.» 

i 

5. člen 

Ministrstvo, pristojno za finance, uskladi obstoječo pogodbo o jamstvu z določbami 
tega zakona tako, da uskladitev velja od 1. januarja 2003 dalje. 

6. člen 

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

k 1., 2., 3., 4. in 5. členu 

Zakonski predlog zajema rešitve, ki zagotavljajo stabilne gospodarske razmere, ki 
omogočajo, da ne pride do morebitne prekinitve opravljanja dejavnosti določenih 
gospodarskih subjektov, saj je potrebno upoštevati vpliv morebitne prekinitve opravljanja 
zračnega prevoza tudi na obratovalce letališč, špediterje in druge subjekte, ki so povezani z 
dejavnostjo zračnega prevoza. 

S predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona se predlaga podaljšanje jamstva 
Republike Slovenije, kot je do 31. decembra 2002 urejeno v zakonu o jamstvu Republike 
Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot 
posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike - 
ZJODLPKŠ (Uradni list RS, št. 79/01, 111/02 in št. 32/02) in to tudi za čas od 1. januarja 
2003 do 30. junija 2003, vendar pod novimi pogoji (odplačnost). Pri tem je predlagani pogoj 
plačila premije, ki jo plača prevoznik, izenačen s pogojem, kot ga trenutno plačujejo na 
primer največji nemški prevozniki. 

Po 30. juniju 2003 je predviden prehod letalskega prevoznika na zasebni zavarovalni trg pod 
novimi znanimi pogoji. Zakonski predlog določa, da bo Republika Slovenija dala jamstvo kot 
ga določa zakon v primeru morebitne odpovedi zavarovanja in v primeru, ko z zakonom 
predpisanega zavarovanja ne bi bilo mogoče skleniti v celoti ali delno do celotnega zneska 
750 mio USD. 
Pri tem je kot pogoj za jamstvo Republike Slovenije predvideno plačilo premije v predpisani 
višini in to: 
(1) v višini, kot jo je domači letalski prevoznik plačeval zavarovatelju pred odpovedjo 
zavarovanja, če zavarovanje preneha zaradi enostranske odpovedi zavarovatelja, oziroma 
(2) v višini zneska zadnje znane premije za enak obseg zavarovalnega kritja, če sklenitev 
zavarovanja ni mogoča, oziroma 
(3) v višini, ki je sorazmerna deležu premije zavarovalnice, če zaradi okoliščin na 
zavarovalnem trgu sklenitev zavarovanja po tem zakonu ni mogoča do celotne zavarovalne 
vsote v višini 750 mio USD. 

Predlagana ureditev po 30. juniju 2003 tako kot primarno zahteva zavarovanje domačega 
letalskega prevoznika v skladu s predpisi o obveznih zavarovanjih v prometu in določa 
prevzem jamstva države v primeru (1) če bi zavarovatelj enostransko odpovedal zavarovanje 
za škode iz tega zakona ter (2) v primeru če sklenitev zavarovanja ni mogoča ali delno ni 
mogoča. Jamstvo države je v vsakem primeru odplačno. 

Jamstvo države je časovno omejeno tako, da lahko traja najdalj do 31. decembra 2003. 

Ministrstvo, pristojno za finance, uskladi že sklenjeno pogodbo o jamstvu z določbami tega 
zakona tako, da uskladitev velja od 1. januarja 2003 dalje. 

Tudi jamstvo v primerih odpovedi ali nemožnosti zavarovanja se pogodbeno uredi. 
Pogodbo se sklene najkasneje 7 dni od odpovedi zavarovanja ali ugotovitve nemožnosti ali 
delne nemožnosti zavarovanja (3. člen zakonskega predloga). Hkrati predlog zakona ureja 
tudi postopek. Vlada Republike Slovenije bo na podlagi tega zakona dala jamstvo po tem 
zakonu za obdobje 60 dni od sklenitve pogodbe. Možno je podaljšanje pogodbe za enako 
obdobje, na predlog ministrstva, pristojnega za promet, če ugotovi, da so še vedno podani 
pogoji iz 1. a člena tega zakona, vendar najdalj do 31. decembra 2003. 

V zvezi s 4. členom, ki določa spremembo 2. a člena zakona, predlog zakona določa, da so v 
dano jamstvo Republike Slovenije lahko vključene tudi obveznosti domačega letalskega 
prevoznika iz naslova odgovornosti za škode, ki bi jih povzročili zrakoplovi, vzeti v zakup, ne 
glede na vpis v register zrakoplovov Republike Slovenije, pod pogojem, da so zajeti v 
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veljavnem spričevalu letalskega prevoznika. 
V zakup vzeti zrakoplovi morajo biti zajeti v spričevalu letalskega prevoznika v skladu s 76. 
členom zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01). 
Glede na trenutno še veljavno ureditev iz drugega odstavka 2. člena ZJODLPKš, so v 
jamstvo Republike Slovenije vključene tudi obveznosti domačega letalskega prevoznika iz 
naslova odgovornosti za škode, ki bi jih povzročili zrakoplovi, vzeti v zakup, vpisani v register 
zrakoplovov Republike Slovenije. Glede zakupa zrakoplova, ki bi ostal vpisan v tujem 
registru, je zato potrebna še nadaljnja ureditev, kot je zajeta v predlagani spremembi 2. a 
člena tako, da vpis v register zrakoplovov Republike Slovenije ni obvezen, pri tem pa je 
hkrati določen dodatni pogoj, da je vsak zakupljen zrakoplov zajet v veljavnem spričevalu 
letalskega prevoznika, ne glede na register vpisa. 
Taka predlagana ureditev zajema torej tudi jamstvo za primer zakupa, ko zrakoplov ostane 
vpisan v tuj (matični) register zrakoplovov. Zahtevan pa je vpis v dodatek k operativnim 
določbam spričevala letalskega prevoznika, ki ga v takem primeru izda Uprava RS za civilno 
letalstvo. 

k 6. členu 
Z zadnjim členom predloga sprememb in dopolnitev zakona je določen začetek njegove 
veljavnosti. 
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BESEDILO ČLENOV 
ZAKONA O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DOMAČEGA 
LETALSKEGA PREVOZNIKA ZA KRITJE ŠKOD, NASTALIH KOT POSLEDICA VOJNE 
OZIROMA TERORIZMA IN O POGOJIH JAMSTVA ZA TUJE LETALSKE PREVOZNIKE 
(ZJODLPKŠ) (Uradni list RS, št. 79/01,111/01 in 32/02), 
KI SE SPREMINJAJO 

1. člen 

Republika Slovenija s tem zakonom prevzema jamstvo za obveznosti domačega letalskega 
prevoznika iz naslova odgovornosti za škode povzročene tretjim osebam na zemlji, v 
primeru vojne in/ali terorizma, v obsegu odklonjenega zavarovalnega kritja, ter določa pogoje 
glede kritja teh škod za tuje letalske prevoznike, ki uporabljajo slovenski zračni prostor. 

2. člen 

(1) Z jamstvom Republike Slovenije iz prejšnjega člena so krite škode, ki presegajo dano 
zavarovalno kritje, oziroma presegajo 50 mio USD in ne presegajo 750 mio USD po 
škodnem dogodku. 

(2) Jamstvo iz prejšnjega odstavka tega člena se daje slovenskemu letalskemu prevozniku, 
ki ima veljavno spričevalo letalskega prevoznika v skladu s 76. členom zakona o letalstvu 
(Uradni list RS, št. 18/01) ter so njegovi zrakoplovi vpisani v register zrakoplovov 
Republike Slovenije, z namenom nemotene dejavnosti zračnega prevoza, kolikor to 
zahteva tuja država. 

(3) Jamstvo iz prvega odstavka tega člena se daje za čas do spremembe mednarodnih 
zavarovalnih in pozavarovalnih pogojev za kritje rizikov za primere vojne in/ali terorizma, 
vendar najdlje do 31. decembra 2002. 

(4) Za ureditev razmerij iz naslova jamstva Republike Slovenije iz prvega odstavka tega 
člena sklene ministrstvo, pristojno za finance, s slovenskim letalskim prevoznikom 
pogodbo v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona. Če se pogodba ne sklene v 30 dneh, 
Republika Slovenija ne jamči za obveznosti prevoznika po tem zakonu. 

(5) Spremembe mednarodnih zavarovalnih in pozavarovalnih pogojev tekoče spremlja 
ministrstvo, pristojno za finance. 

2. a člen 

V jamstvo Republike Slovenije iz 2. člena tega zakona so vključene tudi obveznosti 
domačega letalskega prevoznika iz naslova odgovornosti za škode, ki bi jih povzročili 
zrakoplovi vzeti v zakup. 

3. člen 

(1) Do sistemske ureditve po predpisih o obveznih zavarovanjih v prometu tujim letalskim 
prevoznikom Republika Slovenija ne dovoljuje vstopa zrakoplovov v slovenski zračni prostor, 
če niso zavarovani oziroma nimajo drugega ustreznega jamstva za kritje škode povzročene 
tretjim osebam na zemlji najmanj za naslednje zneske glede na največjo vzletno maso 
zrakoplova (v nadaljnjem besedilu: MTOM - Maximum Take Off Mass): 

- za zrakoplove z MTOM do 2000 kg -1.500.000 SDR v tolarski protivrednosti, 
- za zrakoplove z MTOM do 6.000 kg - 4.500.000 SDR v tolarski protivrednosti, 
- za zrakoplove z MTOM do 25.000 kg -12.000.000 SDR v tolarski protivrednosti, 
-za zrakoplove z MTOM do 100.000 kg - 50.000.000 SDR v tolarski protivrednosti, 
-za zrakoplove z MTOM nad 100.000 kg - 90.000.000 SDR v tolarski protivrednosti. 

(2) SDR (Special Dravving Rights) iz prejšnjega odstavka predstavljajo posebne pravice 
črpanja (obračunska enota), kot jih določa Mednarodni denarni sklad, razmerje do slovenske 
valute oziroma vrednosti pa objavlja Banka Slovenije. 

\ 
(3) MTOM (Maximum Take Off Mass) iz prvega odstavka tega člena pomeni največjo vzletno 
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maso zrakoplova določeno v certifikatu tipa tega zrakoplova. 

(4) Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena preverja Uprava Republike Slovenije 
za civilno letalstvo v skladu z navodilom, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

(5) Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo objavi pogoje glede zavarovanj oziroma 
jamstev iz tega člena na način, ki je običajen v zračnem prometu (NOTAM). 

BESEDILO ČLENOV 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAMSTVU REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DOMAČEGA LETALSKEGA PREVOZNIKA ZA KRITJE 
ŠKOD, NASTALIH KOT POSLEDICA VOJNE OZIROMA TERORIZMA IN O POGOJIH 
JAMSTVA ZA TUJE LETALSKE PREVOZNIKE (ZJODLPKŠ-B) (Uradni list RS, št. 32/02), 
KI SE SPREMINJAJO 

3. člen 

(1) Ministrstvo, pristojno za finance, uskladi pogodbo iz četrtega odstavka 2. člena zakona z 
določbo 1. člena tega zakona tako, da uskladitev velja od 31. marca 2002 dalje. 

(2) V pogodbi iz prejšnjega odstavka se upoštevajo tudi rešitve glede trajanja ukrepov in 
plačil v zvezi z danimi jamstvi, kot jih sprejme oziroma predpiše pristojni organ Evropskih 
skupnosti. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DOMAČEGA 
LETALSKEGA PREVOZNIKA ZA KRITJE ŠKOD, NASTALIH KOT POSLEDICA VOJNE 

OZIROMA TERORIZMA IN O POGOJIH JAMSTVA ZA TUJE LETALSKE PREVOZNIKE - 
skrajšani postopek, EVA: 2002-2411-0057 

S PREDPISI EVROPSKE UNIJE 

1) Naslov predloga akta: 
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAMSTVU 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DOMAČEGA LETALSKEGA PREVOZNIKA ZA 
KRITJE ŠKOD, NASTALIH KOT POSLEDICA VOJNE OZIROMA TERORIZMA IN O 
POGOJIH JAMSTVA ZA TUJE LETALSKE PREVOZNIKE - skrajšani postopek 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi" 
a) Navedba določb Evropskega sporazuma o pridružitvi, ki se nanašajo na 

predloženo gradivo: / 
Predlagani zakon ni predmet obveznosti iz Evropskega sporazuma o pridružitvi 
oziroma usklajevanja s pravnim redom Evropske unije na področju zračnega prometa. 

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3) Skladnost predloga akta s predpisi EU: 
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava EU, 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 EU: / 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: / 

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

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

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

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

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

Zakon ni predviden v državnem programu. 

Vodja pravne službe: Minister za promet: 
Jože Taler, univ. dipl. prav. Jakob Presečnik 
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DELOVNA TELESA 

KOMISIJA ZA NADZOR PRORAČUNA IN DRUGIH JAVNIH FINANC 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 REVIZIJI 

POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA 

(ZRPJN-A) 

- druga obravnava - EPA 479 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ 

EPA 479-111 

Številka: 450-02/99-10/13 
Ljubljana, 15. 11. 2002 

Na podlagi 42. in 133. člena poslovnika državnega zbora daje Komisija za nadzor 
proračuna in drugih javnih financ kot MATIČNO DELOVNO TELO naslednje 

POROČILO 
k 

predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-A) 

- druga obravnava 

Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih 
financ je na svoji 19. seji, dne 14. 11. 2002, obravnavala predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - 
druga obravnava, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in 
sprejem predložila Vlada Republike Slovenije. 
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KOMISIJA ZA NADZOR PRORAČUNA IN DRUGIH JAVNIH FINANC 

O predlogu zakona je bila na 18. seji Državnega zbora Republike Slovenije, 25. 9. 
2002, opravljena splošna razprava v skladu v skladu s 122. členom poslovnika 
državnega zbora. Zbor je po razpravi sprejel sklep, da je predlog zakona primeren 
za nadaljnjo obravnavo. 

Člani komisije so kot gradivo za razpravo prejeli 
predlog zakona 
teze sprememb in dopolnitev zakona, ki jih je pripravila Državna revizijska 
komisija 29. 10. 2001 
mnenje Komisije za gospodarstvo Državnega sveta Republike Slovenije 

mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve z dne 10. 4. 2002 
mnenje zakonodajno-pravne službe z dne 23.10. 2002 
zapis javne predstavitve mnenj, ki je bila 17. 6. 2002 
delno poročilo komisije z dne 31. 5. 2002 
vložene amandmaje na predlog zakona 
pregled vloženih amandmajev na predlog zakona 

Amandmaje so vložili: 

poslanec Leopold Grošelj k 3., 4., 5., 6., 7. in 13. členu predloga zakona 
poslanec Marko Diaci k 4. in 17. členu predloga zakona 
Poslanska skupina SDS in Poslanska skupina NSi k 4 in 15. členu predloga 
zakona 
poslanec Jože Tanko k 7., 8., 16., 17. in 28.a (pravilno 23.) členu predloga 
zakona 

V skladu s poslovniškimi določili je komisija opravila razpravo o posameznih 
vloženih amandmajih in členih zakonskega predloga. 

V razpravi je sodelovala večina prisotnih članov komisije in vabljenih. Razprava je 
bila osredotočena na vložene amandmaje ter na predloge amandmajev, ki so jih med 
razpravo predlagali prisotni. 
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KOMISIJA ZA NADZOR PRORAČUNA IN DRUGIH JAVNIH FINANC 

Med razpravo so predlagatelji amandmajev na podlagi 7. odstavka 131. člena 
poslovnika državnega zbora spremenili dva amandmaja, en amandma pa je bil 
umaknjen: 

predlagatelja SDS - Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije 
in NSi - Poslanska skupina Nove Slovenije sta spremenili svoj amandma k 4. 
členu tako, da sta v besedilu prvega odstavka besedi "60 dni" nadomestili z 
besedama "šest mesecev"; 

predlagatelj poslanec Leopold Grošelj je svoj amandma k 13. členu 
spremenil tako, da se glasi: 

Prvi stavek drugega odstavka 19. člena osnovnega zakona se spremeni tako, 
da se besedilo glasi: 
»(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Driavna 
revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o 
kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na 
odločitev naročnika o dodelitvi naročila." 

Dosedanji drugi stavek drugega odstavka postane tretji odstavek. 

predlagatelj poslanec Jože Tanko je umaknil svoj amandma k 16. členu 
predloga zakona, ker je komisija k temu členu sprejela svoj amandma. 

Po razpravi so bili sprejeti naslednji amandmaji: 

amandmaji poslanca Leopolda Grošlja k 3., 5., 6., 7. in 13. členu (dopolnjen 
amandma), 
amandmaja poslanca Marka Diacija k 4. in 17. členu, 
amandmaja Poslanske skupine SDS in Poslanske skupine NSi k 4. 
(popravljen) in 15. členu 
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KOMISIJA ZA NADZOR PRORAČUNA IN DRUGIH JAVNIH FINANC 

amandmaji poslanca Jožeta Tanka k 7., 8., in 23. členu predloga zakona. 

K predlogu zakona je komisija sprejeta naslednje svoje amandmaje: 

K 1. členu: 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 

"V zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja, Uradni list RS, št. 78/99 in 90/99, 
v nadaljnjem besedilu: ZRPJN, se 1. člen spremeni tako, da se glasi: 

"S tem zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih 
oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, 
opredeljenih v precjpisih o javnih naročilih, organe, ki so pristojni za varstvo pravic 
ponudnikov in postopek, ki ureja delo organov po tem zakonu." 

Obrazložitev: 
V skladu s pripombo zakonodajno-pravne službe se redakcijsko izboljšuje napovedni 
stavek. Poleg tega se v skladu s pripombo zakonodajno-pravne službe glede na 
nadaljnjo vsebino zakona dodaja, da gre tudi za varstvo javnega interesa. 

K 11. členu: 

V prvem odstavku se besede "od prejema naročnikove odločitve" zamenjajo z 
besedami "od prejema obvestila". 

Obrazložitev: amandma povzema pripombo zakonodajno-pravne službe, katere 
namen je večja jasnost besedila zakona. 

K 16. členu: 

Na koncu prvega odstavka se doda stavek, ki se glasi: 

"V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v glasilu Evropskih 
skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji." 

Obrazložitev: 

Glede na to, da je s predlogom zakona določeno, da se zneski takse določijo v 
fiksnem znesku, ki je po mnenju komisije za velika javna naročila zelo nizek, se z 
amandmajem predlaga povišanje takse na dvojni znesek v primerih, ko gre za tako 
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KOMISIJA ZA NADZOR PRORAČUNA IN DRUGIH JAVNIH FINANC 

velika naročila, ki jih je treba objaviti v glasilu Evropskih skupnosti. 

Komisija je zavrnila amandma poslanca Jožeta Tanka k 17. členu 

Komisija ni glasovala o amandmaju poslanca Leopolda Grošlja k 4. členu predloga 
zakona, ker je ta postal brezpredmeten. 

Komisija je nato glasovala o vseh členih zakonskega predloga skupaj in jih 
sprejela. 

Ob upoštevanju navedenih odločitev Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih 
financ je bil v skladu s prvim odstavkom 133. člena poslovnika državnega zbora 
pripravljen dopolnjen predlog zakona, ki je sestavni dei tega poročila. 

Poročevalec komisije na seji državnega zbora bo predsednik komisije, dr. Andrej 
Bajuk. 

mag. Jože KONČAN, l.r. dr. Andrej BAJUK, l.r. 

podsekretar DZ predsednik komisije 
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KOMISIJA ZA NADZOR PRORAČUNA IN DRUGIH JAVNIH FINANC 

Številka: 450-02/99-10/13; EPA 479-III 

Dopolnjen predlog 

ZAKONA O SPREMEBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O REVIZIJI POSTOPKOV 
JAVNEGA NAROČANJA (ZRPJN-A) 

1. člen 

V zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja, Uradni list RS, št. 78/99 in 90/99, 
v nadaljnjem besedilu: ZRPJN, se 1. člen spremeni tako, da se glasi: 

"S tem zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega Interesa v 
postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih 
naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, organe, ki so pristojni za 
varstvo pravic ponudnikov in postopek, ki ureja delo organov po tem zakonu." 

2. člen 

črta se 2. člen zakona s pripadajočim naslovom. 

3. člen 

Peti odstavek 3. člena osnovnega zakona se spremeni tako, da se glasi: 
»5) V reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih urejenih s tem 
zakonom, se glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporabljajo 
določbe zakona o pravdnem postopku.« 

4. člen 

Prvi odstavek 5. člena se spremeni, tako, da se glasi: 

"(1) Predsednika in člane Državne revizijske komisije imenuje in razrešuje 
Državni zbor na predlog mandatno-volilne komisije. Mandatno volilna komisija 
objavi razpis za možne kandidate za predsednika in člane najmanj šest 
mesecev pred iztekom mandata ali najkasneje v 15 dneh po predčasni 
razrešitvi. Pri objavi razpisa in imenovanju je treba upoštevati, da mora vsaj 
predsednik izpolnjevati splošne pogoje, kot jih mora izpolnjevati sodnik, v 
skladu z zakonom, ki ureja sodniško službo. Več kot polovica članov mora 
imeti univerzitetno izobrazbo pravne smeri. Ostali člani morajo imeti 
univerzitetno izobrazbo ekonomske ali tehniške smeri." 

\ , • 
V 5. členu se doda novi četrti odstavek, ki glasi: 
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"Predsednik in član je lahko predčasno razrešen samo v naslednjih primerih: 
- če Državnemu zboru predloži izjavo, da odstopa; 
- če je obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema prostosti; 
• če trajno izgubi delovno zmožnost za opravljanje svoje funkcije; 
- če ne ravna v skladu z zakonom in ustavo." 

S. člen 

Besedilo 9. člena postane prvi odstavek tega člena. Doda se nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 

»(2) V primeru, če je bil ali bi lahko bil, zaradi ravnanja naročnika, ogrožen javni 
interes, lahko vložijo zahtevek za revizijo tudi Državno pravobranilstvo, urad, 
pristojen za javna naročila ali urad, pristojen za varstvo konkurence. Organi iz 
prejšnjega stavka lahko zahtevek za revizijo vložijo kadarkoli med potekom 
postopka, vendar najkasneje do dokončnosti odločitve o dodelitvi javnega 
naročila oziroma priznanju sposobnosti.« 

6. člen 

Prvi in drugi odstavek 11. člena se spremenita tako, da se glasita: 

»(1) Vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do 
odločitve Državne revizijske komisije. O vloženem zahtevku za revizijo mora 
naročnik obvestiti vse udeležene v postopku oddaje javnega naročila 
najkasneje v treh dneh od prejema zahtevka za revizijo. 
(2) Državna revizijska komisija lahko na predlog naročnika sprejme sklep, da 
vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v 
postopku oddaje javnega naročila v celoti ali Jih zadrži le deloma. Pri 
odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje 
med škodljivimi posledicami zadržanja In koristmi za vse, ki bi lahko bili 
oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega 
naročila, če Državna revizijska komisija predlogu ugodi, mora naročnik o tem 
obvestiti vse udeležene v postopku oddaje javnega naročila.« 

7. člen 

Drugi stavek prvega odstavka 12. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za 
vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi 
naročila oziroma priznanju sposobnosti.«. 
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Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Naročnik mora 
kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posredovati izbranemu 
ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi urad, pristojen 
za javna naročila. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s 
povratnico aH v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.«. 

V tretjem odstavku se besedi »naslednje podatke« črtata, 1. in 3. točka pa 
spremenita tako, da s* glasita: 

»1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, 
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju 

sposobnosti,«. 

četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(4) Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh 
podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, nemudoma pozove vlagatelja 
zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni 
od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku 
ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s 
sklepom." 

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(5) Vlagatelj po prejemu odločitve o dodelitvi naročila oziroma o priznanju 
sposobnosti ponudnik ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti 
znane pred prejemom te odločitve naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka za 
revizijo že pred prejemom odločitve naročnika o dodelitvi naročila oziroma o 
priznanju sposobnosti.«. 

8. člen 

Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne 
izkaže aktivne legitimacije, se zahtevek za revizijo zavrže s sklepom.«. 

Tretji odstavek se črta. 

9. člen 
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Črtata se 14. in 15. člen s pripadajočima naslovoma. 

10. člen 

V prvem odstavku 16. člena se v drugem stavku število »20« nadomesti s številom 
»15«. V tretjem stavku se beseda »zahteva« nadomesti z besedo »zahtevek«. Črta 
se četrti stavek. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) V primeru, da vlagatelj zahtevka za revizijo v 20 dneh od dne, ko je naročnik 
prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika iz 
prejšnjega odstavka, lahko nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo. O 
nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo mora vlagatelj zahtevka za 
revizijo obvestiti tudi naročnika.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

11. člen 

Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Naročnik mora o svoji odločitvi iz prvega odstavka prejšnjega člena tega 
zakona v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja zahtevka za 
revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila 
pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali 
zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku 
danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno 
revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, 
da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi 
postopka revizije. Zoper sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko 
komisijo v treh dneh od prejema sklepa.«. 

V drugem odstavku se črta besedilo »skupaj s svojim mnpnjem«. 

12. člen 

V drugem odstavku 18. člena se besedilo »v Uradnem listu« nadomesti z naslednjim 
besedilom: »v Uradnem glasilu«. 

13. člen 

Prvi stavek drugega odstavka 19. člena osnovnega zakona se spremeni tako, 
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da se beedilo glasi: 
»(2) Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo. Državna 
revizijska komisija odloča, ob upoštevanju meja zahtevka za revizijo, tudi o 
kršitvah, za katere vlagatelj ni vedel ali ni mogel vedeti, pa so vplivale na 
odločitev naročnika o dodelitvi naročila." 

Dosedanji drugi stavek drugega odstavka postane tretji odstavek. 

14. člen 

Drugi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) O zahtevku za revizijo mora Državna revizijska komisija odločiti in izdati sklep 
najkasneje v 15 dneh od prejema zahtevka za revizijo in celotne dokumentacije. V 
utemeljenih primerih se rok lahko podaljša za največ 20 dni o čemer se obvesti 
vlagatelja zahtevka za revizijo in naročnika.«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Državna revizijska komisija sklep o odločitvi pošlje naročniku, vlagatelju 
zahtevka za revizijo in uradu, pristojnem za javna naročila. Sklep se pošlje tudi 
izbranemu ponudniku v primeru, da je zahtevek za revizijo vložen po odločitvi 
naročnika o dodelitvi naročila.«. 

15. člen 

21. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Če Državna revizijska komisija ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje 
vseh obveznih podatkov iz 12. člena tega zakona, pozove vlagatelja zahtevka 
za revizijo, da ga dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je pet dni od 
dneva, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. 
(2) Državna revizijska komisija lahko pred svojo odločitvijo zahteva dodatna 
pojasnila od naročnika, vlagatelja zahtevka za revizijo ali drugih udeležencev v 
postopku oddaje javnega naročila, pridobi strokovno ali izvedensko mnenje in 
si lahko ogleda tudi ostale dokumente ter dejanske razmere pri strankah v 
postopku ter zbere druge potrebne podatke za odločitev. 
(3) Državna revizijska komisija lahko od oseb javnega in zasebnega prava 
zahteva osebne in druge podatke ter mnenja, ki so nujno potrebni za izvajanje 
njenih nalog. Zahteva za pridobitev mnenja oziroma podatkov mora biti 
obrazložena.«. 

16. člen 

Pred 22. členom se spremeni naslov tako, da se glasi: 
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»Stroški revizijskega postopka«. 

Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Vlagatelj zahtevka za revizijo mora, ob vložitvi zahtevka plačati na 
ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 100.000 
SIT, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za 
blago in storitve oziroma 200.000 SIT, če je zahtevek za revizijo vložen v 
postopku oddaje javnega naročila za gradnje. V postopku oddaje javnih 
naročil, ki jih mora naročnik objaviti v glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz 
prejšnjega stavka podvoji.«. 

Črta se drugi odstavek. 

Tretji odstavek postane drugi odstavek in se glasi: 

»(2) Vsaka stranka predhodno trpi stroške, ki jih povzroči s svojimi dejanji.«. 

Peti in šesti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

»(3) Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik na pisno zahtevo 
vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. 

(4) Če zahtevek za revizijo ni utemeljen, mora vlagatelj zahtevka za revizijo na 
pisno zahtevo naročniku povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.«. 

Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da 
glasi: 

»(5) Stranki morata v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata 
povračilo. Povrnitev stroškov je mogoče zahtevati do sprejema odločitve 
naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo.«. 

Sedmi odstavek postane šesti odstavek in se spremeni tako, da glasi: 

»(6) O stroških odločata naročnik oziroma Državna revizijska komisija. 
Odločitev Državne revizijske komisije je izvršilni naslov.«. 

17. člen 

Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Državna revizijska komisija lahko s sklepom: 
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- zahtevek za revizijo zavrže v primeru, ko Je zahtevek za revizijo oziroma 
obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo 
vloženo nepravočasno ali ga je vložila oseba, ki ne more izkazati aktivne 
legitimacije ali vlagatelj zahtevka ni dopolnil v roku oziroma v skladu z 
zahtevo za dopolnitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 21. člena tega 
zakona, 

- zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen, 
- zahtevku za revizijo ugodi, s tem, da delno ali v celoti razveljavi postopek 

oddaje javnega naročila, 
- na podlagi prejema pisnega obvestila o umiku zahtevka za revizijo, pred 

sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, postopek za revizijo 
ustavi.«. 

Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Državna revizijska komisija pri odločanju o pritožbi vlagatelja zahtevka za 
revizijo zoper ravnanje naročnika na podlagi 12., 13. ali 17. člena tega zakona, 
s sklepom: 
- pritožbo kot prepozno zavrže, 
- pritožbo kot neutemeljeno zavrne, 
- pritožbi ugodi in v primeru pritožbe na podlagi 12. ali 13. člena tega zakona 

odloči, da mora naročnik odločati o zahtevku za revizijo v skladu s 16. 
členom tega zakona oziroma v primeru pritožbe na podlagi 17. člena tega 
zakona odloči, da zahtevek za revizijo sprejme v obravnavo.«. 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. Dosedanji tretji odstavek 
pa se črta. Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita: 

»(4) Državna revizijska komisija lahko, ob sprejemu odločitve o zahtevku za 
revizijo, od naročnika zahteva, da Državni revizijski komisiji predloži poročilo o 
izvedbi postopka, v katerem Je bil vložen zahtevek za revizijo ali ponovljenem 
postopku. Državna revizijska komisija lahko od naročnika zahteva, da skupaj 
s poročilom predloži dokumentacijo o postopku oziroma izvedbi predmeta 
javnega naročila. Naročnik mora poročilo predložiti v roku, ki ga določi 
Državna revizijska komisija in ne sme biti daljši od šest mesecev po prejemu 
sklepa o zahtevku za revizijo. Če Državna revizijska komisija ugotovi, da v 
poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti oziroma upoštevanje napotkov 
Državne revizijske komisije ali naročnik poročila ne predloži, o tem obvesti 
urad, pristojen za javna naročila, vlado oziroma nadzorni organ naročnika. 

(5) Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo Je sodno varstvo 
zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne 
pristojnosti.«. 

18. člen 
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V 24. členu se besedilo »Državno revizijsko komisijo« in »Državni revizijski komisiji« 
nadomesti z »urad, pristojen za javna naročila« v ustreznih sklonih. 

V prvem stavku prvega odstavka se za besedo »določeno« doda besedo »javno« in 
nadomesti besedo »zakona« z besedo »prava«. V dosedanjem zadnjem stavku se 
črta besedilo »ne odgovori ali«, na koncu odstavka pa se doda nov stavek, ki se 
glasi: 

»Če naročnik ne odgovori v danem roku, se šteje, da se z uvedbo pomirjevalnega 
postopka strinja.«. 

V drugem odstavku se na koncu odstavka doda nov stavek, ki se glasi: 

»Predlog za uvedbo pomirjevalnega postopka mora urad, pristojen za javna naročila 
nemudoma poslati Evropski komisiji.«. 

19. člen 

V 25., 27. in 28. členu se besedna zveza »Državna revizijska komisija« in 
»predsednik Državne revizijske komisije« nadomesti z »Evropska komisija« v 
ustreznih sklonih. 

20. člen 

Črta se 26. člen s pripadajočim naslovom. 

21. člen 

Prvi in drugi odstavek 27. člena se spremenita tako, da se glasita: 

»(1) Če naročnik izjavi, da bo sodeloval v pomirjevalnem postopku, Evropska 
komisija predlaga osebo, ki bo vodila pomirjevalni postopek (pomirjevalec). 
(2) Obe stranki v pomirjevalnem postopku morata pisno izjaviti, da se strinjata z 
izborom osebe, ki jo je določila Evropska komisija in hkrati s seznama predlagati še 
vsaka po enega pomirjevaica, ki skupaj s prvim vodijo pomirjevalni postopek. Za 
svetovanje pri delu smeta pomirjevaica povabiti največ dva strokovnjaka. Obe 
stranki in Evropska komisija smejo zavrniti katerega koli strokovnjaka, ki ga povabita 
pomirjevaica.«. 

V tretjem, četrtem oziroma petem odstavku se navedbe »Pomirjevaica morata«, 
»Pomirjevaica si morata« oziroma »Pomirjevaica poročata« zamenjajo z množinsko 
obliko »Pomirjevalci morajo«, »Pomirjevalci si morajo« oziroma »Pomirjevalci 
poročajo«. 

V petem odstavku se navedba »Državni revizijski komisiji« nadomesti z navedbo 
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»Evropski komisiji«. 

22. člen 

V 28. členu se v prvem stavku črta besedilo »(v nadaljnjem besedilu intervenient)«, 
v drugem stavku se črta navedba »in intervenienti«, beseda »Pomirjevalca« pa 
nadomesti z besedo »Pomirjevalci«. V tretjem in četrtem stavku pa se besedi 
»intervenienti«, nadomestita s »pomirjevalci«. 

23. člen 

Za 28. členom se doda novo peto poglavje, ki se glasi: »Postopek pred 
Evropsko komisijo« in doda nov 28.a člen, ki se s pripadajočim naslovom 
glasi: 

»Ravnanje naročnika in pristojnih organov 

28.a člen 

(1) S tem členom se ureja ravnanje naročnika in pristojnih organov v Republiki 
Sloveniji v primeru, če Evropska komisija meni, da je v postopku oddaje 
javnega naročila prišlo do kršitve pravnega reda Evropskih skupnosti o javnih 
naročilih. 

(2) Republika Slovenija posreduje odgovor Evropski komisiji na zatrjevano 
kršitev najkasneje v 21 dneh oziroma v primeru, da se zatrjevana kršitev 
nanaša na oddajo naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in 
transportnem področju najkasneje v 30 dneh od prejema obvestila Evropske 
komisije. Odgovor lahko vsebuje: 

1. navedbo, da je kršitev odpravljena, 
2. razloge, zakaj kršitev ni bila odpravljena, 
3. navedbo, da so nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega 

naročila zadržane zaradi vloženega zahtevka za revizijo po tem zakonu 
oziroma iz drugih razlogov. 

(3) V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka lahko Republika Slovenija 
navede, da je v predmetnem postopku uveden revizijski ali sodni postopek. V 
tem primeru Republika Slovenija pošlje obvestilo o končanem postopku in 
izidu postopka Evropski komisiji takoj, ko je postopek pravnomočno končan. 

(4) če je postopek oddaje javnega naročila zadržan zaradi vloženega zahtevka 
za revizijo po tem zakonu ali na podlagi sodne odločbe, se pošlje Evropski 
komisiji obvestilo o nadaljevanju postopka takoj, ko prenehajo razlogi za 
zadržanje ali obvestilo o morebitnem začetku novega postopka. V tem primeru 
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mora iz obvestila nedvomno izhajati, ali je bila zatrjevana kršitev odpravljena 
oziroma morajo biti v obvestilu navedeni razlogi, zaradi katerih kršitve ni bilo 
mogoče odpraviti. 

(S) V imenu Republike Slovenije opravlja strokovno- tehnična opravila v 
postopku po tem členu (obvestila, obrazložitve), urad, pristojen za javna 
naročila. Urad, pristojen za javna naročila lahko od naročnika zahteva, da mu 
naročnik najkasneje v desetih dneh odstopi dokumentacijo o izvedenem 
javnem naročilu skupaj z mnenjem o zatrjevanih kršitvah pravnega reda 
Evropskih skupnosti o javnih naročilih.« 

24. člen 

Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi: 

» (1) Naročniki, ki opravljajo dejavnost na vodnem, energetskem, 
telekomunikacijskem in transportnem področju lahko dajo periodično pregledati 
svoje postopke izbora pri oddaji javnih naročil z namenom, da si pridobijo pisno 
potrdilo o skladnosti postopkov in prakse s predpisi Evropskih skupnosti in 
Republike Slovenije o svojih postopkih naročanja. » 

V drugem odstavku se navedba »celotno razpisno« nadomesti z navedbo 
»potrebno«, navedba »Državno revizijsko komisijo«, pa nadomesti z »urad, pristojen 
za javna naročila«. 

25. člen 

V prvem odstavku 30. člena se besedilo »Pristojni organ, določen za zakonom« 
nadomesti z besedilom »Urad, pristojen za javna naročila«, besedilo »pri pripravi« 
pa z »v postopku priprave«. 

V drugem odstavku se za besedilo »Pristojni strokovni organi in organizacije« doda 
besedilo »ter posamezniki«, beseda »neodvisne« pa zamenja z besedo 
»neodvisni«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»(3) Pridobitev potrdila po tem poglavju ne vpliva na možnost vložitve zahtevka za 
revizijo.« 

26. člen 

V drugem odstavku 31. člena se besedilo »v Uradnem listu Evropske skupnosti« 
nadomesti z besedilom »v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti«, beseda »naročila 
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« pa nadomesti z besedo »naročil« pred besedno zvezo »Republike Slovenije« pa 
doda naslednje besedilo: »Evropskih skupnosti in«. 

27. člen 

V prvem odstavku 33. člena se navedbo meseca »februarja« spremeni v »januarja«. 

28. člen 

V prvem odstavku 34. člena se navedba »naročnik iz druge in tretje alinee prve 
točke 2. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS št. 24/97)« nadomesti z 
»naročnik, razen neposrednega proračunskega uporabnika:«. Dodajo se nova tretja, 
četrta in peta točka, ki se glasijo: 

»1. če krši določilo iz prvega odstavka 11. člena tega zakona o zadržanju postopka 
v primeru vloženega zahtevka za revizijo, 
2. če ne sprejme odločitve o zahtevku za revizijo v roku iz 16. člena tega zakona, 
3. če ne predloži poročila iz četrtega odstavka 23. člena tega zakona.«. 

29. člen 

Črta se šesti odstavek 35. člena. 

30. člen 

Za 35. členom se doda nov 35.a člen, ki glasi: 

»35.a člen 

Postopki, začeti na podlagi vloženih zahtevkov za revizijo pred uveljavitvijo tega 
zakona, se končajo po določbah Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja 
(Uradni list RS, št. 78/99 in 90/99).«. 

31. člen 

V drugem in tretjem odstavku 37. člena se pred piko doda besedilo: 

»in veljajo za javna naročila, ki jih je potrebno objaviti v Uradnem glasilu Evropskih 
skupnosti.«. 

V tretjem odstavku se za besedno zvezo »ki urejajo izdajo potrdil o pravilnosti 
postopkov oddaje javnega naročila« doda naslednje besedilo » in določbe 28 a 
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člena«. 

Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita: 

»(4) V primeru javnih naročil, ki se financirajo iz sredstev mednarodnih organizacij, 
skladov ali drugih podobnih virov, se določila tega zakona uporabljajo v primeru, če 
je s sporazumom, s katerim je takšno financiranje urejeno in katerega podpisnica je 
Republika Slovenija predvideno, da se pravno varstvo zagotavlja v skladu s pravnim 
redom Republike Slovenije. 
(5) Urad, pristojen za javna naročila, v postopkih revizije ne plača takse, ki jo določa 
ta zakon.«. 

32. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 PREKRŠKIH 

(ZP-1) 

- druga obravnava - EPA 508 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za nalrunjo politiko 

številka: 716-01/89-0001/0054 EPA508-III 
Ljubljana, 15 11.2002 

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 
k predlogu zakona o prekrških (ZP-1) 

- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko je na svoji 27. redni 
seji dne 12.11.2002 kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o prekrških 
- druga obravnava, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in 
sprejem predložila Vlada Republike Slovenije. 
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Gospod Hinko Jenull, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje je uvodoma 
podal dopolnilno obrazložitev k predlogu zakona. Povedal je, da ima predlagatelj 
jasen koncept za katerega je prepričan, da je uspešnjejši kot pa trenutno veljavni. 
Svoje prepričanje je utemeljil s tem, da je pri pripravi predloga ves čas sodeloval s 
prekrškovni organi in sodniki za prekrške. Toda v vseh točkah predloga ni dosegel 
soglasja, kar pa po mnenju predlagatelja niti ni namen sodelovanja. Meni, da morata 
o določenem vprašanju ministrstvo in vlada, predvsem v zadevah iz svoje 
pristojnosti, prevzeti odgovornost, da predlagata parlamentu tudi rešitve, ki niso 
povsem usklajene, če ocenita, da so v širšem interesu in v interesu organov, ki jih 
bodo izvajali. 
V zvezi s predlogom zakona pa je bilo večkrat izpostavljeno tudi vprašanje učinkov. 
Predlagatelj ocenjuje, da bo ob morebitni združitvi sodnikov za prekrške z rednimi 
sodišči, kar je predlagano v nekaterih amandmajih, delo sodnikov, ki bodo 
obravnavali prekrške, učinkovitejše. Združitev pa bo imela pri 55 organih in senatu 
za posledico tudi manjšo celotno režijo. Razen navedenega se bo zvišala mobilnost 
sodnikov, ker bo 150 sodnikov postalo sestavni del rednega sodstva z vsemi 
možnimi prerazporeditvami znotraj sodišč in dodelitev med sodišči, mreža organov 
bo preglednejša in racionalnejša, lažje bo organizirati dežurstva, zagotoviti enotno 
informacijsko podporo vrhovnega sodišča in vključiti navedenih 150 sodnikov v 
sistem izobraževanja sodnikov. V enotnih organih bo boljša tudi možnost 
načrtovanja dela sodnega osebja. 
Po drugi strani pa je neučinkovitost v prekrškovnih zadevah na gospodarskem 
področju tudi predmet opozoril Evropske unije in predmet našega poročanja o 
ukrepih. 
Glede zadev, ki jih bodo prevzela okrajna sodišča in višja sodišča je predlagal je 
premislek o tem, da bi bilo možno zmanjšati del teh zadev z ustavitvijo postopkov, 
ne pa z dodelitvijo prekrškovnim organom. 
Predlagal je, da odbor podpre predlog zakona in vsa dopolnila štirih koalicijskih 
strank. 

Predstavnica zakonodajno pravne službe je v zvezi z naslovom 57. člena 
opozorila, da bi kazalo preveriti možnost, da se besedilo 'in takojšnje plačilo' izpusti. 
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Člani odbora so menili, da je reorganizacija postopkov in organov, ki odločajo o 
prekrških, nujna. Vendar pa naj predlagatelj nekatera odprta vprašanja iz razprave, 
na primer k 19. in 114. členu, po možnosti dodatno uskladi do obravnavanja 
predloga zakona pred državnim zborom, člani odbora so v razpravi oblikovali in 
sprejeli nekatere amandmaje in sicer v besedilu kot je razvidno v nadaljevanju tega 
poročila. 

Predstavnica Sveta sodnikov za prekrške je predstavila nekatere predloge 
amandmajev na amandmaje in predloge amandmajev. V zvezi s 4. členom je 
povedala, da so nekatere stranske sankcije predpisane tudi v drugih zakonih, dve 
stranski sankciji pa v drugih zakonih nista predpisani in ju sodnik izreče, če oceni, da 
je to potrebno. Tako izgon tujca iz države ni predpisan kot stranska sankcija v 
nobenem posebnem zakonu, odvzem predmetov pa ponekod je, drugje pa ne. K 57. 
členu je predlagala, da odbor sprejme amandma na amandma, ki ga je odbor sprejel 
v besedilu kot je razvidno v nadaljevanju tega poročila. K 59. členu je predlagala, da 
odbor sprejme amandma na amandma, da se spremeni četrti odstavek tako, da bi 
bila zoper sklep o zavrnitvi predloga iz tretjega odstavka dovoljena pritožba. K 62. 
členu je predlagala, da odbor sprejme amandma, ki ga je odbor sprejel v besedilu kot 
je razvidno v nadaljevanju tega poročila. K 201. členu je predlagala, da odbor 
sprejme amandma, da se v petem odstavku za besedama "potno listino" doda "ali 
drug osebni dokument s katerim je mogoče prehajati državno mejo". 

Predstavnici Senata Republike Slovenije za prekrške sta podali pripombe k 1. 
amandmaju k 19. členu predloga. Menili sta, da se zapor storilcu prekrška izreče, če 
ima sredstva za plačilo globe, pa noče plačati, torej tistemu, ki je po svojih 
premoženjskih sposobnostih sposoben znesek poravnati. Na ta način pa lahko 
sodišče samo oceni ali bo nekomu, ki je po premoženjskih razmerah sposoben 
plačati globo, izreklo uklonilni zapor ali pa jo bo od njega prisilno izterjalo. Zato bi 
bilo ustrezneje, če bi šel del stavka, da se upošteva premoženjsko stanje in možnost 
storilca za plačilo globe v določbo šestega odstavka, ko senamesto globe odloča o 
predlogu za opravo del. K 57. členu sta predlagali, da bi prekrškovni organ zahtevo 
za sodno varstvo, ki je vložena zoper plačilni nalog, moral najprej preizkusiti, če je 
dovoljena, šele nato pa bi jo poslal sodišču. Ko bi zadevo poslal sodišču, pa bi moral 
dati zraven tudi kratek opis dejanskega stanja, ker je na plačilnem nalogu samo 
pravna označba prekrška, ki pa ne zadostuje za uvedbo sodnega postopka. Odbor je 
amandma na amandma k 57. členu sprejel v besedilu kot je razvidno v nadaljevanju 
tega poročila. Glede amandmaja k 233. členu sta povedali, da z ustanovitvijo štirih 
oddelkov višjih sodišč, ne bo možna nikakršna specializacija sodišč na teh oddelkih, 
ker bi po sedanjem pripadu odpadlo na oddelek v Celju okrog 1.500 pritožb, kar 
pomeni, da bi bili verjetno kakšni trije sodniki, ki bi morali poznati kompletno 
področje prekrškov. Zato ne bi bila zagotovljena kakšna posebna kakovost oziroma 
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strokovnost odločanja na drugi stopnji. Razen tega ima senat za prekrške s sedežem 
v Ljubljani strokovno usposobljene sodnike in prostore za odločanje. K 230. členu 
sta predlagali, da stranska kazen prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja velja 
kot stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti 
vozniškega dovoljenja, ki jo je mogoče izreči do števila 18 oziroma voznikom 
začetnikom do števila 7. Odbor je amandma na amandma k 230. členu sprejel v 
besedilu kot je razvidno v nadaljevanju tega poročila. 

Predsednik Vrhovnega sodišča je menil, da bi bilo za sojenje na prvi stopnji 
primerneje organizirati en specializiran senat na enem sodišču. Zato bi bila 
specializacija na inštanci dosledno izpeljana, če bi bilo eno višje sodišče pristojno za 
pritožbe na drugo stopnjo. Ocenjuje, da je rok za uveljavitev zakona prekratek, kar je 
utemeljil s primerjavo reforme sodstva iz 90. ih let, ki je trajala približno 3 leta. V 
navedenem obdobju prehoda na nov sistem pa so prvo stopna sodišča vsako leto 
reševala po 80 tisoč zadev manj. Poleg tega pa bo sprejemanje podzakonskih 
predpisov stvar še zavleklo, tako da ne verjame, da bo redno sodstvo s 1.1.2005 
sposobno konzumirati to reformo. 

Predstavnik sodnega sveta je povedal, da podpira določbe zakona, ki v zvezi z 
odločanjem o prekrških omogočajo večjo učinkovitost, ekonomičnost in večjo 
disciplino. Omenil pa je, da sodni svet ne vidi podlage, da bi sodnikom za prekrške 
dali status okrajnega oziroma višjega sodnika, ker se njihova pristojnost zožuje. 
Izrazil je bojazen, da bo sodstvo seveda dobilo dodatne zadeve v reševanje in da bo 
stanje postalo neobvladljivo. Situacija pa je v rednem sodstvu že sedaj težka in se bo 
na podlagi novih zadev, ki jih bodo dobila kazenska sodišča okrajnih sodišč še 
poslabšala. 

Predsednik slovenskega sodniškega društva je predstavil predlog društva, da naj 
se na nova sodišča oziroma oddelke pri okrajnih sodiščih prenesejo le tiste zadeve, 
ki po vsebini spadajo v stvarno pristojnost novih oddelkov pri okrajnih sodiščih, po 
možnosti pa naj bodo to le nezastarane zadeve. Menil pa je, da mora nekdo prevzeti 
odgovornost, da se o prevzetih zadevah enostavno ne bo odločalo. To lahko stori 
samo državni zbor ali pa prevzamejo odgovornost nova okrajna sodišča oziroma 
oddelki pri okrajnih sodiščih. Slednje pa bi pomenilo, da sodišča že v štartu 
prevzamejo naloge, ki jim ne omogočajo normalnega dela. Zato se strinja, da bi se v 
prehodnem obdobju dalo zadevo rešiti v obliki neke abolicije. 

Državni Svet Republike Slovenije je k predlogu zakona podal mnenje, kjer je 
opozoril, da bi bilo za hitre postopke smiselno razmisliti o uvedbi dodatne inštance, 
ki bi reševala pritožbe. V zvezi z neplačilom globe pa predlagajo v razmislek, da bi 
se znesek globe v primeru neplačila poviševal. 

Odbor je sprejel amandmaje poslanskega kluba LDS, poslanske skupine SLS, 
poslanske skupine ZLSD in poslanske skupine DeSUS k 1., 4., 5., 6., 11., 13., 14., 
15., 17., 19., 23., 26., 31., 36., 45., 48., 49., 50., 53., 56., 57., 59., 60., 62., 65., 66., 
70.. 77., 83., 85., 86., 99 , 105., 108., 109., 110., 111., 114., 135., 143., 148., 150., 
155., 161., 164., 186., 191., 192., 199., 201., 202., 203., 204., 205., 206., 207., 208., 
209., 210., 211., 212., 213., 214., 215., 216., 217., 218., 219., 220., 221., 222., 223., 
225., 226., 227., 228 (popravljen amandma), 229., 230 (popravljen amandma), 231., 
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232., 233., 234. in 235. členu ter amandma poslanske skupine SLS k 116. členu. 
Odbor je sprejel tudi amandma Vlade RS na amandma k 26. členu. 

Odbor ni sprejel amandmaja Nove Slovenije k 1. členu zaradi česar so postali 
brezpredmetni amandmaji iste poslanske skupine k 19. (amandma pod zaporedno 
številko 2), 21., 22., 24., 27., 28., 36 (amandma pod zaporedno številko 2), 37., 38., 
39., 41. (amandma pod zaporedno številko 2), 44., 45. (amandma pod zaporedno 
številko 2), 46., 48. (amandma pod zaporedno številko 2), 51., 57. (amandma pod 
zaporedno številko 2), 58., 63., 64., 65. (amandma pod zaporedno številko 2) in 
amandmaji k 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. poglavju zaradi česar odbor o njih 
ni glasoval. 

Odbor ni sprejel amandmaja poslanca Pavleta Ruparja k 41. členu in amandmaja 
poslanske skupine Nova Slovenija k 66. členu. 

Odbor o amandmajih Vlade RS na amandma k 5., 224., 228. in 230. členu ni 
glasoval, ker so postali brezpredmetni. 

Odbor ni glasoval o amandmaju štirih poslanskih skupin k 224. členu, ker je postal 
zaradi amandmaja, ki ga je odbor sprejel na predlog poslanca Dušana Vučka, 
brezpredmeten. 

Odbor ni glasoval o amandmaju poslanske skupine SMS k 17. členu, ker je postal 
zaradi sprejema amandmaja štirih poslanskih skupin k istemu členu, brezpredmeten. 

Odbor ni glasoval o amandmaju poslanca Pavleta Ruparja k 257. členu, ker je postal 
zaradi sprejema amandmaja štirih poslanskih skupin k istemu členu, brezpredmeten. 

* * * 

Odbor je sprejel svoje amandmaje in amandaje na amandmaje kot so razvidni v 
nadaljevanju: 

Amandma na amandma k 57. členu 

V šestem odstavku 57. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: « Prekrškovni organ 
preizkusi zahtevo za sodno varstvo in odloči v skladu s 63. členom tega zakona.« Tretji 
stavek se nadomesti z besedilom: »če prekrškovni organ plačilnega naloga ne odpravi 
ali nadomesti z novim, pošlje pravočasno in dovoljeno zahtevo za sodno varstvo s 
plačilnim nalogom in opisom dejanskega stanja pristojnemu sodišču.« 

V devetem odstavku 57. člena se v tretjem stavku za besedilom »s plačilnim nalogom« 
doda besedilo »in opisom dejanskega stanja«. 

OBRAZLOŽITEV: 
Prekrškovni organ naj, preden pošlje zahtevo za sodno varstvo zoper plačilni nalog 
sodišču, sam preizkusi, ali jo je podal upravičeni predlagatelj, ali je pravočasna in 
utemeljena, kakor to tudi sicer določa 63. člen zakona za zahtevo za sodno varstvo 
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zoper odločbo o prekršku. Taka ureditev nakazuje na možnost zmanjšanja pripada 
zahtev za sodno varstvo. 
Nujno je tudi, da prekrškovni organ plačilnemu nalogu priloži tudi opis dejanskega 
stanja. 

Amandma k 57. členu 

V naslovu člena se črta besedilo: "in takojšnje plačilo". 

OBRAZLOŽITEV: 
Po mnenju zakonodajno pravne službe državnega zbora se z amandmajem 
natančneje določa vsebina člena. 

Amandma k 62. členu 

V četrti alinei 62. člena se na koncu doda besedilo »in odločitve o 
premoženjskopravnem zahtevku«. 

OBRAZLOŽITEV: 
V primeru, ko je odločanje o premoženjskopravnem zahtevku možno tudi pri hitrem 
postopku (načeloma sicer ne, je pa izjemoma možno glede na tretji odstavek 52. člena 
zakona), je potrebno med razlogi za vložitev zahteve za sodno varstvo navesti tudi 
odločitev o premoženjsko pravnem zahtevku. 

Amandma na amandma k 204. členu 

V amandmaju poslanskih skupin SLS, LDS, ZLSD in DeSUS k 204. členu se za besedo 
"se" doda besedilo "besedi 'Višje sodišče" nadomestita z besedilom "Ministrstvo, 
pristojno za pravosodje", «. 

OBRAZLOŽITEV: 
Zaradi vloženih amandmajev k amandmajem, s katerimi se dosedanja pristojnost 
Senata za prekrške RS prenaša na višja sodišča, je potrebno drugače zagotoviti 
centralizirano vodenje evidence pravnomočnih odločb sodišč. Evidenco naj vodi 
ministrstvo, pristojno za pravosodje. 

Amandma na amandma k 207, členu 

V amandmaju poslanskih skupin SLS, LDS, ZLSD in DeSUS k 207. členu se v prvem 
odstavku besedi "višje sodišče" nadomestita z besedilom » "ministrstvo, pristojno za 
pravosodje«. 

Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi: 
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»V tretjem odstavku se beseda "Sodišče" nadomesti z besedilom "Ministrstvo, pristojno 
za pravosodje". » 

OBRAZLOŽITEV: 
Zaradi vloženih amandmajev k amandmajem, s katerimi se dosedanja pristojnost 
Senata za prekrške RS prenaša na višja sodišča, je potrebno drugače zagotoviti 
centralizirano vodenje evidence kazenskih točk. Evidenco naj vodi ministrstvo, pristojno 
za pravosodje. 

Amandma na amandma k 208. členu 

V prvem odstavku amandmaja poslanskih skupin SLS, LDS, ZLSD in DeSUS k 208. 
členu se druga alinea spremeni tako, da se glasi: 

Višja sodišča kot sodišča za prekrške druge stopnje." 

OBRAZLOŽITEV: 
Dosledno organizacij sodišč v Republiki Sloveniji se pristojnost za zadeve prekrškov na 
drugi stopnji prenaša na vsa višja sodišča, ki bodo v teh zadevah odločala v skladu s 
svojo krajevno pristojnostjo. 

Amandma na amandma k 209. členu 

V amandmaju poslanskih skupin SLS, LDS, ZLSD in DeSUS k 209. členu se za besedo 
"sodišči" črta besedilo "za prekrške". 

* t 

OBRAZLOŽITEV: 
Amandma na amandma je redakcijske narave, povezan pa je z amandmajem 
poslanskih skupin SLS, LDS, ZLSD in DeSUS k 208. členu predloga zakona, ki v 
prvem odstavku določa, da so za odločanje o prekrških v Republiki Sloveniji pristojna 
okrajna sodišča kot sodišča za prekrške prve stopnje in Višje sodišče v Ljubljani kot 
višje sodišče za prekrške. 

Amandma na amandma k 212. členu 

V amandmaju poslanskih skupin SLS, LDS, ZLSD in DeSUS k 212. členu se spremeni 
naslov tako, da se glasi: 

"Pristojnost višjih sodišč". 

Besedilo 'Višje sodišče v Ljubljani je pristojno" se nadomesti z besedilom 'Višja sodišča 
so pristojna:". 

OBRAZLOŽITEV: 
Amandma je povezan z amandmajem k 208. členu. 
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Amandma na amandma k 213. členu 

V prvem odstavku amandmaja poslanskih skupin SLS, LDS, ZLSD in DeSUS k 213. 
členu se besede "Višje sodišče v Ljubljani odloča" nadomestijo z besedami "Višja 
sodišča odločajo". 

OBRAZLOŽITEV: 
Amandma je povezan z amandmajem k 208. členu. 

Amandma na amandma k 223. členu 

V drugem odstavku amandmaja poslanskih skupin SLS, LDS, ZLSD in DeSUS k 223. 
členu se besedilo "Višje sodišče v Ljubljani" nadomesti z besedilom "Višja sodišča", 
beseda "prevzame" pa z besedo "prevzamejo". 

V tretjem odstavku se besedilo "sodišč in Višjega sodišča v Ljubljani" nadomesti z 
besedilom "in višjih sodišč". 

OBRAZLOŽITEV: 
Amandma je povezan z amandmajem k 208. členu. 

Amandma k 224. členu 

Besedilo 224. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Mandat in položaj sodnikov 
224. člen 

(1) Sodniki za prekrške, ki ob začetku dela sodišč v zadevah prekrškov opravljajo trajno 
sodniško funkcijo v državnem organu z imenom sodnik za prekrške in izpolnjujejo 
pogoje po zakonu, ki ureja sodniško službo, nadaljujejo svoj trajni mandat kot okrajni 
sodniki na okrajnih sodiščih za območje tistega sodnega okraja, v katerem ima ta organ 
sedež. 

(2) Sodniki za prekrške, ki ob začetku dela sodišč v zadevah prekrškov opravljajo trajno 
sodniško funkcijo v Senatu za prekrške Republike Slovenije in izpolnjujejo pogoje po 
zakonu, ki ureja sodniško službo, nadaljujejo svoj trajni mandat kot višji sodniki na višjih 
sodiščih. Na delo na posamezna višja sodišča jih razporedi sodni svet, pri čemer 
ustrezno upošteva zlasti število sistemiziranih in zasedenih mest višjih sodišč, potrebo 
po zagotovitvi enakomerne delovne obremenitve sodnikov višjih sodišč, oddaljenost 
kraja stalnega prebivališča posameznega sodnika od sedeža sodišča in njegovo željo 
za delo na določenem sodišču. 

(3) Sodniki za prekrške, ki nadaljujejo z delom na sodiščih, ohranijo uvrstitev v plačilne 
razrede po sklepih sveta sodnikov za prekrške. 
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(4) Predstojnikom in namestnikom sodnikov za prekrške in Senata za prekrške 
Republike Slovenije preneha funkcija z začetkom dela sodišč v zadevah prekrškov. 

(5) Sodni svet v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi sistemizacijo 
sodniških mest na posameznih sodiščih, ob začetku dela sodišč v zadevah prekrškov 
pa sodnike iz prvega in drugega odstavka tega člena razporedi na sodišča in jih uvrsti v 
ustrezne nazive in položaje v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja sodišča in 
sodniško službo. Pri tem upošteva čas opravljanja funkcije sodnika pri državnem 
organu z imenom sodnik za prekrške kot čas opravljanja sodniške službe okrajnega 
sodnika, čas opravljanja funkcije sodnika Senata za prekrške Republike Slovenije pa 
kot čas opravljanja sodniške službe višjega sodnika. 

(6) Sodnikom za prekrške, ki ne izpolnjujejo pogojev za izvolitev v sodniško funkcijo po 
Zakonu o sodniški službi, preneha sodniška funkcija in se razporedijo na delo, ki 
ustreza njihovi strokovnosti, izkušnjam in delovni sposobnosti." 

OBRAZLOŽITEV: 
V povezavi z amandmajem k 208. členu se določa razporeditev sedanjih sodnikov 
Senata za prekrške na višja sodišča, pri čemer zakon določa tudi ustrezna merila, po 
katerih bodo sodniki razporejeni na posamezna sodišča. 

Amandma na amandma k 227. členu 

V prvem odstavku amandmaja poslanskih skupin SLS, LDS, ZLSD in DeSUS k 227. 
členu se besedilo "sodišča oz. Višje sodišče v Ljubljani" nadomesti z besedilom 
"oziroma višja sodišča". 

V drugem odstavku se besede "Višje sodišče v Ljubljani" nadomestijo z besedama 
"višja sodišča". 

OBRAZLOŽITEV: 
Amandma je povezan z amandmajem k 208. členu. 

Amandma na amandma k 230. členu 

Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: »stranska 
kazen prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja velja kot stranska sankcija 
kazenskih točk v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja, ki 
jo je mogoče izreči do števila 18 oziroma voznikom začetnikom do števila 7«. 

OBRAZLOŽITEV: 
V amandmaju ni predvideno, kaj se zgodi s prenehanjem veljavnosti vozniškega 
dovoljenja, ki je zdaj predpisano kot samostojna stranska kazen, predlog zakona pa 
pozna le stransko sankcijo kazenskih točk in le kot posledico zbranega števila 
kazenskih točk prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. V tem gradivu je 
predlagana možnost za »prevedbo« zdaj veljavne stranske kazni v bodočo stransko 
sankcijo. 
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Vlada Republike Slovenije podpira navedene amandmaje odbora in amandmaje 
odbora na amandmaje. 

* * * 

Odbor je po končani razpravi o členih ter razpravi in glasovanju o amandmajih in 
amandmajih na amandma sprejel vse člene predloga zakona. 

Glede na sprejele amandmaje in amandmaje na amandmaje je odbor določil 
besedilo dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalec na seji državnega zbora bo predsednik odbora Maksimiljan Lavrinc. 

Saša Sever, l.r. Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
Višji svetovalec Predsednik 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O PREKRŠKIH 

PRVI DEL 
MATERIALNOPRAVNE DOLOČBE 

Prvo poglavje 
TEMELJNE DOLOČBE 

Predpisovanje prekrškov in sankcij 
1. člen 

(1) Ta zakon določa splošne pogoje za predpisovanje prekrškov in sankcij 
zanje, splošne pogoje za odgovornost za prekrške, za izrekanje in za 
izvršitev sankcij za prekrške, postopek za prekrške ter organe in sodišča 
za odločanje o prekrških. 

(2) Predpisi, s katerimi se v Republiki Sloveniji določajo prekrški, se lahko 
uporabljajo le v skladu s tem zakonom. 

(3) Določbe prvega dela tega zakona (materialnopravne določbe) veljajo za vse 
prekrške po predpisih iz prejšnega odstavka. 

Meje sankcioniranja prekrškov 
2. člen 

(1) Nikomur ne sme biti izrečena sankcija za prekršek, če dejanje ni bilo z zakonom, 
uredbo ali odlokom samoupravne lokalne skupnosti določeno kot prekršek, 
preden je bilo storjeno, in če za tako dejanje ni bila predpisana sankcija za 
prekršek. 

(2) če se po storitvi prekrška enkrat ali večkrat spremenijo materialnopravne 
določbe tega zakona ali predpis, ki določa prekršek, se uporabi zakon ali 
predpis, ki je za storilca milejši. 

Predpisi o prekrških 
3. člen 

(1) Prekrški se lahko določijo: 
- z zakonom; 
- z uredbo Vlade Republike Slovenije; 
- z odlokom samoupravne lokalne skupnosti. 

(2) Z uredbo Vlade Republike Slovenije se lahko določijo prekrški in sankcije zanje 
samo za kršitve določb uredbe. 

(3) Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti se smejo določiti prekrški in 
predpisati zanje globe samo v določenem znesku ter samo za kršitve predpisov, 
ki jih same izdajajo v okviru svojih pristojnosti, ter če jih zakon ali uredba še ne 
sankcionira. 
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Sankcije za prekršek 
4. člen 

(1) Za storjeni prekršek se ob pogojih iz tega zakona izreče predpisana 
sankcija ali opozorilo. 

(2) Sankcije za prekrške so: 
- globa; 
- opomin; 

kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti 
vozniškega dovoljenja; 

• prepoved vožnje motornega vozila; 
• izgon tujca iz države; 
- odvzem predmetov; 
- vzgojni ukrepi. 

(3) Globa se predpiše in izreče kot glavna sankcija, opomin se izreče namesto 
globe, kazenske točke v cestnem prometu, prepoved vožnje motornega 
vozila, Izgon tujca iz države in odvzem predmetov pa se predpišejo in 
izrečejo kot stranske sankcije. 

(4) Kazenske točke v cestnem prometu in prepoved vožnje motornega vozila 
se izrečejo ob pogojih, določenih s tem zakonom, če so z zakonom za 
posamezni prekršek predpisane. 

(5) Izgon tujca iz države in odvzem predmetov se izrečeta ob pogojih, 
določenih s tem zakonom, ali če tako določa zakon. 

(6) Poleg globe se sme izreči ena ali več stranskih sankcij. 
(7) Ob pogojih in na način, določen s tem zakonom, se lahko namesto uvedbe 

postopka o prekršku oziroma izdaje odločbe o prekršku storilcu prekrška 
izreče opozorilo. 

(8) Ob pogojih, določenih s tem zakonom, se odvzame premoženjska korist, 
pridobljena s prekrškom. 

(9) Mladoletnim storilcem prekrškov se izrekajo vzgojni ukrepi in druge 
sankcije, določene s tem zakonom. 

Veljavnost predpisov 
5. člen 

(1) Predpisi o prekrških iz 1. in 2. alinee prvega odstavka 3. člena tega zakona 
veljajo na območju Republike Slovenije; predpisi o prekrških iz 3. alinee 
prvega odstavka tretjega člena tega zakona pa na območju samoupravne 
lokalne skupnosti, ki jih je izdala. 

(2) Predpisi o prekrških, ki veljajo na območju Republike Slovenije, se 
uporabijo tudi proti vsakomur, kdor stori prekršek na ladji, ki je vpisana v 
pristanišču na območju Republike Slovenije, ali na letalu, ki ima matično 
letališče v Republiki Sloveniji, medtem ko se nahajata izven njenega 
območja. 
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Drugo poglavje 
PREKRŠEK IN ODGOVORNOST ZANJ 

Prekršek 
6. člen 

Prekršek je dejanje, ki pomeni kršitev zakona, uredbe vlade, odloka 
samoupravne lokalne skupnosti, ki je kot tako določeno kot prekršek in je zanj 
predpisana sankcija za prekršek. 

Domneva nedolžnosti 
7. člen 

Kdor je obdolžen prekrška, velja za nedolžnega, dokler njegova odgovornost ni 
ugotovljena s pravnomočno odločbo. 

Uporaba določb kazenskega zakonika 
8. člen 

Kolikor ni v tem zakonu drugače določeno, se v postopku o prekršku smiselno 
uporabljajo določbe kazenskega zakonika glede silobrana, skrajne sile, sile in 
grožnje, neprištevnosti, naklepa, malomarnosti, dejanske in pravne zmote, udeležbe 
pri kaznivem dejanju ter časa in kraja storitve kaznivega dejanja. 

Odgovornost za prekršek 
9. člen 

(1) Za prekršek je odgovoren storilec, ki je storil prekršek iz malomarnosti ali z 
naklepom. 

(2) Predpis o prekršku lahko določi, da je storilec odgovoren samo, če je prekršek 
storil z naklepom. 

Poskus 
10. člen 

Storilec ni odgovoren za poskus prekrška. 

Pomagač in napeljevalec 
11. člen 

Če gre za napeljevanje ali pomoč v posebno olajševalnih okoliščinah ali če do 
izvršitve prekrška ni prišlo, se sme napeljevalcu In pomagaču sankcija 
odpustiti. 
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Izključitev postopka o prekršku in sankcije 
12. člen 

(1) Zoper storilca, ki je bil v kazenskem postopku pravnomočno spoznan za krivega 
kaznivega dejanja, ki ima tudi znake prekrška, se ne vodi postopek za prekršek 
in se mu tudi ne izrekajo sankcije za prekrške. 

(2) Zoper osebe, ki uživajo imunitetno pravico po mednarodnem pravu, se ne vodi 
postopek o prekršku in se jim tudi ne izrekajo sankcije za prekrške. 

(3) O prekršku, ki ga stori oseba iz prejšnjega odstavka, prekrškovni organ obvesti 
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve. 

Odgovornost pravne osebe, njene odgovorne osebe in samostojnega 
podjetnika posameznika 

13. člen 

Republika Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti ne morejo biti 
odgovorne za prekršek, zakon pa lahko predpiše, da odgovarja za prekršek 
odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti. 
Pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik sta lahko odgovorna za 
prekršek druge osebe, če je v predpisu o prekršku tako določeno. 
Pravna oseba, ki je v stečaju, je odgovorna za prekršek, ne glede na to, ali 
je bil storjen pred začetkom stečajnega postopka ali med njim, vendar pa 
se jI ne izreče globa, temveč le odvzem premoženjske koristi oziroma 
odvzem predmetov. 

Odgovornost pravne osebe In samostojnega podjetnika posameznika, ki 
zaposluje druge osebe 

14. člen 

Za odgovornost pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika, ki 
zaposluje druge osebe, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
odgovornost pravnih oseb za kazniva dejanja, o pogojih, pod katerimi je 
pravna oseba odgovorna za kaznivo dejanje. 

Odgovornost odgovorne osebe 
15. člen 

(1) Odgovorna oseba je odgovorna za tisti prekršek, ki ga stori pri opravljanju 
poslov, za katere je pooblaščena pri pravni osebi oziroma samostojnem 
podjetniku posamezniku, pri državnem organu ali v samoupravni lokalni 
skupnosti. 

(2) Odgovorna oseba je odgovorna za prekršek, če je bil storjen z njenim 
dejanjem ali z opustitvijo dolžnega nadzorstva. 

(3) Odgovornost odgovorne osebe ne preneha zaradi tega, ker ji je prenehalo 
delovno razmerje v pravni osebi oziroma pri samostojnem podjetniku 
posamezniku, v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti, ali ker 
je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik prenehal obstajati. 

(1) 

(2) 

(3) 
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Način storitve prekrška 
16. člen 

(1) Prekršek je lahko storjen s storitvijo ali z opustitvijo. 
(2) Prekršek je storjen z opustitvijo, če je storilec opustil dejanje, ki bi ga moral 

storiti. 

Tretje poglavje 
SANKCIJE ZA PREKRŠEK 

Globa 
17. člen 

(1) Globa se lahko predpiše v razponu ali v določenem znesku. 
(2) Z zakonom ali z uredbo Vlade Republike Slovenije se lahko predpiše globa 

v razponu: 
- za posameznika od 10.000 do 300.000 SIT; 
• za pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika od 100.000 

do 30.000.000 SIT; 
• za odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega 

podjetnika posameznika in za odgovorno osebo v državnem organu ali v 
samoupravni lokalni skupnosti od 10.000 do 1.000.000 SIT. 

(3) Globa, ki se predpisuje v določenem znesku, je lahko predpisana za 
posameznika in za odgovorno osebo v določenem znesku do 150.000 SIT, 
za pravno osebo in samostojnega podjetnika posameznika pa v določenem 
znesku do 500.000 SIT. 

(4) Za prekrške s področja davkov in carin se lahko z zakonom predpiše globa 
v večkratniku oziroma v odstotku od davka oziroma carine, ki bi jo bilo 
treba plačati, oziroma od vrednosti predmeta, v zvezi s katerim je bil 
storjen prekršek. Globa, določena v skladu s tem odstavkom, ki se izreče v 
postopku zaradi prekrška, ne sme biti višja od najvišjega zneska, 
določenega z drugim, tretjim oziroma petim odstavkom tega člena. 

(5) Z zakonom se sme predpisati za najhujše kršitve s področja varstva 
naravnih bogastev, okolja in ohranjanja narave, s področja varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, s področja varnosti in zdravja pri deiu, 
dela in zaposlovanja na čmo ter delovnih razmerij, s področja socialnega 
varstva, s področja davkov, financ, carin, varstva konkurence in državnih 
blagovnih rezerv za posamezne prekrške, katerih narava je posebno huda 
zaradi višine povzročene škode oziroma višine pridobljene protipravne 
premoženjske koristi ali zaradi storilčevega naklepa oziroma njegovega 
namena koristoljubnosti, trikrat višjo globo od tiste, ki je predvidena v 
drugem in tretjem odstavku tega člena. 

(6) Z odlokom samoupravne lokalne skupnosti se lahko predpiše samo globa 
v določenem znesku: 
- za posameznika In odgovorno osebo do 100.000 SIT; 
• za pravno osebo In samostojnega podjetnika posameznika do 350.000 
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SIT. 
(7) Globe, plačane za prekrške, so prihodek države. Globe, plačane za 

prekrške, ki so predpisani z odloki samoupravnih lokalnih skupnosti, in 
pravnomočno izrečene z odločbami prekrškovnih organov samoupravne 
lokalne skupnosti, so prihodek tiste samouprave lokalne skupnosti, katere 
predpis je bil kršen. 

Rok plačila globe 
18. člen 

(1) Če se izreče globa, se v odločbi oziroma sodbi o prekršku določi tudi rok, v 
katerem mora biti plačana. Ta rok ne sme biti krajši od osmih dni in ne daljši kot 
tri mesece. 

(2) V opravičenih primerih se z odločbo oziroma sodbo o prekršku na predlog 
storilca dovoli, da se globa plača v obrokih. Z odločbo se določi tudi način 
odplačevanja in rok plačila. Ta rok ne sme biti daljši kot eno leto. 

(3) Določila o roku za plačilo globe in o načinih prisilne iztetjave veljajo tudi za 
stroške postopka. 

Uklonilni zapor 
19. člen 

(1) Storilca, ki deloma ali v celoti ne plača globe v določenem roku, se prisili k 
plačilu tako, da se določi uklonilni zapor. O uklonllnem zaporu odloči 
sodišče s sklepom po uradni dolžnosti ali na predlog prekrškovnega 
organa. Sodišče lahko odloči, da se uklonilni zapor ne določi in da se 
globa takoj prisilno izterja, pri tem pa upošteva vse okoliščine zadeve ter 
premoženjsko stanje in možnosti storilca za plačilo globe. O svoji odločitvi 
in o izvršitvi uklonilnega zapora sodišče obvesti predlagatelja. 

(2) Uklonilni zapor se ne more določiti, če je bil za prekršek izdan plačilni 
nalog. Uklonilni zapor se ne more določiti pred pravnomočnostjo odločbe 
o prekršku. 

(3) Zoper sklep o uklonilnem zaporu je dovoljena pritožba na višje sodišče v 
osmih dneh od prejema sklepa. Sodišče prve stopnje pošlje pritožbo 
višjemu sodišču v treh dneh; to sodišče mora izdati odločbo v petnajstih 
dneh po tem, ko je dobilo spis. Pritožba zadržf izvršitev. 

(4) Uklonilni zapor traja, dokler storilec ne plača globe, vendar najdlje trideset 
dni. 

(5) Z izvršitvijo uklonilnega zapora ne preneha obveznost plačila globe. 
(6) Storilec, ki glede na svoje premoženjske razmere ne more plačati globe, 

lahko do začetka izvrševanja uklonilnega zapora sodišču predlaga, da se 
plačilo globe nadomesti z opravo določene naloge v splošno korist ali v 
korist samoupravne lokalne skupnosti. Če sodišče predlogu ugodi, s 
sklepom odloži izvršitev uklonilnega zapora do Izteka roka za opravo 
naloge. Če storilec opravi določene naloge, se uklonilni zapor ne Izvrši. 
Sodišče v sklepu o določitvi uklonilnega zapora storilca pouči o pravici iz 
tega odstavka in ga obvesti o možnih nalogah na podlagi seznama, ki ga 
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vodi v sodelovanju s pristojnimi organi. 
(7) Obseg in vsebina nalog iz prejšnjega odstavka se določita v sorazmerju z 

izrečeno globo, v trajanju od treh do največ trideset delovnih dni. Rok za 
izvršitev nalog ne more biti krajši od enega in ne daljši od treh mesecev. 

Prisilna izterjava globe 
20. člen 

(1) Če uklonilni zapor ni bil določen ali če storilec tudi po uklonilnem zaporu ne 
plača globe, se globa izterja prisilno. 

(2) V postopku prisilne izterjave se uporabljajo določila šestega in sedmega 
odstavka prejšnjega člena. Predlog za nadomestitev prisilne izterjave lahko 
storilec vloži do začetka neposrednih dejanj prisilne izterjave. 

(3) Če pravna oseba ne plača globe v določenem roku, se globa izterja prisilno. 
(4) Zakon lahko določi, da se storilcu, ki ne plača globe, ne izda ali ne podaljša 

dovoljenje v upravnem postopku ali ne izda potrdilo iz uradne evidence s tistega 
upravnega področja, na katerem je bil storjen prekršek. Tega ukrepa ni mogoče 
določiti za potrdila in druge listine o dejstvih, o katerih se vodijo uradne evidence 
na področju osebnih stanj. 

Opomin 
21. člen 

(1) Opomin sme prekrškovni organ in sodišče izreči za prekršek, storjen v takih 
olajševalnih okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega. 

(2) Opomin se sme izreči tudi, če je prekršek v tem, da ni bila izpolnjena predpisana 
obveznost, ali je bila s prekrškom povzročena škoda, storilec pa je pred izdajo 
odločbe oziroma sodbe o prekršku izpolnil predpisano obveznost oziroma 
popravil ali povrnil povzročeno škodo. 

Kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja 
22. člen 

(1) Kazenske točke v cestnem prometu se predpišejo v višini od ene do osemnajstih 
točk za prekršek zoper varnost javnega prometa, s katerim je povzročena 
nevarnost za nastanek hude posledice oziroma z dejanjem nastane škodljiva 
posledica. 

(2) Kazenske točke v cestnem prometu se izrečejo vozniku, ki ima veljavno vozniško 
dovoljenje, izdano v Republiki Sloveniji, oziroma osebi, ki ji je začasno odvzeto 
vozniško dovoljenje. 

(3) če voznik v času treh let doseže ali preseže osemnajst kazenskih točk v 
cestnem prometu, mu sodišče izreče prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja za vse kategorije motornih vozil, za katere je storilec imel dovoljenje, 
ko je storil prekršek, s katerim je dosegel predpisano število kazenskih točk. 
Izrek sankcije prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni dopusten, če 
pretečeta dve leti od pravnomočnosti odločbe o prekršku, s katero so bile 
izrečene kazenske točke v cestnem prometu, zaradi katerih je storilec dosegel 
število kazenskih točk, ki ima za posledico prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja. Za izrek sankcije se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o 
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zastaranju izvršitve sankcije. 
(4) Z zakonom je lahko določeno, da se posameznim vrstam voznikov izreče 

prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pri večjem ali manjšem številu 
kazenskih točk v cestnem prometu. 

(5) V primerih iz tretjega in četrtega odstavka tega člena vozniško dovoljenje 
preneha veljati s pravnomočnostjo odločbe, s katero je bilo izrečeno prenehanje 
veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

Prepoved vožnje motornega vozila 
23. člen 

(1) Za prekršek zoper varnost javnega prometa, s katerim je povzročena 
nevarnost za nastanek hude posledice oziroma z dejanjem nastane 
škodljiva posledica se sme predpisati sankcija prepovedi vožnje 
motornega vozila določene vrste ali kategorije. 

(2) Sodišče izreče sankcijo iz prejšnjega odstavka v trajanju od enega meseca 
do enega leta, računajoč od dneva vpisa v vozniško dovoljenje. Čas, ko je 
bila storilcu vzeta prostost, se ne všteva v čas trajanja te sankcije. 

(3) Če je sankcija iz prvega odstavka tega člena izrečena osebi, ki ima tuje 
dovoljenje za vožnjo motornega vozila, obsega ta sankcija prepoved vožnje 
motornega vozila določene vrste na ozemlju Republike Slovenije. 

Izgon tujca iz države 
24. člen 

(1) Sodišče sme izreči tujcu sankcijo izgona iz Republike Slovenije, če je bila z 
dejanjem povzročena nevarnost za nastanek hude posledice oziroma je z 
dejanjem nastala škodljiva posledica. 

(2) Izgon se izreče v trajanju od šest mesecev do petih let. 
(3) Trajanje sankcije iz prejšnjega odstavka se šteje od dneva izvršitve sodbe o 

prekršku. Čas, ko je bila storilcu v postopku odvzeta prostost, se ne všteje v čas 
trajanja te sankcije. 

Odvzem predmetov 
25. člen 

(1) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, ali pa so nastali s 
prekrškom, se smejo odvzeti, če so storilčeva last, ali če z njimi razpolaga 
pravna oseba, ki je storilec prekrška. 

(2) Predmeti iz prejšnjega odstavka se smejo vzeti, tudi če niso storilčeva last, ali z 
njimi ne razpolaga pravna oseba, ki je storila prekršek, če to terjajo splošna 
varnost, varovanje življenja in zdravja ljudi, varstvo okolja in ohranjanje narave, 
gospodarska razmerja ali razlogi morale, kot tudi v drugih primerih, ki jih določa 
zakon. S tem pa ni prizadeta pravica drugih, terjati odškodnino od storilca. 

(3) Z zakonom, ki določa prekršek, se sme določiti obvezen odvzem predmetov. 
(4) S posebnim zakonom se lahko določi način izvršitve odvzema predmetov. 
(5) V sodbi oziroma odločbi o prekršku se odloči, v skladu s posebnimi predpisi, ali 
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naj se odvzeti predmeti uničijo, ali naj se izročijo ustreznemu organu oziroma 
organizaciji ali pa prodajo. 

(6) Odvzeti predmet, ki je bil uporabljen ali namenjen za prekršek, se lahko vrne 
lastniku po predhodnem delnem uničenju, s čimer se prepreči njegova ponovna 
uporaba za storitev prekrška. 

Splošna pravila za odmero sankcije 
26. člen 

(1) Storilcu prekrška se odmeri sankcijo v mejah, ki so določene s predpisom 
za storjeni prekršek glede na težo prekrška In storilčevo malomarnost ali 
naklep. 

(2) Pri tem se upoštevajo vse okoliščine, ki vplivajo na to, ali naj bo sankcija 
manjša ali večja (olajševalne in obteževalne okoliščine), zlasti pa: stopnjo 
storilčeve odgovornosti za prekršek, nagibe, iz katerih je prekršek storil, 
stopnjo ogrožanja ali kršitve zavarovane dobrine, okoliščine, v katerih je bil 
prekršek storjen, prejšnje življenje storilca, njegove osebne razmere, 
njegovo obnašanje po storjenem prekršku, zlasti ali je poravnal škodo. 

(3) Pri odmeri globe se upošteva tudi storilčevo premoženjsko stanje, višino 
njegove plače, njegove druge dohodke, njegovo premoženje in njegove 
družinske obveznosti, pri prekrških s področja davkov In carin pa tudi 
sorazmerje višine globe z višino prikrajšane dajatve. 

(4) Sankcije, izrečene za prej storjeni prekršek, ni mogoče šteti za obteževalno 
okoliščino, če so od dneva, ko je postala odločba oziroma sodba o 
prekršku pravnomočna do storitve novega prekrška pretekla več kot tri 
leta. 

(5) Pri odmeri globe pravni osebi in samostojnemu podjetniku posamezniku se 
upošteva gospodarsko moč in prej Izrečene sankcije. 

(6) Sodišče sme storilcu odmeriti sankcijo pod mejo, ki je predpisana, če tako 
določa predpis o prekršku ali če ugotovi, da so podane posebne 
olajševalne okoliščine, ki utemeljujejo Izrek milejše sankcije. Pri tem sme 
izreči globo do najnižje mere iz 17. člena tega zakona, število predpisanih 
kazenskih točk nad 10 omiliti za največ 3 točke, število predpisanih 
kazenskih točk nad 5 pa za največ 2 točki. 

(7) V primerih, ko je z zakonom tako določeno, se lahko storilcu prekrška 
odpusti globo in druge sankcije. 

Stek 
27. člen 

(1) Če je storilec z enim dejanjem ali z več dejanji storil več prekrškov, o katerih še ni 
izdana odločba oziroma sodba, postopek pa teče pred istim organom oziroma 
sodiščem, se določi najprej sankcijo za vsak posamezni prekršek, nato pa se 
izrečejo kot enotna sankcija vse tako določene sankcije. 

(2) če so za prekrške, storjene v steku, določene sankcije iste vrste, se izreče 
enotna sankcija, ki je enaka njihovemu seštevku, vendar enotna sankcija ne sme 
presegati dvakratne največje mere posamezne vrste sankcije po tem zakonu. 
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(3) če seštevek določenih kazenskih točk doseže število točk, za katere je določeno 
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, se v enotni sankciji izreče 
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

Četrto poglavje 
ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI, PRIDOBLJENE S PREKRŠKOM 

Odvzem premoženjske koristi 
28. člen 

(1) Nihče ne more obdržati premoženjske koristi, pridobljene s prekrškom ali zaradi 
njega. 

(2) Korist iz prejšnjega odstavka se odvzame z odločbo oziroma sodbo, s katero je 
bil storilec spoznan za odgovornega oziroma je bil postopek ustavljen, ker je v 
zakonu določeno, da se storilcu ne izreče sankcija za storjeni prekršek, oziroma 
mu je bil izrečen vzgojni ukrep. 

(3) Odvzem premoženjske koristi obsega odvzem denarja, predmetov in vsake druge 
premoženjske koristi, ki je bila pridobljena s prekrškom ali zaradi njega. Če to ni 
mogoče, se storilcu naloži, da mora plačati denarni znesek, ki ustreza pridobljeni 
premoženjski koristi. V opravičenih primerih se sme dovoliti, da se denarni 
znesek, ki ustreza pridobljeni premoženjski koristi, lahko plača tudi v obrokih, pri 
čemer pa rok plačila ne sme biti daljši od enega leta. 

(4) Premoženjska korist se odvzame po vrednosti v času storitve prekrška, če je z 
zakonom, s katerim je določen prekršek, to predpisano, se lahko namesto 
premoženjske koristi odvzame razlika v ceni. 

(5) Glede odvzema premoženjske koristi, ki so jo druge osebe pridobile s prekrškom, 
se uporabljajo določbe kazenskega zakonika. 

Peto poglavje 
VZGOJNI UKREPI IN SANKCIJE ZA MLADOLETNIKE 

Uporaba posebnih določb za mladoletnike 
29. člen 

V postopku proti mladoletnim storilcem prekrškov se uporabljajo določbe tega in 
dvanajstega poglavja, druge določbe tega zakona pa le, če v tem poglavju ni 
drugače določeno. 

Izključitev odgovornosti otrok 
30. člen 

(1) Proti mladoletniku, ki ob storitvi prekrška še ni bil star štirinajst let (otrok), se ne 
smejo voditi postopki za prekrške in izreči sankcije za prekrške. 
(2) O dejanju, ki ima vse znake prekrška in ga stori otrok, prekrškovni organ obvesti 
osebo, ki je dolžna skrbeti zanj, po potrebi pa tudi pristojni organ socialnega varstva. 

Izrekanje sankcij mladoletnikom 
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31. člen 

(1) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že star 14 let, ni pa še 
dopolnil 16 let (mlajši mladoletnik), se smejo Izreči le vzgojni ukrepi. 

(2) Mladoletniku, ki je bil v času storitve prekrška že star 16 let, ni pa še 
dopolnil 18 let (starejši mladoletnik), se smejo izreči le vzgojni ukrepi, 
izjemoma pa se mu sme izreči globa. 

(3) Ne giede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena, se 
mladoletniku lahko ob vzgojnem ukrepu ali globi izrečeta tudi stranski 
sankciji odvzema predmetov in kazenskih točk v cestnem prometu s 
prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

Namen vzgojnih ukrepov za mladoletnike 
32. člen 

Namen vzgojnih ukrepov je, da se z nasveti in opozorili, z varstvom in pomočjo 
mladoletnim storilcem prekrškov, in z razvijanjem njihove osebne odgovornosti 
zagotovita njihova vzgoja in pravilen razvoj; namen drugih sankcij za mladoletnike pa 
tudi vplivati na mladoletne storilce prekrškov, da ne bi ponavljali prekrškov, kot tudi 
na druge mladoletnike, da ne bi delali prekrškov. 

Vrste vzgojnih ukrepov 
33. člen 

(1) Mladoletnemu storilcu prekrška se lahko izrečejo naslednji vzgojni ukrepi: 
- ukor; 
- navodila in prepovedi; 
- nadzorstvo. 

(2) Mladoletnemu storilcu se sme izreči samo eden od ukrepov iz prejšnjega 
odstavka. 

Izbira vzgojnega ukrepa 
34. člen 

Pri izbiri vzgojnega ukrepa je treba upoštevati mladoletnikovo starost, njegovo 
duševno razvitost, psihične lastnosti, njegova nagnjena, nagibe, iz katerih je storil 
prekršek, dotedanjo vzgojo, okolje in razmere, v katerih je živel, težo prekrška, ali mu 
je bil že prej izrečen vzgojni ukrep ali globa in vse druge okoliščine, ki vplivajo na to, 
da bo najbolj dosežen namen vzgojnega ukrepa. 

Ukor 
35. člen 

(1) Ukor se izreče mladoletniku, kateremu ni potrebno izreči drugega vzgojnega 
ukrepa, zlasti pa, če je storil prekršek zaradi nepremišljenosti ali lahkomiselnosti. 

(2) Ob izreku ukora se mladoletniku prikaže škodljivost njegovega ravnanja in se ga 
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opozori, da v bodoče ne sme delati prekrškov. 

Navodila In prepovedi 
36. člen 

(1) Sodišče izreče mladoletniku eno ali več navodil ali prepovedi, če je treba s 
primernimi ukrepi vplivati nanj in na njegovo vedenje. 

(2) Sodišče lahko Izreče mladoletniku naslednja navodila in prepovedi: 
1. redno obiskovati šolo; 
2. opraviti delo v korist humanitarnih organizacij ali samoupravne lokalne 

skupnosti; 
3. opraviti preizkus znanja prometnih predpisov; 
4. prepoved vožnje motornega vozila pod pogoji, pod katerimi je mogoče 

to sankcijo izreči polnoletnim; 
5. obvezno obiskovanje vzgojne, poklicne, psihološke ali druge 

posvetovalnice. 
(3) Pri izbiri in izrekanju navodil in prepovedi sodišče praviloma upošteva 

mladoletnikovo pripravljenost za sodelovanje. 
(4) Navodila in prepovedi smejo trajati najdlje šest mesecev. 
(5) Sodišče lahko navodila in prepovedi med izvrševanjem spremeni ali 

odpravi, če bo s tem bolje dosežen namen vzgojnih ukrepov. 
(6) V okviru navodila iz 2. točke drugega odstavka tega člena sme sodišče 

določiti mladoletniku opravljanje del do največ štiridesetih ur v obdobju 
treh mesecev, in sicer tako, da ni moteno mladoletnikovo šolanje ali 
njegova zaposlitev. 

(7) Navodila iz 1., 2. in 5. točke drugega odstavka tega člena pripravijo in 
njihovo izvajanje vodijo pooblaščeni organi socialnega varstva, pri 
njihovem izvrševanju pa sodeluje sodnik. 

(8) Spoštovanje navodil in prepovedi iz 3. točke in prepovedi iz 4. točke 
drugega odstavka tega člena nadzoruje policija, če policija ugotovi, da 
mladoletnik prepovedi ne Izpolnjuje, o tem obvesti sodišče. 

(9) Pri izvrševanju navodil iz drugega odstavka tega člena se ne sme prizadeti 
mladoletnikovo osebno dostojanstvo. 

(10)Če mladoletnik navodil ali prepovedi ne izpolnjuje, jih lahko sodišče 
nadomesti z izrekom vzgojnega ukrepa nadzorstva. Sodišče na to 
mladoletnika opozori, ko izreče navodila ali prepoved. 

Nadzorstvo 
37. člen 

(1) če mladoletnik potrebuje strokovno pomoč in nadzorstvo in je potrebno trajneje 
vplivati na njegovo vzgojo, prevzgojo in pravilen razvoj, mu sodišče izreče 
nadzorstvo staršev, posvojiteljev, rejnika ali skrbnika, ali organa socialnega 
varstva. 

(2) Nadzorstvo staršev se izreče, če imajo starši, posvojitelji, rejnik ali skrbnik 
možnost izvrševati tako nadzorstvo. 

(3) če starši, posvojitelji, rejnik ali skrbnik nimajo take možnosti se mladoletniku 
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izreče nadzorstvo organa socialnega varstva. 
(4) Nadzorstvo po določbi drugega ali tretjega odstavka tega člena sme trajati 

najdlje eno leto; po šestih mesecih izvrševanja tega ukrepa pa lahko sodišče po 
uradni dolžnosti ali na predlog pooblaščenega organa socialnega varstva ustavi 
njegovo izvrševanje, če ugotovi, da je namen takega ukrepa že dosežen. 

(5) Med izvrševanjem tega ukrepa ostane mladoletnik pri svojih starših, posvojiteljih, 
rejniku ali skrbniku. 

Ustavitev izvrševanja vzgojnih ukrepov 
38. člen 

Če je preteklo od pravnomočnosti odločbe, s katero so bila izrečena navodila ali 
prepovedi ali ukrep nadzorstva, več kakor šest mesecev, pa se ukrep ni začel 
izvrševati, odloči sodišče, ali naj se izrečeni ukrep izvrši. 

Globa 
39. člen 

(1) Starejšemu mladoletniku se izjemoma lahko izreče globa tedaj, če je v času 
storitve prekrška glede na svojo duševno razvitost mogel razumeti pomen 
prekrška, če so podani drugi pogoji za odgovornost za prekršek po določbah 
tega zakona, in če jo je po svojih premoženjskih razmerah zmožen plačati. 

(2) Starejšemu mladoletniku sme sodišče izreči globo le zaradi hujših posledic 
prekrška ali večje stopnje odgovornosti za prekršek, če ne bi bilo upravičeno 
uporabiti vzgojni ukrep. 

(3) če starejši mladoletnik ne plača izrečene globe, se mu ne izreče uklonilni zapor. 

Izrekanje vzgojnih ukrepov polnoletnim storilcem za prekrške, ki so jih storili kot 
mladoletniki 
40. člen 

(1) Vzgojni ukrep razen ukrep nadzorstva, se lahko izreče tudi polnoletnemu za 
prekršek, ki ga je storil kot mladoletnik, če bi bilo to glede na naravo prekrška, 
glede na njegove osebne lastnosti in druge okoliščine smotrno. 

(2) Ob pogojih iz prejšnjega člena se sme izreči tudi globa in stranske sankcije. 
(3) Če mladoletnik med postopkom postane polnoleten, se postopek o prekršku 

ustavi, če ne bi bilo smotrno izreči vzgojnega ukrepa in niso izpolnjeni pogoji za 
izrek sankcij iz prejšnjega odstavka. 

Izrek sankcije za prekrške v steku 
41. člen 

če je storil mladoletnik več prekrškov v steku, presodi sodišče enotno vse prekrške 
in enotno izreče sankcijo. 
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Šesto poglavje 
ZASTARANJE 

Zastaranje pregona 
42. člen 

(1) Postopek o prekršku ni dopusten, če pretečeta dve leti od dneva, ko je bil 
prekršek storjen. 

(2) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu postopek o prekršku ne sme začeti 
ali nadaljevati. 

(3) Zastaranje pretrga vsako dejanje organa, pristojnega za postopek, ki meri na 
pregon storilca prekrška. Po vsakem pretrganju začne teči zastaranje znova, 
vendar pa postopek o prekršku v nobenem primeru ni več mogoč, ko poteče 
dvakrat toliko časa, kolikor ga zahteva zakon za zastaranje postopka o prekršku. 

(4) Zastaranje se pretrga tudi, če stori storilec v času, ko teče zastaralni rok, enako 
hud ali hujši istovrstni prekršek. 

Daljši rok za zastaranje 
43. člen 

Z zakonom, ki določa prekršek, se lahko predpiše za prekrške iz petega odstavka 
17. člena tega zakona tudi daljši rok za zastaranje postopka o prekršku, kakor je 
predpisan s tem zakonom, vendar ne daljši od treh let. 

Zastaranje izvršitve sankcije 
44. člen 

(1) Izrečene sankcije za prekršek se ne smejo začeti izvrševati, če pretečeta dve leti 
od dneva, ko je odločba, s katero je bila sankcija izrečena, postala 
pravnomočna. 

(2) Zastaranje ne teče v času, ko se po zakonu sankcije ne morejo izvrševati. 
(3) Zastaranje pretrga vsako dejanje sodišča ali organa, pristojnega za izvršitev, ki 

meri na izvršitev sankcije. Po vsakem pretrganju začne teči zastaranje znova, 
vendar pa se sankcije ne smejo začeti izvrševati po preteku štirih let od dneva, 
ko je odločba, s katero je bila sankcija izrečena, postala pravnomočna. 

DRUGI DEL 
POSTOPEK O PREKRŠKIH 

Sedmo poglavje 
SPLOŠNE DOLOČBE 

Organi za odločanje o prekrških 
45. člen 

(1) O prekrških odločajo prekrškovni organi in sodišča. 
(2) Prekrškovni organi so upravni in drugi državni organi in nosilci javnih 

pooblastil, ki izvajajo nadzorstvo nad Izvrševanjem zakonov in uredb, s 
katerimi so določeni prekrški in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, ki 
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so s posebnimi predpisi pooblaščeni za odločanje o prekrških. 
(3) Sodišča so sodišča za prekrške prve in druge stopnje. 
(4) Vsi državni organi in nosilci javnih pooblastil morajo sodišču in 

prekrškovnim organom v postopku o prekršku dajati potrebno pomoč in 
podatke brezplačno, upravljalci zbirk osebnih podatkov pa brezplačno 
posredovati osebne podatke, ki so potrebni za ugotovitev dejstev v zvezi s 
postopkom in za izvršitev sankcij. 

Odločba 
46. člen 

(1) 0 storitvi prekrška in o sankciji odločita prekrškovni organ oziroma sodišče z 
odločbo, zoper katero so dopustna pravna sredstva, ki jih določa ta zakon. 

(2) Pomote v pisavi ali v številkah ali druge očitne pomote v odločbi lahko s sklepom 
popravi vsak čas po uradni dolžnosti ali na predlog udeležencev postopka 
prekrškovni organ ali sodišče, ki je odločbo izdalo. 

(3) Popravke, ki so bili napravljeni potem, ko je bila odločba udeležencem že 
poslana, je treba sporočiti udeležencem v pisni obliki. 

Stroški postopka 
47. člen 

Stroški postopka so izdatki, ki nastanejo v postopku za prekršek ali zaradi njega, in 
izdatki, nastali v zvezi z zavarovanjem potrebnih dokazov in hrambo zaseženih in 
odvzetih predmetov pred uvedbo postopka. 

Opredelitve pojmov 
48. člen 

Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem zakonu, imajo tale pomen: 
- "Kršitelj", ki označuje kršiteljico in kršitelja, je tisti, zoper katerega je začet 

postopek o prekršku pred prekrškovnim organom; 
- "Obdolženec", ki označuje obdolženko In obdolženca, je tisti, proti kateremu 

je pred sodiščem vložen obdolžilni predlog; 
- "Storilec", ki označuje storilko in storilca, je splošni izraz za kršitelja, 

obdolženca in osebo, ki ji je bila izrečena sankcija za prekršek; 
- "Oškodovanec", ki označuje oškodovanko in oškodovanca, je tisti, čigar 

premoženjska ali osebna pravica je bila s prekrškom prekršena ali ogrožena. 
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Osmo poglavje 
POSTOPEK ZA PREKRŠKE PREKRŠKOVNEGA ORGANA 

(HITRI POSTOPEK) 

Pristojnost in pooblastilo za postopek 
49. člen 

(1) Za določitev pristojnosti prekrškovnih organov in spore o pristojnosti med 
prekrškovnimi organi se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni 
upravni postopek. 

(2) Postopek pred prekrškovnim organom vodi in v njem odloča z zakonom ali 
podzakonskim aktom pooblaščena uradna oseba tega organa. 

(3) Pooblaščena uradna oseba iz prejšnjega odstavka mora imeti za vodenje 
postopka in izdajo plačilnega naloga najmanj peto stopnjo izobrazbe, za 
izdajo odločbe o prekršku pa najmanj sedmo stopnjo izobrazbe. Imeti 
mora tudi opravljen preizkus znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po 
tem zakonu in poznavanje predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje. Vlada 
Republike Slovenije predpiše vrsto izobrazbe in program strokovnega 
usposabljanja in preverjanja znanja za vodenje in odločanje v 
prekrškovnem postopku. Za poznavanje predpisov, katerih izvrševanje 
nadzoruje, se uradni osebi prizna opravljen preizkus znanja, določen v teh 
predpisih. 

Začetek postopka o prekršku 
50. člen 

(1) Postopek o prekršku se začne po uradni dolžnosti, ko opravi prekrškovni 
organ v okviru svoje pristojnosti v ta namen kakršnokoli dejanje, ali z 
vložitvijo pisnega predloga oškodovanca, državnega tožilca ali državnega 
organa, nosilca javnih pooblastil ali samoupravne lokalne skupnosti 
(predlagatelji). 

(2) Predlog mora vsebovati podatke o kršitelju prekrška (osebno ime, EMŠO, 
če je fizična oseba tujec, pa njene rojstne podatke, državljanstvo, stalno 
oziroma začasno prebivališče, za odgovorno osebo tudi zaposlitev, za 
pravno osebo pa ime in sedež ter matično številko, če teh ni, pa podatke, ki 
jih je lahko pridobil), opis prekrška in navedbo dejstev oziroma dokazov, ki 
kažejo na sum storitve prekrška. 

(3) Predlog se vloži pri pristojnem prekrškovnem organu, če Je predlog vložen 
pri drugem organu, ga ta takoj odstopi pristojnemu prekrškovnemu organu 
in o tem obvesti predlagatelja. 

Odločitev prekrškovnega organa 
51. člen 

(1) Prekrškovni organ po ugotovitvi pogojev za začetek postopka po uradni 
dolžnosti oziroma po prejemu predloga iz prejšnjega člena zbere dodatna 
obvestila in dokaze o prekršku. 
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(2) Če prekrškovni organ ugotovi, da so podani zakonski pogoji za izvedbo 
postopka o prekršku, ga mora izvesti in sam izdati odločbo o prekršku (hitri 
postopek). 

(3) Če hitri postopek ni dovoljen, mora prekrškovni organ vložiti pri pristojnem 
sodišču obdolžilni predlog (redni sodni postopek). 

(4) Prekrškovni organ odloči, da ne bo izdal odločbe o prekršku oziroma vložil 
obdolžilnega predloga: 
- če iz zbranih dejstev in dokazov izhaja, da dejanje ni prekršek; 
- če je pregon zastaral, ali so podani drugi razlogi, ki izključujejo pregon; 
- če gre za prekršek neznatnega pomena, posebne okoliščine, nizka stopnja 

odgovornosti ali storilčeve osebne okoliščine pa kažejo, da postopek ne bi bil 
smotrn. 

(5) Odločitev iz prejšnjega odstavka in razlogi se zaznamujejo v spisu. O odločitvi, 
da ne bo izdal odločbe oziroma vložil obdolžilnega predloga in o razlogih mora 
prekrškovni organ v 30 dneh od odločitve pisno obvestiti predlagatelja. 

Hitri postopek 
52. člen 

(.1) O prekrških se odloča po hitrem postopku, razen v primerih, ko zakon določa 
drugače. 

(2) Hitri postopek ni dovoljen: 
- če je z dejanjem nastala telesna poškodba; 
- če je za prekršek poleg globe predpisana stranska sankcija oziroma če 

prekrškovni organ ali predlagatelj postopka glede na naravo kršitve oceni, da 
so podani pogoji za izrek stranske sankcije po tem zakonu; 

- če je potrebno odločiti o premoženjsko pravnem zahtevku; 
- proti mladoletnim storilcem prekrškov; 
- za prekrške s področja obrambnih dolžnosti; 
- v drugih primerih, ko je z zakonom tako določeno. 

(3) Hitri postopek se lahko izvede tudi v primerih iz drugega odstavka tega člena, če 
zakon tako določa. V hitrem postopku ni mogoče izreči stranske sankcije izgona 
tujca iz države. 

(4) V hitrem postopku se storilcu izreče globa v znesku, v katerem je predpisana, če 
je predpisana v razponu, pa se izreče najnižja predpisana mera globe, če z 
zakonom ni določeno drugače. 

Opozorilo 
53. člen 

(1) Pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa lahko namesto izreka 
globe, kršitelja ustno opozori, če je storjeni prekršek neznatnega pomena 
In če pooblaščena uradna oseba oceni, da je glede na pomen dejanja 
opozorilo zadosten ukrep. 

(2) Pooblaščena uradna oseba iz prejšnjega odstavka na kraju samem kršitelju 
pred opozorilom predoči storjeni prekršek. 

(3) Prekrškovni organ lahko vodi evidenco Izrečenih opozoril, vendar pri tem 
ne sme obdelovati osebnih podatkov. 
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Prekršek neznatnega pomena 
54. člen 

Za prekršek neznatnega pomena šteje prekršek, za katerega je predpisana samo 
globa, ki je bil storjen v okoliščinah, ki ga delajo posebno lahkega in pri katerem ni 
nastala oziroma ne bo nastala škodljiva posledica. 

Postopek pred prekrškovnim organom 
55. člen 

(1) Prekrškovni organ po uradni dolžnosti brez odlašanja, hitro in enostavno ugotovi 
tista dejstva in zbere tiste dokaze, ki so potrebni za odločitev o prekršku. 

(2) Prekrškovni organ pred izdajo odločbe o prekršku kršitelja, ki se ob ugotovitvi ali 
obravnavanju prekrška ni mogel izjaviti o prekršku in ni mogel biti poučen o 
pravicah iz tega odstavka, pisno obvesti o prekršku in pouči, da se lahko pisno 
izjavi o dejstvih oziroma okoliščinah prekrška v roku petih dni od prejema 
obvestila ter da mora navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v 
postopku ne bo več mogel uveljavljati. 

Pisna odločba 
56. člen 

(1) Pisna odločba o prekršku mora imeti uvod, izrek, obrazložitev. 
(2) Uvod odločbe o prekršku obsega naziv prekrškovnega organa, ki jo je 

izdal, osebno ime uradne osebe, ki je izdala odločbo o prekršku, osebno 
ime kršitelja in morebitnega zagovornika, firmo oziroma ime in sedež 
odgovorne pravne osebe ter označbo prekrška, ki je predmet postopka. 

(3) Izrek odločbe o prekršku mora obsegati: osebne podatke kršitelja (osebno 
ime, EMŠO, če je fizična oseba tujec, pa njene rojstne podatke, 
državljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče, za odgovorno osebo 
tudi zaposlitev, za pravno osebo pa ime in sedež ter matično številko, če 
teh ni, pa podatke o kršitelju, ki so bili navedeni oziroma ugotovljeni v 
postopku), kratek opis dejanja, s katerim je storjen prekršek (kraj in čas 
storitve, način storitve, ter odločilne okoliščine) in izrek, da je kršitelj storil 
prekršek, pravno opredelitev prekrška z navedbo predpisa, ki določa 
prekršek s številčno označbo njegovega člena ter znesek globe in rok, v 
katerem jo je treba plačati, morebitne Izrečene stranske sankcije, odločitev 
o odvzemu premoženjske koristi, o premoženjsko pravnem zahtevku ter o 
plačilu stroškov postopka. 

(4) V obrazložitvi odločbe o prekršku je treba kratko navesti izjavo kršitelja o 
dejanju ter dejstva in dokaze, na katere je prekrškovni organ opri odločitev. 

(5) Odločba o prekršku mora imeti opozorilo o uklonilnem zaporu, oziroma da 
se bo neplačana globa prisilno izterjala, o možnosti nadomestitve 
uklonilnega zapora oziroma plačila z opravo določenih nalog, pouk o 
pravici do pravnega sredstva, roku in načinu vložitve, navedbo 
prekrškovnega organa pri katerem se pravno sredstvo vloži, ter številko, 
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datum, podpis pooblaščene uradne osebe in uradni pečat prekrškovnega 
organa, ki jo je izdal. 

(6) Pouk o pravici do pravnega sredstva mora vsebovati opozorilo o zadržanju 
izvršitve sankcije, o pravici predlagati zadržanje izvršitve m opozorilo, da 
lahko sodišče na podlagi vložene zahteve za sodno varstvo v rednem 
sodnem postopku ugotovi dejansko stanje drugače, kakor prekrškovni 
organ in da v tem primeru glede pravne opredelitve prekrška in glede 
izrečene sankcije ni vezano na odločitev prekrškovnega organa (tretji 
odstavek 65. člena). 

(7) Pisna odločba o prekršku se vroči kršitelju in drugim osebam, ki imajo 
pravico do zahteve za sodno varstvo. 

Plačilni nalog 
57. člen 

(1) Če pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa prekršek osebno 
zazna, ali ga ugotovi z uporabo ustreznih tehničnih sredstev ali naprav, 
izda In vroči kršitelju plačilni nalog takoj na kraju prekrška. 

(2) Plačilni nalog, ki velja kot pisna odločba o prekršku, vsebuje: osebno ime 
ter naslov, EMŠO, če je fizična oseba tujec, pa njene rojstne podatke, 
državljanstvo, stalno oziroma začasno prebivališče, za odgovorno osebo 
tudi zaposlitev, za pravno osebo pa ime in sedež ter matično številko, kraj 
in čas storitve prekrška, pravno opredelitev prekrška, znesek globe, 
številko računa za plačilo in pravni pouk, lahko pa tudi druge podatke v 
skladu s predpisi. 

(3) Kršitelj je dolžan plačati globo, določeno po tem členu, v osmih dneh od 
prejema plačilnega naloga na račun organa, ki je določen v plačilnem 
nalogu, ali v tem roku vložiti zahtevo za sodno varstvo. Plačilni nalog 
vsebuje pouk o dolžnosti plačila globe oziroma pravici do zahteve za 
sodno varstvo v roku osmih dni in načinu njene vložitve. 

(4) Kršitelj, ki plača globo v osmih dneh, plača le polovico izrečene globe. 
Pouk o tej pravici je del pravnega pouka na plačilnem nalogu. 

(5) Če kršitelju plačilnega naloga ni mogoče vročiti takoj na kraju prekrška, se 
mu plačilni nalog vroči po določbah zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek. Če okoliščine to omogočajo, se kršitelju na kraju prekrška pusti 
tudi obvestilo o prekršku, ki vsebuje kraj in čas storitve ter pravno 
opredelitev prekrška. 

(6) Zahteva za sodno varstvo se vloži pisno pri prekrškovnem organu, 
katerega pooblaščena oseba je izdala plačilni nalog. Prekrškovni organ 
preizkusi zahtevo za sodno varstvo in odloči v skladu s 63. členom tega 
zakona. Če prekrškovni organ plačilnega naloga ne odpravi ali nadomesti 
z novim, pošlje pravočasno In dovoljeno zahtevo za sodno varstvo s 
plačilnim nalogom In opisom dejanskega stanja pristojnemu sodišču. 

(7) V postopku, ki se konča z izdajo plačilnega naloga, se ne plačajo stroški 
postopka. 

(8) Če kršitelj ne plača globe v predpisanem roku in v znesku, določenem v 
plačilnem nalogu In ne vloži zahteve za sodno varstvo, se pošlje plačilni 

18. november2002 141 poročevalec, št. 111 



i IEL0VNA TELESI l 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

nalog v izvršitev organu, ki je pristojen za izterjavo davkov, da globo 
prisilno izterja, brez predhodnega pisnega opomina. Enako ravna sodišče, 
če kršitelj ne plača globe in stroškov po pravnomočnosti odločbe o 
zavrženju ali zavrnitvi zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog. Pouk 
o prisilni izterjavi je sestavni del pravnega pouka na plačilnem nalogu. 

(9) Kršitelj, ki bi se lahko z odhodom zaradi prebivanja v tujini izognil plačilu 
globe, mora plačati globo takoj na kraju prekrška. O plačani globi se izda 
potrdilo. Če kršitelj globe ne plača, se šteje, da je podal zahtevo za sodno 
varstvo in ga sme policist s plačilnim nalogom in opisom dejanskega 
stanja privesti pristojnemu sodišču oziroma izvesti vse potrebne ukrepe 
po tem zakonu za zagotovitev njegove navzočnosti in uspešno izvedbo 
postopka o prekršku. 

Smiselna uporaba zakona 
58. člen 

(1) Če v tem ali drugem zakonu ni drugače določeno se v hitrem postopku glede 
pristojnosti, zastopanja, jezika v postopku, vlog, vabil, zapisnikov, odločb, 
pregledovanja in prepisovanja spisov, rokov in narokov, vračanja in izločitve 
uradnih oseb smiselno uporabljajo določila zakona o splošnem upravnem 
postopku. 

(2) Za osebno in hišno preiskavo, zaseg in odvzem predmetov, privedbo, pridržanje 
in varščino, pravice oškodovanca v postopku, združitve in izločitve postopka, 
stroške postopka se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o rednem 
sodnem postopku, kolikor ni s tem zakonom drugače določeno. 

(3) Hišno preiskavo sme odrediti le sodišče. 

Deveto poglavje 
ZAHTEVA ZA SODNO VARSTVO 

Pravica do zahteve za sodno varstvo 
59. člen 

(1) Zoper odločbo o prekršku, ki jo je na prvi stopnji izdal prekrškovni organ 
po hitrem postopku, se lahko vloži zahteva za sodno varstvo. Zahtevo 
lahko vloži oseba, ki ji je biia izrečena sankcija, njen zakoniti zastopnik 
oziroma zagovornik ter lastnik odvzetih predmetov. 

(2) Zahteva za sodno varstvo iz prejšnjega odstavka zadrži izvršitev odločbe o 
plačilu globe In stroškov postopka, razen če znesek z odločbo izrečene 
globe In stroškov postopka skupaj ne presega za posameznika 25.000 SIT, 
za pravno osebo In samostojnega podjetnika posameznika 500.000 SIT in 
za odgovorno osebo 50.000 SIT. 

(3) Sodišče lahko na predlog vlagatelja vložen skupaj z zahtevo za sodno 
varstvo s posebnim sklepom zadtii Izvršitev odločbe Iz prejšnjega 
odstavka do njene pravnomočnosti, če vlagatelj zahteve izkaže, da bi mu 
zaradi izvršitve nastala nenadomestljiva škoda. Sklep se vroči vlagatelju po 
prekrškovnemu organu. 

(4) Zoper sklep o zavrnitvi predloga iz prejšnjega odstavka ni pritožbe. 
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(5) Kolikor v tem poglavju ni drugače določeno, se v postopku z zahtevo za 
sodno varstvo smiselno uporabljajo določbe pritožbenega postopka v 
rednem sodnem postopku. 

Rok za vložitev zahteve za sodno varstvo in pristojnost 
60. člen 

(1) Zahteva za sodno varstvo se lahko vloži v osmih dneh od vročitve odločbe 
o prekršku, pisno pri pristojnem prekrškovnem organu. 

(2) Za odločanje o zahtevi za sodno varstvo je krajevno pristojno sodišče prve 
stopnje, na območju katerega ima sedež prekrškovni organ, ki je izdal 
odločbo o prekršku. 

Vsebina zahteve za sodno varstvo in njen umik 
61. člen 

(1) Zahteva za sodno varstvo mora vsebovati podatke in navedbe, ki so s tem 
zakonom določeni za pritožbo zoper odločbo o prekršku (153. člen tega zakona). 

(2) Vlagatelj lahko zahtevo za sodno varstvo umakne do izdaje sodbe o prekršku. 
Umika zahteve ni mogoče preklicati. 

(3) Šteje se, da je oseba, ki ji je bila izrečena globa, zahtevo za sodno varstvo 
umaknila, če ni prišla na zaslišanje na sodišče, na katero je bila pravilno 
povabljena, izostanka pa ni opravičila. 

Razlogi za vložitev zahteve za sodno varstvo 
62. člen 

Odločbo prekrškovnega organa je mogoče izpodbijati z zahtevo za sodno 
varstvo: 
- če je bila z odločbo prekršena materialna določba tega zakona ali predpis, ki 

določa prekršek; 
- če je bila stoijena kršitev določb postopka, ker ni odločil pristojni organ, ker 

storilcu ni bila dana možnost, da se izjavi o prekršku, ker je pri odločanju ali 
vodenju postopka sodelovala oseba, ki bi po zakonu morala biti izločena ali 
je bila Izločena, ker so bile kršene določbe o uporabi jezika v postopku, ker 
izrek odločbe ni razumljiv ali je sam s seboj v nasprotju ali ker odločba nima 
vseh predpisanih sestavin; 

• zaradi zmotne In nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, pri čemer se 
smejo v zahtevi navajati nova dejstva in predlagati novi dokazi le, če 
vlagatelj zahteve izkaže za verjetno, da jih brez svoje krivde ni mogel 
uveljaviti v hitrem postopku; 

zaradi izrečenih sankcij, odvzema premoženjske koristi in stroškov 
postopka in odločitve o premoženjskopravnem zahtevku. 
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Odločanje prekrškovnega organa 
63. člen 

(1) Zahteva za sodno varstvo ni dovoljena, če jo je vložila oseba, ki je po tem 
zakonu nima pravice vložiti, ali če se ugotovi, da je zahteva umaknjena ali da je 
bila po umiku ponovno vložena, ali če zahteva po zakonu ni dovoljena. 

(2) Nedovoljeno ali prepozno zahtevo za sodno varstvo prekrškovni organ zavrže s 
sklepom. 

(3) Zoper sklep o zavrženju je dovoljena zahteva za sodno varstvo, za katero se ne 
uporablja določba prejšnjega odstavka. 

(4) Prekrškovni organ po prejemu zahteve po potrebi glede na navedbe v zahtevi 
dopolni dokazni postopek. 

(5) če prekrškovni organ ugotovi, da je zahteva pravočasna in utemeljena, lahko 
odločbo o prekršku odpravi in ustavi postopek ali jo nadomesti z novo odločbo in 
o tem obvesti storilca in osebo, ki je vložila zahtevo za sodno varstvo oziroma 
vroči novo odločbo. 

(6) Če prekrškovni organ odločbe ne odpravi ali nadomesti, jo s spisom in 
morebitnimi dodatnimi dokazi posreduje v odločitev pristojnemu sodišču. 

Preizkus pravočasnosti in dovoljenosti zahteve pri sodišču 
64. člen 

Prepozno ali nedovoljeno zahtevo za sodno varstvo sodišče s sklepom zavrže, če 
tega ni storil prekrškovni organ. 

Odločanje sodišča 
65. člen 

(1) Če sodišče spozna, da ni potrebno dopolnjevanje dokaznega postopka ter 
da niso podani razlogi Iz 62. člena tega zakona, s sodbo zahtevo kot 
neutemeljeno zavrne. 

(2) Če sodišče spozna, da so podane kršitve iz prve in druge alineje 62. člena 
tega zakona oziroma da je za pravilno in popolno ugotovitev dejanskega 
stanja potrebno dopolniti dokazni postopek, s sodbo odpravi odločbo o 
prekršku in samo odloči o prekršku po določbah, ki veljajo za redni sodni 
postopek o prekršku, pri čemer se odločba o prekršku šteje za obdolžllni 
predlog, prekrškovni organ pa ima položaj predlagatelja postopka. 

(3) Če Je sodišče v rednem sodnem postopku na podlagi dopolnjenega 
dokaznega postopka dejansko stanje ugotovilo drugače, kakor prekrškovni 
organ, glede pravne opredelitve prekrška in glede izrečene sankcije ni 
vezano na odločitev prekrškovnega organa. 

(4) Če sodišče spozna, da so bila odločilna dejstva v izpodbijani odločbi o 
prekršku pravilno ugotovljena, da pa je treba glede na ugotovljeno 
dejansko stanje ob pravilni uporabi zakona drugače odločiti glede sankcije, 
odvzema premoženjske koristi in stroškov postopka, ugodi zahtevi in v tem 
delu spremeni odločbo o prekršku. 
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Pravica do pritožbe 
66. člen 

(1) Zoper sklep sodišča, s katerim je bila zahteva za sodno varstvo zavržena in 
zoper sodbo, s katero je bila na podlagi dopolnjenega dokaznega postopka 
odločba prekrškovnega organa spremenjena v Škodo storilca, je dovoljena 
pritožba iz vseh razlogov, navedenih v 154. členu tega zakona. 

(2) Zoper druge odločbe sodišča prve stopnje je pritožba dovoljena le, če je 
bila izrečena višja globa od najnižje predpisane mere za prekršek, stranska 
sankcija ali odvzem premoženjske koristi ali odločeno o 
premoženjskopravnem zahtevku. Vloži se lahko iz razlogov pol., 2. in 4. 
točki 154. člena tega zakona, razen glede stroškov postopka. 

(3) Pritožbo iz prejšnjih odstavkov lahko vložijo osebe iz prvega odstavka 59. 
člena tega zakona. 

(4) Pritožbo se obravnava po določbah pritožbenega postopka v rednem 
sodnem postopku. 

Deseto poglavje 
REDNI SODNI POSTOPEK 

1. Temeljne določbe 

Smiselna uporaba določb zakona o kazenskem postopku 
67. člen 

Kolikor s tem zakonom ni drugače določeno, se v rednem postopku smiselno 
uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku o: 
- jeziku v postopku, 
- vlogah in zapisnikih, 
- vročanju pisanj, 
- rokih, 
- zaslišanju obdolženca, 
- zasliševanju prič, 
- izvedenstvu, 
- hišni in osebni preiskavi, 
- zasegu in odvzemu predmetov, 
- glavni obravnavi v skrajšanem postopku pred okrajnim sodiščem, 
- hrambi in upravljanju zaseženih predmetov in začasnem zavarovanju zahtevka za 

odvzem premoženjske koristi. 

Načelo materialne resnice 
68. člen 

(1) Sodišče mora po resnici in popolnoma ugotoviti vsa dejstva, pomembna za 
izdajo zakonite sodbe o prekršku, razen v primeru obdolženčevega priznanja. 
Enako skrbno mora preiskati okoliščine in ugotoviti tako dejstva, ki obdolženca 
obremenjujejo, kakor tudi dejstva, ki so mu v korist. 

(2) Sodišče mora poskrbeti, da nevednost ali nepoučenost obdolženca in drugih 
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udeležencev v postopku ni v škodo pravicam, ki jim gredo v postopku. 

Zaslišanje obdolženca 
69. člen 

(1) Preden se izda sodba o prekršku, mora biti obdolženec zaslišan o tistem, česar 
je obdolžen. 

(2) Če pravilno povabljeni obdolženec ne pride k zaslišanju in izostanka ne opraviči, 
lahko sodišče izreče sodbo o prekršku tudi brez njegovega zaslišanja, kadar 
spozna, da zaslišanje ni potrebno za pravilno odločitev. 

Postopek zoper pravno in odgovorno osebo 
70. člen 

(1) Zoper pravno osebo in odgovorno osebo se vodi praviloma enoten 
postopek. 

(2) če zaradi pravnih ali dejanskih ovir ni mogoče voditi postopka zoper 
odgovorno osebo, se vodi postopek le zoper pravno osebo. 

(3) Če je pravna oseba prenehala obstajati, se vodi postopek le zoper 
odgovorno osebo. 

(4) Določbe o postopku zoper pravno in odgovorno osebo smiselno veljajo 
tudi v postopku zoper samostojnega podjetnika posameznika in 
odgovorno osebo. 

Prosta presoja dokazov 
71. člen 

Sodišče pri presoji dokazov ni vezano na nobena posebna formalna dokazna pravila 
in ne z njimi omejeno. 

Prepoved zlorabe pravic 
72. člen 

Sodišče si mora prizadevati, da izvede postopek brez zavlačevanja in da onemogoči 
sleherno zlorabo pravic, ki gredo udeležencem v postopku. 

Pridržanje obdolženca 
73. člen 

V postopku o prekršku se sme obdolženec pridržati, preden se izda sodba ali sklep 
o prekršku, če tako določa ta zakon. 

Pritožba 
74. člen 

(1) Zoper sodbo o prekršku, izdano na prvi stopnji, oziroma sklep, izdan na prvi 
stopnji, je dovoljena pritožba na višje sodišče, če ta zakon ne določa drugače. 
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(2) Zoper sodbo oziroma sklep višjega sodišča ni pritožbe. 

Pravna pomoč 
75. člen 

če je treba posamezno dejanje opraviti izven območja sodišča, ki vodi postopek o 
prekršku, lahko ta zaupa njegovo izvršitev drugemu sodišču. 

Predhodno vprašanje 
76. člen 

» 
(1) Če je uporaba predpisov o prekršku odvisna od predhodne odločitve o kakšnem 

pravnem vprašanju, ki je v pristojnosti kakšnega drugega organa, lahko sodišče, 
ki odloča v zadevi o prekršku, samo odloči tudi o tem vprašanju po določbah, ki 
veljajo za dokazovanje v postopku o prekršku. Odločitev o takšnem pravnem 
vprašanju v postopku o prekršku ima učinek samo za zadevo o prekršku, o kateri 
se je odločalo v tem postopku. 

(2) Sodišče ne more odločati o predhodnem vprašanju glede obstoja zakonske 
zveze ali ugotovitve očetovstva, obstoja kaznivega dejanja ali glede kakšnega 
drugega pravnega vprašanja, če zakon tako določa. 

(3) Glede obstoja kaznivega dejanja je sodišče vezano na pravnomočno sodbo 
sodišča, s katero je bil obdolženec spoznan za krivega kaznivega dejanja. 

2. Krajevna pristojnost 

Krajevna pristojnost sodišč 
77. člen 

(1) Za postopek je pristojno sodišče, na katerega območju je bil prekršek 
storjen. 

(2) Za postopek o prekršku zoper tujo pravno osebo, ki ima podružnico v 
Republiki Sloveniji, je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega je 
podružnica tuje pravne osebe; če tuja pravna oseba nima podružnice v 
Republiki Sloveniji, je za postopek o prekršku pristojno sodišče, na 
območju katerega je bil prekršek storjen. 

(3) če je bil prekršek storjen na domači ladji ali na domačem letalu, je za 
postopek pristojno tisto sodišče, na območju katerega je domače 
pristanišče oziroma domače letališče, v katerem se je končalo potovanje 
storilca, če Je storilec član posadke, je za postopek pristojno tisto sodišče, 
na območju katerega je matično pristanišče ladje oziroma matično letališče 
letala. 

(4) Če je bil prekršek storjen s tiskom, je pristojno sodišče, na katerega 
območju je bil spis natisnjen. Če ta kraj ni znan alf je bil spis natisnjen v 
tujini, je pristojno sodišče, na katerega območju se tiskani spis razširja. 

(5) Če je po zakonu odgovoren pisec spisa, je pristojno tudi sodišče kraja, v 
katerem Ima pisec stalno prebivališče, ali sodišče kraja, v katerem se je 
pripetil dogodek, na katerega se spis nanaša. 

(6) Določbe četrtega in petega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo 
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tudi v primeru, če sta bila spis ali izjava objavljena po radiu ali televiziji, 
medmrežju in spletnih straneh. 

(7) Za prekršek, ki ga je storila vojaška oseba ali vojaški obveznik, ki služi 
vojaški rok, je ob pogojih iz petega odstavka 110. člena tega zakona 
pristojno sodišče, na katerega območju je poveljstvo matične vojaške 
enote storilca. 

(8) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena je v primerih iz 108. do 
110. člena tega zakona za postopek pristojno tudi sodišče, po katerega 
odredbi ali na katerega območju je bil storilec prijet ali pridržan oziroma h 
kateremu je bil priveden. 

(9) Za izdajo odločbe o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja je 
pristojno sodišče, ki je odločalo o prekršku, zaradi katerega je storilec 
dosegel število kazenskih točk, ki ima za posledico prenehanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja. 

Pristojnost po stalnem oziroma začasnem prebivališču 
78. člen 

če se pristojnost ne da določiti po kraju, kjer je bil prekršek, določen z zakonom, ali 
z uredbo Vlade Republike Slovenije, storjen, se določi po storilčevem stalnem 
oziroma začasnem prebivališču. 

Če je pristojnih več sodišč 
79. člen 

Če sta po 77. in 78. členu tega zakona pristojni za postopek o prekršku dve ali več 
sodišč, vodi postopek tisto sodišče, ki ga je prvo začelo, če se postopek še ni začel, 
pa sodišče, pri katerem je bil najprej predlagan začetek postopka. 

Pristojnost za udeležence 
80. člen 

(1) Sodišče, ki je pristojno za storilca, je pristojno tudi za udeležence. Zoper vse se 
praviloma vodi enoten postopek, če je to smotrno, sme pristojno sodišče ločiti 
postopek zoper posamezne udeležence. 

(2) Če sta obdolžena pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe, je za oba 
storilca pristojno sodišče, ki je pristojno za pravno osebo 

Odstop zadeve 
81. člen 

Sodišča, ki je pristojno za storilca prekrška, določenega z zakonom ali z uredbo 
Vlade Republike Slovenije, lahko izjemoma odstopi zadevo sodišču, na katerega 
območju storilec stalno ali začasno prebiva, če se bo tako lažje izvedel postopek. 
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Spor o pristojnosti 
82. člen 

(1) Sodišče mora po uradni dolžnosti paziti na krajevno pristojnost, če spozna, daje 
za postopek pristojno kakšno drugo sodišče, mora zadevo brez odlašanja 
odstopiti temu sodišču. 

(2) Če sodišče, kateremu je bila zadeva odstopljena po prejšnjem odstavku meni, da 
je pristojno tisto sodišče, ki mu je zadevo odstopilo, ali kakšno drugo sodišče, 
sproži postopek, da se odloči o sporu o pristojnosti. 

Odločanje v sporu o pristojnosti 
83. člen 

(1) V sporu o pristojnosti med sodišči prve stopnje odloči višje sodišče. 
(2) V sporu o pristojnosti med sodišči in prekrškovnimi organi odloča 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 
(3) Zoper sklep, s katerim je odločeno v sporu o pristojnosti, ni pritožbe. 
(4) Dokler se ne odloči v sporu o pristojnosti, mora vsak organ opravljati tista 

dejanja v postopku o prekršku, ki bi jih bilo nevarno odlašati. 

3. Izločitev 

Razlogi za izločitev 
84. člen 

Sodnik ne sme opravljati sodniške dolžnosti: 
1. če je s prekrškom oškodovan; 
2. če je z obdolžencem, zastopnikom pravne osebe, njunima zagovornikoma, 

predlagateljem, oškodovancem, njihovim zakonitim zastopnikom ali 
pooblaščencem v zakonski zvezi, ali zunajzakonski skupnosti, ali je z njim v 
krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski vrsti do četrtega 
kolena, ali v svaštvu do drugega kolena; 

3. če je z obdolžencem, zastopnikom pravne osebe, njunima zagovornikoma, 
predlagateljem ali oškodovancem v razmerju skrbnika, oskrbovanca, posvojitelja, 
posvojenca, rejnika ali rejenca; 

4. če je v isti zadevi o prekršku opravljal kakšno dejanje v zvezi z odkrivanjem 
prekrška ali sodeloval v postopku kot predlagatelj, zastopnik pravne osebe, 
zagovornik, zakoniti zastopnik ali pooblaščenec oškodovanca oziroma 
predlagatelja, ali če je bil zaslišan kot priča ali kot izvedenec; 

5. če je v isti zadevi sodeloval pri izdaji odločbe na prvi stopnji; 
6. če so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. 

Ravnanje ob izločitvi 
85. člen 

(1) Brž ko sodnik zve za kakšen razlog svoje Izločitve iz 1. do 5. točke 84. 
člena tega zakona, mora prenehati z vsakim delom v tej zadevi in to 
sporočiti predsedniku sodišča, ki odredi, da se zadeva po pravilih sodnega 
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reda dodeli drugemu sodniku, če gre za izločitev predsednika sodišča, v 
tej zadevi kot predsednik odloča podpredsednik sodišča, če pa mora biti 
izločen tudi ta, si predsednik sodišča določi namestnika izmed sodnikov 
tega sodišča, če to ni mogoče, pa zahteva od predsednika višjega sodišča 
oziroma predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, naj mu 
določi namestnika. 

(2) Če sodnik misli, da so podane kakšne druge okoliščine, ki opravičujejo 
njegovo izločitev (6. točka 84. člena), sporoči to predsedniku sodišča, ki 
odloči o izločitvi. Do odločitve o izločitvi sme opravljati samo tista dejanja, 
ki bi jih bilo nevarno odlašati. 

Kdo lahko zahteva izločitev 
86. člen 

(1) Izločitev lahko zahtevajo tudi obdolženec ali zastopnik obdolžene pravne 
osebe ali predlagatelj postopka takoj, ko izvejo za razlog izločitve, pa vse 
do izdaje sodbe o prekršku. 

(2) Izločitev sodnika višjega sodišča lahko zahtevajo osebe iz prejšnjega 
odstavka v pritožbi zoper sodbo oziroma sklep, če so za izločitveni razlog 
izvedele po vložitvi pritožbe pa najkasneje do izdaje odločbe o pritožbi. 

(3) Izločitev se lahko zahteva le glede poimensko določenega sodnika, ki 
postopa v zadevi, oziroma poimensko določenega sodnika višjega 
sodišča. 

(4) V zahtevi za izločitev je treba navesti okoliščine, zaradi katerih naj bi bil 
podan kakšen zakonski razlog za izločitev. Razlogov, ki so že bili zavrnjeni 
na podlagi prejšnjih zahtev, ni dopustno znova uveljavljati. 

Odločanje o izločitvi 
87. člen 

(1)0 zahtevi za izločitev iz prejšnjega člena odloči predsednik sodišča. 
(2) O izločitvi vseh sodnikov sodišča prve stopnje, predsednika sodišča prve stopnje 

in o izločitvi sodnika višjega sodišča odloča predsednik višjega sodišča, o 
izločitvi predsednika višjega sodišča pa odloča predsednik Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije. 

(3) Preden se izda sklep o izločitvi, je treba dobiti izjavo sodnika oziroma 
predsednika sodišča, po potrebi pa se opravijo tudi druge poizvedbe. 

(4) Zoper sklep, s katerim se ugodi zahtevi za izločitev, ni pritožbe. Sklep, s katerim 
se zahteva za izločitev zavrne, se lahko izpodbija samo v pritožbi zoper sodbo o 
prekršku. 

Opravljanje dejanj 
88. člen 

Ko sodnik zve, da je zahtevana njegova izločitev, mora takoj prenehati z vsakim 
nadaljnjim delom v tisti zadevi; če gre za izločitev iz 6. točke 84. člena tega zakona, 
pa sme do odločitve o zahtevi opravljati samo tista dejanja, ki bi jih bilo nevarno 
odlašati. 
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Smiselna uporaba določb o izločitvi 
89. člen 

(1) Določbe o izločitvi sodnikov se uporabljajo smiselno tudi za zapisnikarje, 
tolmače, strokovnjake in za izvedence, če ni zanje določeno kaj drugega. 

(2) O izločitvi zapisnikarjev, tolmačev, strokovnjakov in izvedencev odloča sodnik, ki 
vodi postopek o prekršku. 

4. Obramba obdolženca 

Pravice obdolženca 
90. člen 

(1) Obdolženec ima pravico, da se zagovarja, predlaga dokaze in daje druge 
predloge, da vloži pritožbo in uporablja druga pravna sredstva. 

(2) Obdolženca je treba pred prvim zaslišanjem poučiti, da ima pravico vzeti si 
zagovornika in da je zagovornik lahko navzoč pri njegovem zaslišanju. 

(3) Zagovornika smejo najeti obdolžencu tudi njegov zakoniti zastopnik, zakonec 
oziroma oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni 
vrsti, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra in rejnik. 

(4) Za zagovornika se sme vzeti samo odvetnik, njega pa lahko nadomešča 
odvetniški kandidat. 

(5) Zagovornik mora predložiti organu, pred katerim teče postopek, pooblastilo. 
Obdolženec lahko da zagovorniku pooblastilo tudi ustno na zapisnik pri organu, 
pred katerim teče postopek. 

Zastopanje pravne osebe 
91. člen 

4 , 

(1) Pravno osebo zastopa v postopku njen zastopnik, ki je upravičen za vsa dejanja, 
za katera je upravičen obdolženec. 

(2) Pravna oseba sme imeti samo enega zastopnika. 
(3) Vsaka pravna oseba v postopku mora imeti svojega zastopnika. 
(4) Sodnik mora vsakokrat ugotoviti identiteto zastopnika pravne osebe in njegovo 

upravičenost za zastopanje. 

Zastopnik pravne osebe 
92. člen 

(1) Zastopnik pravne osebe je tisti, ki jo je po zakonu, po aktu pristojnega državnega 
organa ali po statutu, aktu o ustanovitvi ali drugem splošnem aktu pravne osebe, 
upravičen zastopati. 

(2) Zastopnik tuje obdolžene pravne osebe je tisti, ki vodi njeno podružnico v 
Republiki Sloveniji, če ni za njenega zastopnika določen kdo drug, oziroma tisti, 
ki je upravljal prevozno sredstvo, s katerim je bil storjen prekršek. 

(3) Če pravno osebo ali podružnico tuje pravne osebe zastopa kolektivno več oseb, 
te izmed sebe določijo zastopnika. Če tega kljub pozivu sodnika ne storijo, ali v 
danem roku o tem pisno ne obvestijo sodnika, ga izmed njih določi sodnik. 
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(4) Zastopnik ali osebe, ki kolektivno zastopajo pravno osebo, lahko pooblastijo za 
zastopanje koga drugega. Pooblastilo mora biti dano pisno ali ustno na zapisnik 
pri sodniku. 

(5) Če pravna oseba nima organa, ki bi bil pristojen določiti zastopnika, ali če v 
določenem roku ne obvesti sodišča, koga je določila za zastopnika, ga določi 
sodišče. 

Prepoved zastopanja pravne osebe 
93. člen 

(1) Zastopnik pravne osebe ne more biti, kdor je v isti stvari povabljen za pričo. V 
tem primeru pozove sodišče pravno osebo, da njen pristojni organ določi 
drugega zastopnika in v določenem roku o tem pisno obvesti sodnika. 

(2) Zastopnik obdolžene pravne osebe tudi ne more biti odgovorna oseba, zoper 
katero se vodi postopek za isti prekršek in ki navaja, da je ravnala po nalogu 
druge odgovorne osebe ali organa upravljanja. 

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena mora sodišče sporočiti to 
obdolženi pravni osebi oziroma podružnici tuje pravne osebe v Republiki 
Sloveniji, da določi drugega zastopnika. 

(4) Sodišče mora vselej opozoriti obdolženo pravno osebo oziroma podružnico tuje 
pravne osebe v Republiki Sloveniji, da je njen zastopnik hkrati odgovorna oseba, 
zoper katero se vodi v isti zadevi postopek za prekršek. 

Skupni zagovornik 
94. člen 

Obdolžena pravna oseba in obdolžena odgovorna oseba imata vsaka svojega 
zagovornika, lahko pa imata tudi skupnega zagovornika, če to dovoljujejo koristi 
obrambe vsakega izmed njiju. 

5. Druge določbe 

Oškodovanec in njegovo zastopanje 
95. člen 

(1) Oškodovanec ima pravico, da uveljavlja premoženjskopravni zahtevek, da 
predlaga dokaze in daje druge predloge, ter da izvršuje druge pravice, ki jih 
določa ta zakon. 

(2) Če je oškodovanec mladoletnik ali oseba, ki ji je popolnoma odvzeta poslovna 
sposobnost, je njegov zakoniti zastopnik upravičen dajati vse izjave in opravljati 
vsa dejanja, ki jih je po tem zakonu upravičen dajati oziroma opravljati 
oškodovanec. Oškodovanec, ki je dopolnil šestnajst let, je upravičen dajati izjave 
in opravljati dejanja v postopku. 

(3) Oškodovanec oziroma njegov zakoniti zastopnik smeta svoje pravice izvrševati 
tudi po pooblaščencu. 
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Vabilo 
96. člen 

(1) Kdor mora biti osebno navzoč pri postopku, se povabi praviloma pisno. V vabilu 
je treba navesti ime sodišča, ki vabi; čas, kdaj naj povabljeni pride; zadevo, 
zaradi katere se vabi; kot kaj se vabi in opozorilo na posledice, če se vabilu ne 
bo odzval. 

(2) V izjemnih primerih se sme vabilo opraviti tudi ustno; to se zaznamuje v spisu. 

Odločbe 
97. člen 

V postopku o prekršku se izdajajo odločbe v obliki sodb in sklepov, če ta zakon ne 
določa, da se posamezne odločitve izdajajo v obliki odredb. 

Ustna naznanitev odločitve 
98. člen 

(1) Odločitve se lahko naznanjajo obdolžencu ustno, če je navzoč. 
(2) Ustno naznanitev je treba vselej zaznamovati v zapisniku ali v spisu. Zaznamek 

o ustni naznanitvi sodbe o prekršku obsega sestavne dele iz 135. člena tega 
zakona. 

(3) Pri ustni naznanitvi odločitve je treba obdolženca opozoriti, da sme zahtevati 
njen prepis, in ga poučiti o pravici do pritožbe, če obdolženec pri ustni 
naznanitvi zahteva, se mu izda prepis naznanjene odločitve. V tem primeru se 
rok za pritožbo šteje od dneva, ko mu je bil prepis vročen. 

(4) Nenavzočim se naznanjajo odločitve z vročitvijo potrjenega prepisa. Tudi v tem 
primeru se rok za pritožbo šteje od dneva vročitve. 

Odločanje višjega sodišča 
99. člen 

(1) Višje sodišče izdaja odločbe po ustnem posvetovanju in glasovanju članov 
senata. Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina članov senata. 

(2) Pri odločanju se najprej glasuje o predhodnih vprašanjih, nato pa o glavni 
stvari. Pri odločanju o glavni stvari se najprej glasuje, ali je obdolženec 
storil prekršek in ali je zanj odgovoren; nato pa se glasuje o sankcijah za 
prekršek, o stroških postopka, o premoženjskopravnem zahtevku in o 
drugih vprašanjih, o katerih je treba odločiti. 

(3) Predsednik senata vodi posvetovanje in glasovanje in glasuje zadnji. 
Njegova dolžnost je poskrbeti, da se vsa vprašanja vsestransko in 
popolnoma pretresejo. 

(4) Če so glasovi glede posameznih vprašanj, o katerih se glasuje, 
porazdeljeni na več različnih mnenj, tako da nobeno od njih nima večine, se 
vprašanja ločijo in glasovanje ponavlja, dokler se ne doseže večina. Če se 
na ta način ne doseže večina, se odločitev doseže tako, da se glasovi, ki so 
za obdolženca najneugodnejši, prištejejo glasovom, ki so od teh manj 
neugodni, dokler se ne doseže potrebna večina. 
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(S) Člani senata ne smejo odkloniti glasovanja o vprašanjih, ki jih postavi 
predsednik senata; vendar pa član senata, ki je glasoval za ustavitev 
postopka in ostal v manjšini, ni dolžan glasovati o sankciji. Če ne glasuje, 
se šteje, da se strinja z glasom, ki je za obdolženca najugodnejši. 

Posvetovanje in glasovanje 
100. člen 

(1) Posvetovanje in glasovanje je tajno. 
(2) V prostoru, v katerem je posvetovanje in glasovanje, smejo biti le člani senata in 

zapisnikar. 

Zapisnik o posvetovanju in glasovanju 
101. člen 

(1) O posvetovanju in glasovanju v postopku na drugi stopnji se sestavi poseben 
zapisnik. 

(2) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obsega potek glasovanja in sprejeto 
odločitev. 

(3) Ta zapisnik podpišejo vsi člani senata, od katerih je eden lahko hkrati tudi 
zapisnikar. Ločena mnenja se priložijo zapisniku o posvetovanju in glasovanju, 
Če niso vpisana v sam zapisnik. 

(4) Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapre v poseben ovitek. Ta zapisnik 
sme pregledati samo Vrhovno sodišče Republike Slovenije, ko odloča o 
izrednem pravnem sredstvu. 

Pregledovanje spisov 
102. člen 

(1) Predlagatelj postopka, obdolženec in njegov zakoniti zastopnik, zastopnik 
obdolžene pravne osebe, zagovornik, oškodovanec, njegov pooblaščenec in 
njegov zakoniti zastopnik imajo pravico pregledovati in prepisovati spise in si 
ogledati dokazne predmete. 

(2) če je postopek v teku, dovoljuje pregledovanje in prepisovanje spisov sodnik, ki 
vodi postopek, ko pa je postopek končan, dovoli to predsednik sodišča, ki je 
vodilo postopek oziroma delavec, ki ga on določi. 

(3) Pregled in prepis posameznih spisov se sme odreči, če je bila javnost izključena 
z ustne obravnave. Zoper tak sklep je dovoljena pritožba, ki ne zadrži njegove 
izvršitve. 

(4) Oškodovancu se sme odreči pregled in prepisovanje spisov in ogled predmetov, 
preden je bil zaslišan kot priča. 

6. Začetek in potek postopka 

Predlagatelj postopka 
103. člen 

(1) Postopek o prekršku se začne na obdolžilni predlog prekrškovnega organa. 
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(2) če prekrškovni organ ne začne postopka na predlog predlagateljev določenih s 
tem zakonom, lahko ti v 15 dneh po prejemu obvestila iz petega odstavka 51. 
člena tega zakona pristojnemu organu, ki po zakonu nadzoruje delo 
prekrškovnega organa predlagajo, da vloži obdolžilni predlog pred sodiščem. 
Odločitev tega organa je dokončna. 

(3) Obdolžilni predlog lahko vloži tudi državni tožilec. 

Prekršek, za katerega sodišče izve med postopkom 
104. člen 

Če sodišče med postopkom izve za prekršek, za katerega ni bil vložen predlog, 
sporoči to pristojnemu prekrškovnemu organu. 

Obdolžilni predlog 
105. člen 

(1) Obdolžilni predlog mora biti pisen. Obdolžilni predlog se vloži v toliko 
izvodih, kolikor jih Je treba za sodišče in za osebe, zoper katere je sprožen 
postopek o prekršku. Le-tem se vroči predlog hkrati z vabilom. 

(2) Obdolžilni predlog mora vsebovati podatke o istovetnosti storilca (osebno 
ime, enotna matična številka občana (v nadaljnjem besedilu: EMŠO), kraj 
rojstva, poklic, zaposlitev in naslov stalnega ali začasnega prebivališča za 
fizično osebo, če je fizična oseba tujec, pa namesto EMŠO njegove rojstne 
podatke, za pravno osebo firmo in sedež ter matično številko; za 
odgovorno osebo pravne osebe pa tudi delo, ki ga opravlja), dejanski stan 
prekrška, čas in kraj storitve prekrška, predpis, ki določa prekršek, 
podatke o morebitni premoženjski koristi, dokaze, podatke o predlagatelju 
in podpis predlagatelja. Obdolžilni predlog za prekršek, za katerega se 
storilcu lahko izrečejo kazenske točke v cestnem prometu, mora vsebovati 
tudi podatke o vozniškem dovoljenju (številka vozniškega dovoljenja, 
upravna enota, ki ga je Izdala, datum izdaje, kategorija motornih vozil, za 
katere je bilo vozniško dovoljenje izdano.) Upravljavci zbirk osebnih 
podatkov so dolžni predlagatelju postopka na njegovo zahtevo brezplačno 
posredovati podatke, ki so potrebni za sestavo In vložitev obdolžilnega 
predloga, če ni mogoče ugotoviti istovetnosti storilca prekrška, se v 
obdolžilnem predlogu namesto osebnih podatkov navede opis osebe in 
fotografija oziroma posnetek. 

(3) Obdolžilni predlog zoper pravno osebo mora poleg sestavin, predpisanih v 
tem zakonu, vsebovati tudi firmo oziroma ime, s katerim pravna oseba v 
skladu s predpisi nastopa v pravnem prometu, ter njen sedež in podatke o 
odgovorni osebi. 

Postopek z obdolžilnim predlogom 
106. člen 

(1) Ko sodišče prejme obdolžilni predlog, oceni, ali so podani pogoji za postopek, 
če ugotovi, da je predlog nepopoln ali nerazumljiv, zahteva od predlagatelja 
postopka, naj ga v petnajstih dneh dopolni oziroma popravi. Če tega predlagatelj 
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postopka v roku ne stori, sodišče s sklepom zavrže obdolžilni predlog. 
(2) če sodišče oceni, da so izpolnjeni pogoji za začetek postopka, izvede postopek 

o prekršku po uradni dolžnosti. 
(3) Če sodišče ob obdolžilnem predlogu spozna, da ni pogojev za začetek 

postopka, s sodbo zavrne predlog, oškodovanca pa napoti, da lahko svoj 
premoženjskopravni zahtevek uveljavlja pred pristojnim sodiščem. 

(4) Pogojev za začetek postopka ni: 
- če dejanje ni prekršek; 
- če je podana okoliščina, ki izključuje odgovornost za prekršek; 
- če zaradi zastaranja postopek o prekršku ni več mogoč; 
- če je obdolžilni predlog vložil nepristojni organ oziroma oseba; 
- če je podan kakšen drug razlog, zaradi katerega po zakonu ni mogoče začeti 

postopka o prekršku. 

Združitev in izločitev postopka 
107. člen 

(1) Če je obdolženec z enim dejanjem ali z več dejanji storil več prekrškov, o katerih 
še ni bila izdana sodba, za vse prekrške pa je pristojno isto sodišče, se izvede 
praviloma enoten postopek in izda ena sama sodba o prekršku. Enoten 
postopek se izvede praviloma tudi zoper pravno osebo in odgovorno osebo, 
zoper obdolženca, sostorilca, napeljevalca in pomagača, razen če so podani 
zakonski razlogi, da se postopek vodi samo zoper enega izmed njih. 

(2) Sodišče lahko do izdaje sodbe o prekršku iz tehtnih razlogov ali zaradi 
smotrnosti odloči, da se postopek za posamezne prekrške ali zoper posamezne 
obdolžence, sostorilce, napeljevalce ali pomagače izloči iz enotnega postopka in 
dokonča posebej. 

(3) O združitvi in izločitvi postopka izda sodišče sklep, zoper katerega ni pritožbe. 

7. Ukrepi za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti in za uspešno izvedbo postopka 
o prekršku 

Pridržanje 
108. člen 

(1) Če je podan utemeljen sum, da je obdolženec storil prekršek, sme sodnik 
do izdaje sodbe o prekršku, odrediti njegovo pridržanje, če ni mogoče 
ugotoviti njegove istovetnosti ali £e nima prebivališča v Republiki Sloveniji, 
upravičen pa je sum, da bo zbežal ali če bi se z odhodom zaradi prebivanja 
v tujini lahko izognil odgovornosti za hujši prekršek. 

(2) Obdolženec, ki je pridržan, mora biti v materinem jeziku ali jeziku, ki ga 
razume, takoj obveščen o razlogih za pridržanje. Takoj mora biti tudi 
poučen, da ni dolžan ničesar izjaviti, da ima pravico do takojšnje pravne 
pomoči zagovornika, ki si ga lahko svobodno izbere, in o tem, da je 
pristojni organ na njegovo zahtevo dolžan o pridržanju obvestiti njegove 
najbližje oziroma delodajalca, če je tuj državljan pa na njegovo zahtevo tudi 
konzulat njegove države. Obdolžencu mora biti takoj, najkasneje pa v treh 
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urah vročen pisni sklep o odreditvi pridržanja z navedbo razlogov za 
odvzem prostosti s pravnim poukom. Dokler traja pridržanje ima 
obdolženec pravico do pritožbe zoper sklep, ki pa ne zadrži odvzema 
prostosti. 0 pritožbi mora odločiti senat pristojnega okrožnega sodišča 
(šesti odstavek 25. člena ZKP) v oseminštiridesetih urah. 

(3) če obdolženec ni bil poučen po prejšnjem odstavku tega člena ali ta pouk 
ni zapisan, sodišče ne sme opreti svoje odločbe na njegovo izpovedbo, 
dano v času, ko mu je bila vzeta prostost. 

(4) Pridržanje sme trajati največ štiriindvajset ur od tiste ure, ko je bi 
obdolženec pridržan. V tem času ga je treba zaslišati in izdati sodbo o 
prekršku ali pa ga izpustiti. 

(5) Za pridržanje obdolženca se smiselno uporabljajo določila zakona, ki ureja 
kazenski postopek o izvrševanju pripora, če s tem zakonom ni drugače 
določeno. 

Pridržanje osebe pod vplivom alkohola ali drugih psihoaktivnih snovi 
109. člen 

(1) Sodnik sme odrediti, da se pridrži storilec, ki ga pod vplivom alkohola ali 
drugih psihoaktivnih snovi zalotijo pri prekršku, če je nevarnost, da bo še 
naprej delal prekrške. Pridržati se sme, dokler se ne iztrezni oziroma ni 
sposoben obvladovati svojega ravnanja, vendar največ dvanajst ur. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko pridržanje odredi tudi policist. 
(3) Glede postopka za pridržanje in pravic pridržanega storilca se smiselno 

uporabljajo določbe tega zakona o pridržanju. 
(4) Za osebo pod vplivom alkohola ali psihoaktivnih snovi se šteje oseba, za 

katero je to v skladu z zakonom ugotovljeno z uporabo ustreznih tehničnih 
sredstev in naprav, ali če iz njenega videza, ravnanja, psihofizičnega stanja 
ter drugih okoliščin izhaja, da ni zmožna obvladovati svojega ravnanja. 

Privedba osebe, zalotene pri prekršku 
110. člen 

(1) Policisti smejo tudi brez odredbe sodnika, privesti tistega, ki so ga zalotili 
pri prekršku. To smejo storiti, če ni mogoče ugotoviti storilčeve 
istovetnosti, ali če ta nima prebivališča, ali če bi se z odhodom zaradi 
prebivanja v tujini lahko izognil odgovornosti za prekršek, ali če so 
okoliščine, ki opravičujejo oceno, da bo storilec nadaljeval s prekrškom, ali 
da ga bo ponovil. Storilca prekrška je treba v takem primeru privesti brez 
odlašanja k pristojnemu sodišču. 

(2) Če je v primeru iz prejšnjega odstavka storilec zaloten pri prekršku v času, 
ko sodišče ne dela, in če so okoliščine, ki kažejo na nevarnost, da bo 
pobegnil ali da bo nadaljeval s prekrškom ali prekršek ponovil, ga sme 
policist pridržati; pridržanje traja, dokler ni mogoče storilca privesti k 
pristojnemu sodišču, vendar pa najdalj dvanajst ur. 

(3) Obdolženec, ki je pridržan, mora biti v materinem jeziku ali jeziku, ki ga 
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razume, takoj obveščen o razlogih za pridržanje. Takoj mora biti tudi 
poučen, da ni dolžan ničesar izjaviti, da ima pravico do takojšnje pravne 
pomoči zagovornika, ki si ga lahko svobodno izbere, in o tem, da je 
pristojni organ na njegovo zahtevo dolžan o pridržanju obvestiti njegove 
najbližje. Če traja pridržanje več kot tri ure, mora biti obdolženec s pisnim 
sklepom obveščen o razlogih za odvzem prostosti. Dokler traja pridržanje 
ima obdolženec pravico do pritožbe zoper sklep, ki pa ne zadrži odvzema 
prostosti. O pritožbi mora odločiti senat pristojnega okrožnega sodišča v 
oseminštlridesetih urah. 

(4) Če obdolženec ni bil poučen po prejšnjem odstavku tega člena ali ta pouk 
ni zapisan, sodišče ne sme opreti svoje odločbe na njegovo izpovedbo, 
dano v času, ko mu je bila vzeta prostost. 

(5) Pooblastila, ki jih imajo po tem in prejšnjem členu policisti, imajo v 
primerih, ko je prekršek storila vojaška oseba v vojaškem objektu ali 
njegovem okolišu ali na območju vojaškega tabora ali na območju, kjer 
potekajo vojaške vaje, v vojaškem kopenskem vozilu, v vojaški ladji ali v 
vojaškem zračnem plovilu, pooblaščene osebe obveščevalno varnostne 
službe ministrstva, pristojnega za obrambo, in vojaške policije. 

Obvestitev o pridržanju 
111. člen 

(1) Sodnik oziroma policist, ki je odredil pridržanje, mora na zahtevo 
pridržanega obvestiti o pridržanju njegovo družino. O pridržanju se obvesti na 
zahtevo pridržanega tudi njegovega delodajalca oziroma konzulat tuje države, 
če je treba kaj ukreniti za varstvo ali preskrbo otrok in drugih družinskih 
članov, za katere skrbi pridržani, pa tudi pristojni organ socialnega varstva. 
(2) O pridržanju vojaške osebe se po uradni dolžnosti obvesti vojaško enoto 

oziroma poveljstvo, kateremu vojaška oseba pripada. 

Vštevanje časa pridržanja 
112. člen 

(1) čas, ko je bil obdolženec pridržan, preden je bila izdana sodba o prekršku, se 
obdolžencu všteje v globo. Pri tem se pridržanje, ki je trajalo dvanajst ur ali manj 
všteje v globo v višini 5.000 SIT. Pridržanje, ki je trajalo več kot dvanajst ur, pa 
šteje za 10.000 SIT globe. 

(2) Obdolžencu, ki je bil med kazenskim postopkom v priporu, se všteje čas pripora 
v globo, izrečeno za prekršek, če ni bil obsojen za kaznivo dejanje, za isto 
dejanje pa mu je bila izrečena globa v postopku o prekršku, pri čemer se en dan 
pripora šteje za 10.000,00 SIT globe. 

Varščina 
113. člen 

(1) če se začne postopek o prekršku zoper obdolženca, ki nima stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji, pa bi rad pred koncem postopka zapustil 
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Republiko Slovenijo, ali če začasno prebiva v tujini, kakor tudi, ko se je bati, da 
bi se lahko z begom izognil odgovornosti za prekršek, sme sodnik na njegov 
predlog odločiti, da položi osebno ali kdo drug zanj varščino. 

(2) Če je potrebno, zahteva sodnik od obdolženca, naj določi svojega pooblaščenca 
ali pooblaščenca za vročitve. 

(3) Varščine ni mogoče določiti, preden obdolženec ni zaslišan. 
(4) Varščina se vselej glasi na denarni znesek, ki se določi glede na težo prekrška, 

višino povzročene škode, osebne in družinske razmere obdolženca ter glede na 
premoženjske razmere tistega, ki jo daje. Varščina se lahko položi v gotovini, 
vrednostnih papirjih, dragocenostih ali v drugih premičnih stvareh večje 
vrednosti, ki jih je lahko vnovčiti ali hraniti. 

(5) Če je postopek z odločbo ustavljen, se položena varščina vrne. 
(6) če obdolženec pobegne ali se brez opravičenega razloga ne odzove vabilu, 

sodišče odloči, da gre varščina v proračun Republike Slovenije. 
(7) če storilec prekrška po pravnomočnosti sodbe o prekršku ne plača izrečene 

globe, ali ne poravna povzročene škode ali stroškov postopka, se iz položene 
varščine poravnajo globa, ugotovljena škoda, pridobljena premoženjska korist in 
stroški postopka, presežek pa se vrne. 

(8) O položitvi varščine in njeni vrnitvi izda sodnik poseben sklep. 

8. Dokazovanje 

Zaslišanje obdolženca 
114. člen 

(1) Obdolženec se zasliši praviloma ustno. Obdolžencu se pove, česa je 
obdolžen, nato pa se vpraša, kaj lahko navede v svoj zagovor; pri tem se 
mu pove, da se ni dolžan zagovarjati in tudi ne odgovarjati na vprašanja, če 
pa se zagovarja, pa ni dolžan izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje ali 
priznati odgovornosti za prekršek. Pri zaslišanju se mu lahko dovoli, da 
uporablja svoje zapiske. 

(2) Če se obdolženec noče zagovarjati ali noče odgovarjati na posamezna 
vprašanja, ga je treba poučiti, da si utegne s tem otežiti zbiranje dokazov 
za svojo obrambo. 

(3) Ko se obdolženec prvič zasliši, ga je treba najprej vprašati za osebne 
podatke: osebno ime, dan, mesec, leto in kraj rojstva, poklic, zaposlitev, 
stanovanje, zakonsko stanje in število otrok, državljanstvo, šolsko 
izobrazbo, premoženjske razmere, ali Je že bil kdaj kaznovan za kaznivo 
dejanje ali za prekršek, kdaj in zakaj, ali je v kazenskem postopku, ali je 
zoper njega začet postopek še za kakšen drugi prekršek in če je 
mladoleten, kdo je njegov zakoniti zastopnik. Obdolženca je treba poučiti, 
da mora takoj sporočiti vsako spremembo naslova ali nameravano 
spremembo prebivališča, ter ga opozoriti na posledice po tem zakonu, če 
ne bo tako ravnal. 

(4) Obdolženca se pouči, da je lahko navzoč pri izvajanju dokazov, in da ga bo 
sodišče na njegovo zahtevo povabilo k posameznim procesnim dejanjem. 

(5) Pouk Iz prejšnjih odstavkov tega člena in izjava se vpišeta v zapisnik. 
(6) Sodnik lahko zahteva od obdolženca, naj poda svoj zagovor pisno, če 
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spozna, da glede na pomen prekrška in podatke, ki so navedeni v 
predlogu, ni potrebno neposredno ustno zaslišanje, pri čemer je treba 
obdolženca poučiti o njegovih pravicah in dolžnostih iz prvega, tretjega in 
četrtega odstavka tega člena. 

(7) V primeru iz prejšnjega odstavka obdolženec lahko odkloni pisni zagovor 
in zahteva ustno zaslišanje. 

Vabilo 
115. člen 

(1) Navzočnost obdolženca pri zaslišanju v postopku o prekršku se zagotovi z 
vabilom. Vabilo pošlje sodišče, ki vodi postopek o prekršku. 

(2) Obdolžencu je treba v vabilu povedati, česa je obdolžen in aii se mora zaradi 
zaslišanja zglasiti osebno ali pa sme podati svoj zagovor pisno. Obdolženca, ki 
je povabljen, da pride osebno, je treba v vabilu opomniti, da bo odrejena 
privedba, če se ne bo odzval vabilu, če za pravilno odločitev ni nujno, da bi bil 
obdolženec zaslišan, ga je treba v vabilu opomniti, da bo sodba o prekršku 
izdana brez njegovega zaslišanja, če se vabilu ne bo odzval. 

Privedba 
116. člen 

(1) Če se pravilno povabljeni obdolženec ne zglasi na vabilo in svojega 
izostanka ne opraviči, ali če mu ni bilo mogoče vročiti v redu vabila, iz 
okoliščin pa je očitno, da se mu obdolženec izmika, njegova navzočnost pa 
je potrebna za pravilno odločitev, se odredi privedba. Privedbo je mogoče 
odrediti samo v primeru, kadar je bilo v vabilu določeno, da se mora 
obdolženec osebno zglasiti. 

(2) Privedba se odredi pismeno. V odredbi je potrebno navesti osebno ime 
obdolženca, ki naj se privede, datum rojstva, prebivališče obdolženca, 
zadevo, v kateri se odreja privedba in razlog, zaradi katerega je odrejena 
privedba. Odredba mora imeti uradni pečat in podpis sodnika, ki je 
privedbo odredil. Izvršitev odredbe se prepusti policiji. 

Zaslišanje zastopnika pravne osebe 
117. člen 

Za zaslišanje zastopnika obdolžene pravne osebe se smiselno uporabljajo določbe 
tega zakona, ki se nanašajo na zaslišanje obdolženca. Pred njegovim zaslišanjem je 
treba preveriti, ali je pooblaščen, da zastopa obdolženo pravno osebo. 

Priznanje prekrška 
118. člen 

Če obdolženec prizna storitev prekrška in je priznanje jasno ter popolno, sodišču ni 
potrebno zbirati še drugih dokazov. 
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Zaslišanje prič 
119. člen 

Pričo zasliši sodišče, pri katerem se vodi postopek o prekršku, razen če priča ne živi 
na njegovem območju; v tem primeru opravi zaslišanje sodišče, na katerega območju 
priča prebiva. 

Ogled 
120. člen 

(1) Če si je za ugotovitev ali razjasnitev kakšnega pomembnega dejstva potrebno 
kaj osebno ogledati, se opravi ogled. 

(2) Sodišče, ki je odredilo ogled, določi, kdo naj se povabi k ogledu. 

Izvedenstvo 
121. člen 

Po končanem izvedenskem delu, pri katerem nista bila navzoča, je treba obdolženca 
in oškodovanca obvestiti, da je bilo delo opravljeno in da lahko pregledata zapisnik 
oziroma pisni izvid in mnenje. 

Psihiatrični pregled obdolženca 
122. člen 

Če nastane sum, da je pri obdolžencu zaradi trajne ali začasne duševne bolezni, 
začasnih duševnih motenj, duševne zaostalosti ali zaradi kake druge trajne ali hude 
duševne motenosti prištevnost izključena, se odredi psihiatrični pregled obdolženca. 

Zaseg predmetov 
123. člen 

(1) Predmeti, ki se po prvem in drugem odstavku 25. člena tega zakona vzamejo, se 
smejo zaseči še pred izdajo sodbe o prekršku. 

(2) Zaseg odredi z odredbo sodnik, ki vodi postopek o prekršku. Tistemu, ki se mu 
predmeti zasežejo, je treba izročiti overjen prepis odredbe. 

(3) S predpisi, ki določajo prekrške, se lahko pooblastijo uradne osebe prekrškovnih 
organov, da smejo zaseči predmete iz prvega in drugega odstavka 25. člena 
tega zakona, kadar uradno zvedo za prekršek. Ti organi morajo zasežene 
predmete takoj oddati sodišču, ki je pristojno za postopek o prekršku, sodišče pa 
je dolžno zasežene predmete takoj sprejeti, če ni v predpisu o prekršku drugače 
določeno, če predmeti niso v kraju omenjenega organa, mu morajo zaseg takoj 
naznaniti, obenem pa poskrbeti za hrambo predmetov, dokler sodišče, ki je pris 
tojno za postopek o prekršku, ne izda odredbe o tem. 

(4) Tistemu, ki se mu zasežejo predmeti, je treba dati potrdilo z natančnim popisom 
zaseženih predmetov. 

(5) če je predmet pokvarljiv ali je njegova hramba zvezana s prevelikimi stroški, 
odredi sodišče, ki je pristojno za postopek o prekršku, da se tak predmet proda. 

(6) Sodišče, ki je pristojno za postopek o prekršku, lahko na ugovor prizadetega ali 
po uradni dolžnosti, odredi vrnitev zaseženih predmetov glede na okoliščine 
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zadeve lastniku ali tistemu, ki so mu bili zaseženi, razen če je odvzem 
predmetov po zakonu obvezen. 

9. Prekinitev postopka 

Prekinitev postopka 
124. člen 

(1) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, s sklepom prekine postopek: 
- če se ne ve za obdolženčevo prebivališče, če je obdolženec na begu, ali če je 

sicer nedosegljiv državnim organom, ali če je v tujini za nedoločen čas; 
- če je obdolženec začasno duševno zbolel ali je pri njem nastala začasna 

duševna motnja. 
(2) Pred prekinitvijo postopka se zberejo vsi dokazi o prekršku in o odgovornosti 

obdolženca, do katerih je mogoče priti. 
(3) Prekinjeni postopek se nadaljuje, ko prenehajo razlogi, ki so povzročili 

prekinitev. 
(4) O prekinitvi in nadaljevanju postopka se obvesti oškodovanec. 

10. Listna obravnava 

Ustna obravnava 
125. člen 

(1) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, določi ustno obravnavo, če je to potrebno 
za razjasnitev stvari. 

(2) Na ustno obravnavo se povabijo obdolženec, njegov zagovornik, priče in po 
potrebi tudi izvedenec, če je obdolžena pravna oseba, se na ustno obravnavo 
povabi njen zastopnik. 

(3) Dan ustne obravnave se sporoči tudi predlagatelju postopka in oškodovancu. 

Ustna obravnava v odsotnosti obdolženca 
126. člen 

(1) Sodnik, ki vodi postopek, lahko odloči, da bo ustna obravnava v odsotnosti 
obdolženca, ki je bil v redu povabljen, če je bil prej zaslišan, sodnik pa spozna, 
da njegova navzočnost ni nujna za pravilno ugotovitev stanja stvari. Pod enakimi 
pogoji je lahko ustna obravnava tudi v odsotnosti v redu povabljenega 
zastopnika obdolžene pravne osebe. 

(2) Ustna obravnava se opravi tudi, če nanjo ne pride v redu povabljeni zagovornik 
obdolženca. 

Javnost ustne obravnave 
127. člen 

(1) Ustna obravnava je javna. 
(2) Na ustni obravnavi smejo biti navzoče polnoletne osebe. 
(3) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku, lahko od začetka pa do konca ustne 

obravnave po uradni dolžnosti ali pa na predlog obdolženca, vselej pa po 
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njegovem zaslišanju, odloči, da se izključi javnost celotne ali dela ustne 
obravnave, če je to potrebno za varovanje tajnosti, varstva javnega reda, morale, 
varstva osebnega ali družinskega življenja obdolženca ali oškodovanca ali 
koristi mladoletnika, ali če bi po mnenju sodnika javnost škodovala interesom 
pravičnosti. 

(4) Izključitev javnosti ne velja za obdolženca, njegovega zakonitega zastopnika in 
zagovornika, zastopnika pravne osebe, predlagatelja postopka, oškodovanca, 
njegovega zakonitega zastopnika in njunega pooblaščenca. 

(5) O izključitvi javnosti odloči sodnik s sklepom, ki mora biti obrazložen in javno 
razglašen. 

(6) Sklep o izključitvi javnosti se sme izpodbijati samo v pritožbi zoper sodbo o 
prekršku. 

Začetek ustne obravnave 
128. člen 

Ustna obravnava se začne z naznanitvijo glavne vsebine predmeta postopka. Nato 
se začne zaslišanje obdolženca; če sta obdolžena pravna oseba in odgovorna 
oseba, se zasliši najprej zastopnik pravne osebe, nato pa odgovorna oseba, nato se 
izvaja dokazni postopek z zaslišanjem prič, izvedencev in z izvedbo drugih dokazov. 

Predlaganje dokazov na obravnavi 
129. člen 

(1) Obdolženec in njegov zagovornik, zastopnik in zagovornik obdolžene pravne 
osebe, predlagatelj postopka ter oškodovanec imajo pravico med obravnavo 
predlagati dokaze in dajati predloge, z dovoljenjem sodnika, ki vodi postopek, pa 
lahko postavljajo tudi vprašanja osebam, ki se zaslišujejo. 

(2) Na ustni obravnavi pripada zadnja beseda vedno obdolžencu oziroma 
zastopniku obdolžene pravne osebe. 

11. Redovna globa 

Globa za kršitev postopka 
130. člen 

(1) Priči ali izvedencu, ki brez opravičenega razloga noče pričati oziroma opraviti 
izvedenskega dela, se izreče globa do 100.000 SIT. 

(2) če oseba iz prejšnjega odstavka globe ne plača, lahko sodnik, ki vodi postopek, 
odredi, da se globa prisilno izterja. 

(3) Pritožba zoper sklep o globi ne zadrži njene izvršitve, sodnik pa lahko sklep o 
globi tudi prekliče. 

Globa za nedostojno obnašanje 
131. člen 

(1) Kdor se med postopkom kljub opominu nedostojno obnaša ali ovira delo, se 
kaznuje z globo do 100.000 SIT. 

(2) Pritožba zoper sklep o globi ne zadrži njene izvršitve, sodnik pa lahko sklep o 
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globi tudi prekliče. 
(3) Če se obdolženec kljub opominu nedostojno obnaša ali ovira delo, se sme 

odrediti, da se obdolženec odstrani iz prostora, v katerem se opravlja dejanje v 
postopku, ne sme pa se izreči globa. 

12. Sodba o prekršku 

Izdaja sodbe o prekršku 
132. člen 

(1) Postopek o prekršku na prvi stopnji se konča z izdajo sodbe o prekršku. 
(2) Sodba o prekršku se sme nanašati samo na osebo, ki je obdolžena, in samo na 

dejanje, ki je predmet obdolžilnega predloga. 
(3) Sodišče ni vezano na predlog predlagatelja postopka glede pravne presoje 

dejanja. 

Dokazna ocena 
133. člen 

(1) Sodba o prekršku temelji na dokazih in dejstvih, ki so bila ugotovljena v 
postopku. 

(2) Sodišče mora vestno pretehtati vsak dokaz posebej in v zvezi z drugimi dokazi, 
na podlagi takšne presoje pa ugotoviti, katero dejstvo se šteje za dokazano ali 
nedokazano. 

Vrste sodb 
134. člen 

(1) S sodbo o prekršku se postopek ustavi, ali pa se obdolženec spozna za 
odgovornega in se mu izreče sankcija za prekršek. 

(2) Če teče postopek zaradi več prekrškov, se v sodbi o prekršku navede, glede 
katerih prekrškov se postopek ustavi, za katere pa se obdolženec spozna za 
odgovornega in se mu izreče sankcija za prekršek. 

Sestavine pisne sodbe 
135. člen 

(1) Pisna sodba o prekršku mora imeti uvod, izrek in obrazložitev. 
(2) Uvod sodbe o prekršku obsega naziv sodišča, ki jo je izdalo, osebno ime 

sodnika, ki je izdal sodbo o prekršku, naziv oziroma osebno ime 
predlagatelja postopka, osebno Ime obdolženca in zagovornika, firmo in 
sedež obdolžene pravne osebe ter prekršek, ki je predmet postopka. 

(3) Izrek sodbe o prekršku mora obsegati obdolženčeve osebne podatke, za 
obdolženo pravno osebo pa firmo oziroma ime In sedež obdolžene pravne 
osebe in izrek, da je obdolženec odgovoren za prekršek ter podatke iz 138. 
člena oziroma Izrek, da se postopek zoper obdolženca ustavi ter podatke iz 
136. člena tega zakona. 

(4) V obrazložitvi sodbe o prekršku se navedejo razlogi za vsako posamezno 
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točko sodbe. 

Sodba, s katero se postopek ustavi 
136. člen 

(1) Sodba o prekršku, s katero se postopek ustavi, se izda: 
1. če dejanje ni prekršek; 
2. če je bil obdolženec za isti prekršek že pravnomočno spoznan za 

odgovornega ali je bil postopek zanj ustavljen, razen če je bil ustavljen, ker je 
obdolžilni predlog podal neupravičeni predlagatelj (prvi, in drugi odstavek 
103. člena); 

3. če obdolženec uživa imunitetno pravico po pravilih mednarodnega prava; 
4. če je pregon zastaran; 
5. če ni dokazano, da je prekršek storil obdolženec; 
6. če obdolženec med postopkom umre; 
7. če je v zakonu določeno, da se storilcu ne izreče sankcija za prekršek; 
8. če so podane okoliščine, ki po tem zakonu izključujejo odgovornost za 

prekršek; 
9. če obstojijo druge okoliščine, ki izključujejo postopek o prekršku. 

(2) Sodišče ustavi postopek tudi, če predlagatelj postopka umakne predlog. Predlog 
se lahko umakne do izdaje sodbe o prekršku. 

Odvzem predmetov 
137. člen 

(1) Predmeti, ki so bili zaseženi pred izdajo sodbe o prekršku (123. člen), se vrnejo 
glede na okoliščine zadeve lastniku ali tistemu, ki so mu bili zaseženi, če se 
postopek ustavi oziroma če ni razlogov, da se odvzamejo. 

(2) Predmeti, ki se po zakonu smejo ali morajo odvzeti, se odvzamejo tudi tedaj, 
kadar se postopek za prekrške ustavi ali če se storilcu prekrška izreče opomin, 
če zakon tako določa ali če to terjajo razlogi splošne varnosti, varovanja življenja 
in zdravja ljudi, varstva okolja, varnosti gospodarskih razmerij ali razlogi morale. 

(3) O odvzemu predmetov po prejšnjem odstavku odloči sodišče, pred katerim je 
tekel postopek, v izreku sodbe. Če v sodbi taka odločitev manjka, sodišče izda o 
tem poseben sklep. Poseben sklep se izda tudi v primeru, če v sodbi, s katero je 
storilec spoznan za odgovornega, manjka taka odločitev. 

(4) Overjen prepis sklepa iz tretjega odstavka tega člena se vroči tudi lastniku 
predmetov, če je ta znan. če lastnik ni znan, se sklep pritrdi na sodno desko in 
se po preteku osmih dni šteje, da je bila opravljena vročitev tudi neznanemu 
lastniku. 

(5) Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena ima lastnik predmetov pravico 
pritožbe, če misli, da za odvzem predmetov ni zakonite podlage. 

Sodba, s katero se obdolženec spozna za odgovornega 
138. člen 

(1) S sodbo o prekršku, s katero se obdolženec spozna za odgovornega, se izreče. 
- za kateri prekršek oziroma prekrške se obdolžencu izreka sankcija, dejanski 

stan prekrška in predpis o prekršku; 
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- sankcija, ki se izreče obdolžencu, oziroma odločitev, da se sankcija odpusti; 
- sankcije za posamezne prekrške ter enotna sankcija, če gre za stek 

prekrškov; 
- odločitev o odvzemu premoženjske koristi; 
- odločitev o vštetju pridržanja in pripora; 
- odločitev o stroških postopka; 
- odločitev o premoženjskopravnem zahtevku. 

(2) V sodbi o prekršku se določi rok, v katerem je treba plačati globo; navede se tudi 
opozorilo o uklonilnem zaporu, oziroma da se bo neplačana globa prisilno 
izterjala, o možnosti nadomestitve uklonilnega zapora oziroma plačila z opravo 
določenih nalog. 

(3) Če je izrečen odvzem predmetov, je treba v sodbi o prekršku oziroma v sklepu iz 
tretjega odstavka prejšnjega člena tudi določiti, kako je treba ravnati z odvzetimi 
predmeti. Če odvzem predmetov ne obsega tistih predmetov, ki so bili zaseženi 
po 123. členu tega zakona, je treba v sodbi o prekršku odrediti, naj se ti predmeti 
vrnejo glede na okoliščine zadeve lastniku ali tistemu, ki so mu bili odvzeti. 

Obrazložitev 
139. člen 

V obrazložitvi sodbe o prekršku je treba kratko navesti, katera dejstva in iz katerih 
razlogov se štejejo za dokazana ali nedokazana in kateri razlogi so bili odločilni pri 
uporabi pravnih predpisov, zlasti pri ugotavljanju, ali sta podana prekršek in 
odgovornost obdolženca oziroma na čem temelji odločitev o ustavitvi postopka, 
okoliščine, ki so bile upoštevane pri izbiri in odmeri sankcij za prekrške, kot tudi 
podlage za odločitev o stroških postopka, o premoženjskopravnem zahtevku ter o 
odvzemu premoženjske koristi. 

Pravni pouk in podpis 
140. člen 

(1) Pisna sodba o prekršku, ki se vroči obdolžencu in drugim osebam, ki imajo 
pravico pritožbe, mora obsegati pouk o pravici do pritožbe ter rok in način 
vložitve. 

(2) Pisna sodba o prekršku mora imeti tudi številko, datum, podpis in uradni pečat 
sodišča, ki jo je izdalo. 

13. Premoženjskopravni zahtevek 

Premoženjskopravni predlog 
141. člen 

(1) Odškodovanec lahko v postopku o prekršku uveljavlja premoženjskopravni 
zahtevek glede vrnitve stvari, povrnitve škode ali razveljavitve pravnega posla. 

(2) Predlog za uveljavitev premoženjskopravnega zahtevka se vloži pri sodišču, ki 
vodi postopek, poda pa se lahko najdlje do izdaje sodbe o prekršku na prvi 
stopnji. 
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(3) Tisti, ki je upravičen podati predlog, mora določno označiti zahtevek in navesti 
dokaze. Zahtevek ne more presegati zneska, do katerega je za obravnavo in 
razsojanje premoženjskopravnih zahtevkov pristojen sodnik posameznik v 
pravdnem postopku. 

Odločanje o premoženjskopravnem zahtevku 
142. člen 

(1)0 premoženjskopravnem zahtevku odloča sodišče, ki vodi postopek o prekršku. 
(2) Če se postopek konča s sodbo, s katero se obdolženec spozna za odgovornega 

za prekršek, lahko sodišče s sodbo o prekršku ugodi zahtevku v mejah svoje 
pristojnosti v celoti, lahko pa mu ugodi samo deloma in s presežkom napoti 
oškodovanca na pravdo. Oškodovanca napoti na pravdo tudi, če zneska škode 
ni mogoče ugotoviti, ali če bi se z njegovim ugotavljanjem preveč zavlekel 
postopek o prekršku. Oškodovanec se vedno napoti na pravdo, če se postopek 
o prekršku ustavi. 

(3) če se sodišče, ki vodi postopek o prekršku, izreče za nepristojno, napoti 
oškodovanca, naj svoj zahtevek uveljavlja pred pristojnim sodiščem. 

14. Stroški postopka 

Stroški postopka 
143. člen 

(1) Stroški postopka so: 
1. izdatki za priče, izvedence, tolmače, oglede ter hišne in osebne 

preiskave in hrambo odvzetih predmetov; 
2. potni stroški uradnih oseb; 
4. izdatki za zdravljenje obdolženca, dokler je pridržan, In stroški poroda; 
5. potni stroški obdolženca; 
6. povprečnina; 
7. nagrada in potrebni izdatki zagovornika; 
8. potrebni izdatki oškodovanca, njegovega zakonitega zastopnika in po 

oblaščenca. 
(2) Povprečnina se določi v mejah zneskov, določenih s predpisom ministra, 

pristojnega za pravosodje, glede na trajanje in zamotanost postopka ter 
glede na gmotne razmere tistega, ki jo mora plačati. 

(3) Stroški iz 1. do 4. točke prvega odstavka tega člena se v postopku o 
prekršku izplačujejo vnaprej Iz sredstev organa, ki vodi postopek o 
prekršku, pozneje pa se izterjajo od tistega, ki jih je po 144. členu tega 
zakona dolžan plačati. 

(4) Stroški za prevajanje v slovenski, italijanski ali madžarski jezik, ki 
nastanejo z uporabo določb zakona o pravici pripadnikov italijanske in 
madžarske narodne skupnosti do uporabe svojega jezika, se ne zaračunajo 
tistim, ki so po določbah zakona dolžni povrniti stroške postopka o 
prekršku. 

(5) Stroški za prevajanje se ne zaračunajo obdolžencu, če ne razume ali ne 
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govori jezika, v katerem teče postopek o prekršku. 

Kdo plača stroške postopka 
144. člen 

(1) Stroške postopka plača tisti, ki mu je bila izrečena sankcija za prekršek. 
(2) Če je tekel postopek zaradi več prekrškov, tisti, ki mu je bila izrečena sankcija, 

ne trpi stroškov za tiste prekrške, glede katerih je bil postopek ustavljen, če se 
dajo ti stroški izločiti iz skupnih stroškov. 

(3) Če je z isto odločbo izrečena sankcija več obdolžencem, se določi, kolikšen del 
stroškov plača vsak izmed njih, če tega ni mogoče določiti, plačajo vsi 
obdolženci nerazdelno plačilo stroškov postopka. Plačilo povprečnine se določi 
za vsakega obdolženca posebej. 

(4) Stroški postopka, ki je bil ustavljen, bremenijo proračun. 
(5) Sodišče, ki vodi postopek o prekršku, sme oprostiti obdolženca, ki mu je bila 

izrečena sankcija, povrnitve stroškov postopka iz prvega odstavka 143. člena 
tega zakona, razen nagrade in potrebnih izdatkov zagovornika, če bi bilo zaradi 
plačila stroškov ogroženo njegovo vzdrževanje ali vzdrževanje tistih, ki jih je 
dolžan preživljati. 

(6) Kdor vedoma vloži krivo prijavo o prekršku, plača stroške postopka. 

Sklep o stroških 
145. člen 

(1) V sodbi o prekršku se določi, kdo plača stroške in kolikšni so. 
(2) če za ugotovitev stroškov ni zadosti podatkov, se izda pozneje o stroških 

postopka poseben sklep. 
(3) Zahtevek s podatki o višini stroškov postopka, ki je bil ustavljen, se lahko poda 

najpozneje v treh mesecih od dneva, ko je bila pravnomočna sodba ali sklep 
vročen tistemu, ki ima pravico podati takšen zahtevek. 

Posebni stroški 
146. člen 

(1) Obdolženec, oškodovanec, zagovornik, zakoniti zastopnik, pooblaščenec, 
zastopnik obdolžene pravne osebe, priča, izvedenec in tolmač plačajo ne glede 
na izid postopka o prekršku stroške svoje privedbe, preložitve dejanja v 
postopku o prekršku in druge stroške, ki so jih povzročili po svoji krivdi, kot tudi 
ustrezen znesek povprečnine. 

(2) O stroških iz prvega odstavka tega člena se odloči s posebnim sklepom. 

Stroški v postopku s pravnimi sredstvi 
147. člen 

(1) O plačilu stroškov, ki nastanejo pri višjem sodišču, odloča dokončno to sodišče v 
skladu z določbami 143. do 146. Člena tega zakona. 

(2) Povprečnina se ne določi, če je bilo z odločbo višjega sodišča odločeno v celoti 
ali deloma v obdolženčevo korist. 
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(3) Povprečnina se določi tudi, če je bila pritožba zavržena. 

Stroški v postopku z izrednim pravnim sredstvom 
148. člen 

Glede plačila stroškov, ki nastanejo v postopku z izrednim pravnim sredstvom, 
se smiselno uporabljajo določbe 143. do 146. člena tega zakona. 

Izdaja predpisov o stroških postopka 
149. člen 

Minister, pristojen za pravosodje, izda natančnejše predpise o stroških postopka o 
prekršku. 

15. Pritožbeni postopek 

Pritožba zoper sodbo o prekršku sodišča prve stopnje 
150. člen 

(1) Zoper sodbo o prekršku se lahko vloži pritožba na višje sodišče. 
(2) Pritožbo v korist obdolženca lahko vložijo obdolženec oziroma njegov 

zagovornik, njegov zakonec ali oseba, ki živi z obdolžencem v 
zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, zakoniti zastopnik, 
posvojitelj, posvojenec, brat, sestra ali rejnik. Za pravno osebo lahko vloži 
pritožbo njen zastopnik oziroma njen zagovornik. 

(3) Pritožbo lahko vloži tudi predlagatelj postopka. Predlagatelj se lahko 
pritoži tako v škodo, kot v korist obdolženca. 

(4) Če je izrečena sankcija odvzema predmetov, ki niso last obdolženca, se 
sme lastnik predmetov pritožiti glede izreka o odvzemu predmetov. 

(5) Zagovornik, zakonec ali oseba, ki živi z obdolžencem v zunajzakonski 
skupnosti, krvni sorodnik v ravni vrsti, zakoniti zastopnik, posvojitelj, 
posvojenec, brat, sestra in rejnik obdolženca lahko vložijo pritožbo tudi 
brez njegovega posebnega dovoljenja, vendar ne proti njegovi volji. Rok za 
pritožbo teče tudi v tem primeru od dneva, ko je bil prepis sodbe vročen 
obdolžencu oziroma njegovemu zagovorniku. 

(6) Pravico do pritožbe imajo tudi tisti, ki so jim bile Izrečene redovne globe. 

Rok in način vložitve pritožbe 
151. člen 

(1) Pritožba se vloži v osmih dneh po vročitvi sodbe. 
(2) Rok za pritožbo zoper sodbo, ki je bila ustno naznanjena, začne teči z dnem 

naznanitve, razen če je udeleženec zahteval, da se mu pošlje prepis sodbe. 
(3) Pritožba se vloži pisno pri sodišču, ki je izdalo sodbo o prekršku in v zadostnem 

številu izvodov za sodišče, ki vodi postopek, za predlagatelja, obdolženca in 
zagovornika, da se jim vroči. 
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Odpoved pravici do pritožbe in umik 
152. člen 

(1) Obdolženec in predlagatelj se lahko odpovesta pravici do pritožbe, takoj, če je 
bila sodba o prekršku razglašena v njuni navzočnosti ali po prejemu sodbe o 
prekršku do konca pritožbenega roka, vloženo pritožbo pa lahko umakneta do 
izdaje odločbe višjega sodišča. 

(2) Odpovedi pritožbi in umika pritožbe ni mogoče preklicati. 

Vsebina pritožbe 
153. člen 

Pritožba mora obsegati navedbo sodbe, proti kateri je podana, razlog za 
izpodbijanje, obrazložitev, predlog, naj se razveljavi ali spremeni in pritožnikov 
podpis. 

Razlogi za pritožbo 
154. člen 

Sodba o prekršku se sme izpodbijati: 
1. zaradi bistvene kršitve določb postopka o prekršku; 
2. zaradi kršitve materialnih določb tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek; 
3. zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja; 
4. zaradi odločitve o sankcijah, o odvzemu premoženjske koristi, o stroških postopka 

o prekršku in o premoženjskopravnem zahtevku. 

Bistvena kršitev določb postopka 
155. člen 

(1) Bistvena kršitev določb postopka o prekršku je podana: 
1. če je v postopku sodelovala uradna oseba, ki bi morala biti izločena (84. 

člen) ali je s pravnomočno odločbo bila izločena (87. člen); 
2. če je obdolžilni predlog podal nekdo, ki ne more biti predlagatelj; 
3. če obdolženec v postopku o prekršku ni bil zaslišan pred izdajo sodbe o 

prekršku, razen v primerih iz drugega odstavka 69. člena tega zakona; 
4. če je bil obdolženec ali njegov zagovornik kljub svoji zahtevi na ustni 

obravnavi ali med izvajanjem drugih dejanj v postopku o prekršku 
prikrajšan za pravico uporabe svojega jezika oziroma jezika, ki ga 
razume in za pravice, da v svojem jeziku oziroma jeziku, ki ga razume 
spremlja potek ustne obravnave oziroma postopka; 

5. če je bil zahtevek, podan v obdolžilnem predlogu, prekoračen; 
6. če se sodba o prekršku opira na dokaz, ki je bil pridobljen s kršitvijo z 

ustavo določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali na dokaz, 
na katerega se po določbah tega zakona ne more opirati; 

7. če je bila z novo sodbo o prekršku, izdano po razveljavitvi prejšnje 
sodbe prekršena določba enajstega odstavka 163. člena tega zakona; 

8. če je izrek sodbe nerazumljiv, če nasprotuje sam sebi ali razlogom 
sodbe; ali če sodba nima razlogov oziroma so razlogi nerazumljivi. 
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(2) Bistvena kršitev določb postopka o prekršku je podana tudi, če sodišče 
med postopkom aH ob izdaji sodbe ni uporabilo ali je nepravilno uporabilo 
kakšno drugo določbo tega zakona, pa je to vplivalo ali bi moglo vplivati na 
zakonitost sodbe. 

Kršitev materialnih določb zakona 
156. člen 

Kršitev materialnih določb tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek, je podana, 
če je kršitev podana glede vprašanja: 
1. ali je dejanje, zaradi katerega je zoper obdolženca začet postopek, prekršek; 
2. ali so podane okoliščine, ki izključujejo odgovornost za prekršek; 
3. ali so podane okoliščine, ki izključujejo postopek o prekršku, zlasti pa ali je pregon 

za prekršek zastaral in ali je o zadevi že pravnomočno odločeno; 
4. ali je bil glede prekrška, ki je predmet obdolžilnega predloga uporabljen predpis, 

ki se ne bi smel uporabiti; 
5. ali je bila z odločitvijo o sankcijah ali odvzemu premoženjske koristi prekoračena 

pravica, ki jo ima po zakonu sodišče; 
6. ali so bile prekršene določbe o vštetju pridržanja ali pripora. 

Zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja 
157. člen 

(1) Dejansko stanje je zmotno ugotovljeno, če je kakšno odločilno dejstvo zmotno 
ugotovljeno, ali če je iz ugotovljenih dejstev napravljen nepravilen sklep. 

(2) Dejansko stanje je nepopolno ugotovljeno, če kakšno odločilno dejstvo sploh ni 
bilo ugotovljeno. 

(3) Pri uveljavljanju zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja na podlagi 
novih dejstev in dokazov mora pritožnik verjetno izkazati, da jih brez svoje krivde 
ni mogel uveljavljati v postopku na prvi stopnji. Ko se sklicuje na nova dejstva, 
mora navesti dokaze, s katerimi na bi se ta dejstva dokazovala; ko se sklicuje na 
nove dokaze, pa mora navesti dejstva, ki jih s temi dokazi želi dokazati. 

Izpodbijanje odločitve o sankciji 
158. člen 

(1) Sodba o prekršku se sme izpodbijati zaradi odločitve o sankciji tudi tedaj, če z 
njo sicer ni bila prekoračena zakonita pravica sodišča, ki vodi postopek, vendar 
to sodišče ni pravilno odmerilo sankcije glede na okoliščine, ki vplivajo na to, ali 
naj bo sankcija večja ali manjša. 

(2) Odločitev o sankciji se sme izpodbijati tudi zaradi tega, ker je sodišče prve 
stopnje nepravilno uporabilo določbe o opominu, o odpustitvi, neizreku ali o 
izključitvi sankcije ali ker teh določb ni uporabilo, čeprav so bili za to podani 
zakoniti pogoji. 

(3) Odločitev o odvzemu premoženjske koristi se sme izpodbijati tudi, če sicer ne 
gre za kršitev materialnopravnih določb tega zakona ali predpisa, ki določa 
prekršek, pač pa je sodišče prve stopnje nepravilno izdalo to odločitev ali ni 
izreklo odvzema premoženjske koristi, čeprav so bili za to podani zakoniti pogoji. 
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(4) Odločitev o stroških postopka in o premoženjskopravnem zahtevku se sme 
izpodbijati, če je sodišče o teh vprašanjih odločilo v nasprotju z določbami tega 
zakona. 

Preizkus sodbe o prekršku 
159. člen 

Višje sodišče preizkusi sodbo o prekršku v tistem delu, v katerem se s pritožbo 
izpodbija, vendar mora vselej po uradni dolžnosti preizkusiti, ali je podana bistvena 
kršitev določb postopka o prekršku iz 1., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 155. 
člena ter ali so bile v škodo obdolženca kršene materialne določbe zakona ali 
predpisa, ki določa prekršek (156. člena tega zakona). 

Omejeno sklicevanje na kršitve 
160. člen 

Na kršitev zakona iz 1. točke prvega odstavka 155. člena tega zakona se sme 
pritožnik sklicevati v pritožbi samo, če na kršitev ni mogel opozoriti med postopkom 
o prekršku, ali če je nanjo opozoril, pa je sodišče prve stopnje ni upoštevalo. 

Prepozna ali nedovoljena pritožba 
161. člen 

(1) Pritožba je prepozna, če je vložena po poteku zakonskega roka. 
(2) Pritožba je nedovoljena, če jo je podala oseba, ki nima pravice do pritožbe 

ali oseba, ki se je pritožbi odpovedala, če je bila pritožba umaknjena ali pa 
po umiku pritožbe ponovno vložena ali če pritožba po zakonu ni dovoljena. 

(3) Prepozno ali nedovoljeno pritožbo zavrže s sklepom sodišče prve stopnje. 
Proti sklepu, s katerim je bila prepozna ali nedovoljena pritožba zavržena, 
ima pritožnik pravico do pritožbe na višje sodišče. 

(4) Sodišče prve stopnje pošlje pravočasno pritožbo s spisom brez odlašanja 
višjemu sodišču. 

Navedbe o novih dejstvih in dokazih 
162. člen 

O navedbah v pritožbi, ki se tičejo novih dokazov in novih dejstev, se lahko sodnik 
poročevalec prepriča preko sodišča, ki je izdalo sodbo o prekršku. Lahko pa si od 
tega sodišča preskrbi tudi poročilo o kršitvah določb postopka o prekršku. 

Odločanje višjega sodišča o pritožbi 
163. člen 

(1) Višje sodišče s sklepom zavrže prepozno ali nedovoljeno pritožbo, če tega ni 
storilo sodišče prve stopnje. 

(2) Višje sodišče lahko sodbo o prekršku potrdi, razveljavi ali spremeni. 
(3) Višje sodišče zavrne pritožbo kot neutemeljeno in s sodbo potrdi sodbo sodišča 

prve stopnje, če ugotovi, da niso podani razlogi, zaradi katerih se sodba 
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izreklo odvzema premoženjske koristi, čeprav so bili za to podani zakoniti pogoji. 
(4) Odločitev o stroških postopka in o premoženjskopravnem zahtevku se sme 

izpodbijati, če je sodišče o teh vprašanjih odločilo v nasprotju z določbami tega 
zakona. 

Preizkus sodbe o prekršku 
159. člen 

Višje sodišče preizkusi sodbo o prekršku v tistem delu, v katerem se s pritožbo 
izpodbija, vendar mora vselej po uradni dolžnosti preizkusiti, ali je podana bistvena 
kršitev določb postopka o prekršku iz 1., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka 155. 
člena ter ali so bile v škodo obdolženca kršene materialne določbe zakona ali 
predpisa, ki določa prekršek (156. člena tega zakona). 

Omejeno sklicevanje na kršitve 
160. člen 

Na kršitev zakona iz 1. točke prvega odstavka 155. člena tega zakona se sme 
pritožnik sklicevati v pritožbi samo, če na kršitev ni mogel opozoriti med postopkom 
o prekršku, ali če je nanjo opozoril, pa je sodišče prve stopnje ni upoštevalo. 

Prepozna ali nedovoljena pritožba 
161. člen 

(1) Pritožba je prepozna, če je vložena po poteku zakonskega roka. 
(2) Pritožba je nedovoljena, če jo je podala oseba, ki nima pravice do pritožbe 

ali oseba, ki se je pritožbi odpovedala, če je bila pritožba umaknjena ali pa 
po umiku pritožbe ponovno vložena ali če pritožba po zakonu ni dovoljena. 

(3) Prepozno ali nedovoljeno pritožbo zavrže s sklepom sodišče prve stopnje. 
Proti sklepu, s katerim je bila prepozna ali nedovoljena pritožba zavržena, 
ima pritožnik pravico do pritožbe na višje sodišče. 

(4) Sodišče prve stopnje pošlje pravočasno pritožbo s spisom brez odlašanja 
višjemu sodišču. 

Navedbe o novih dejstvih in dokazih 
162. člen 

O navedbah v pritožbi, ki se tičejo novih dokazov in novih dejstev, se lahko sodnik 
poročevalec prepriča preko sodišča, ki je izdalo sodbo o prekršku. Lahko pa si od 
tega sodišča preskrbi tudi poročilo o kršitvah določb postopka o prekršku. 

Odločanje višjega sodišča o pritožbi 
163. člen 

(1) Višje sodišče s sklepom zavrže prepozno ali nedovoljeno pritožbo, če tega ni 
storilo sodišče prve stopnje. 

(2) Višje sodišče lahko sodbo o prekršku potrdi, razveljavi ali spremeni. 
(3) Višje sodišče zavrne pritožbo kot neutemeljeno in s sodbo potrdi sodbo sodišča 
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Razširjen obseg pritožbe 
165. člen 

Pritožba zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ali zaradi kršitve 
materialnopravnih določb tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek, podana v 
korist obdolženca, obsega tudi pritožbo zaradi odločitve o sankcijah in o odvzemu 
premoženjske koristi. 

Oprava procesnih dejanj po opozorilu višjega sodišča 
166. člen 

(1) Sodišče prve stopnje mora opraviti vsa procesna dejanja in pretresti vsa sporna 
vprašanja, na katera je opozorilo višje sodišče v svoji odločbi. 

(2) Pri izreku nove odločbe je sodišče prve stopnje vezano na prepoved, ki je 
predpisana v enajstem odstavku 163. člena tega zakona. 

Odločba višjega sodišča 
167. člen 

(1) Za odločbo višjega sodišča o pritožbi se primerno uporabljajo določbe 135., 136. 
in 138. člena ter drugi odstavek 140. člena tega zakona. 

(2) V obrazložitvi odločbe oceni višje sodišče navedbe pritožbe in navede kršitve 
materialnopravnih določb tega zakona ali predpisa, ki določa prekršek, ki jih je 
upoštevalo po uradni dolžnosti. 

(3) Če višje sodišče razveljavi sodbo o prekršku sodišča prve stopnje zaradi 
bistvenih kršitev določb postopka o prekrških, je treba v obrazložitvi navesti, 
katere določbe so bile kršene in v čem je kršitev. 

(4) Če se sodba o prekršku sodišča prve stopnje razveljavi zaradi zmotne ali 
nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, je treba navesti, v čem so 
pomanjkljivosti pri ugotovitvi dejanskega stanja. 

Reševanje drugih pritožb 
168. člen 

V skladu z določbami tega poglavja zakona je treba reševati tudi pritožbe zoper 
druge odločbe, izdane po tem zakonu v rednem sodnem postopku. 

Enajsto poglavje 
IZREDNO PRAVNO SREDSTVO 

Zahteva za varstvo zakonitosti 
169. člen 

(1) Zahteva za varstvo zakonitosti se lahko vloži zoper vsako odločbo, izdano na 
drugi stopnji oziroma vsako pravnomočno odločbo, če je prekršen ta zakon ali 
predpis, ki določa prekršek. 
(2) Zahtevo za varstvo zakonitosti lahko vloži državni tožilec po uradni dolžnosti ali 
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na pobudo osebe, ki ima pravico do pritožbe zoper sodbo o prekršku sodišča prve 
stopnje. 

Odločanje o zahtevi za varstvo zakonitosti 
170. člen 

O zahtevi za varstvo zakonitosti odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije v 
senatu treh sodnikov na nejavni seji. 

Smiselna uporaba določb zakona o kazenskem postopku za postopek za varstvo 
zakonitosti 
171. člen 

Glede postopka za varstvo zakonitosti se smiselno uporabljajo določbe zakona o 
kazenskem postopku o zahtevi za varstvo zakonitosti. 

Dvanajsto poglavje 
POSTOPEK PROTI MLADOLETNIKOM 

Uporaba določb v postopku proti mladoletnikom 
172. člen 

Določbe tega poglavja se uporabljajo v postopku proti osebam, ki so storile prekršek 
kot mladoletniki, pa ob začetku postopka o prekršku še niso stare devetnajst let. 
Druge določbe tega zakona se uporabljajo, kolikor niso v nasprotju z določbami tega 
poglavja. 

Organi v postopku proti mladoletnikom 
173. člen 

Organi, ki sodelujejo v postopku proti mladoletniku in drugi organi in zavodi, od 
katerih se zahtevajo poročila in predlogi, so dolžni hitro ukrepati, da bi se postopek 
čimprej dokončal. 

Krajevna pristojnost 
174. člen 

Za postopek o prekršku proti mladoletniku je krajevno pristojen sodnik sodišča 
oziroma oddelka sodišča, na območju katerega mladoletnik stalno ali začasno 
prebiva. 

Enoten postopek 
175. člen 

Če je kdo storil en prekršek kot mladoleten, drugega pa kot polnoleten, se opravi 
enoten postopek po določbah, ki veljajo za polnoletne. 
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Izločitev postopka proti mladoletniku 
176. člen 

(1) Če je mladoletnik sodeloval pri prekršku skupaj s polnoletnimi storilci, se 
postopek proti njemu izloči. 

(2) Postopek proti mladoletniku se sme združiti s postopkom zoper polnoletne 
storilce in opraviti po splošnih določbah tega zakona samo, če je združitev 
postopka nujna za vsestransko razjasnitev stvari. 

(3) Če se opravi enoten postopek proti mladoletniku in polnoletnim storilcem, se 
glede mladoletnike, vselej uporabijo določbe tega poglavja. 

Obvestitev o začetku postopka proti mladoletniku 
177. člen 

(1) O začetku postopka o prekršku proti mladoletniku obvesti sodišče starše, 
posvojitelja, rejnika oziroma skrbnika mladoletnika ter pooblaščen organ 
socialnega varstva, razen v primeru, ko je globa za prekršek predpisana v 
določenem znesku. 

(2) V postopku proti mladoletnikom ima organ socialnega varstva poleg pravic, ki so 
mu izrecno dane v tem poglavju, tudi pravico seznaniti se s potekom postopka, 
dajati med postopkom predloge in opozarjati na dejstva in dokaze, ki so po 
membni za pravilno odločbo. 

Vabilo mladoletnika 
178. člen 

(1) Mladoletnika vabi sodišče po starših oziroma zakonitem zastopniku, razen če to 
ni mogoče, ker je treba hitro ravnati, ali zaradi drugih okoliščin. 

(2) Mladoletniku se ne smejo vročiti pisanja na ta način, da bi se pritrdila na oglasno 
desko sodišča. 

(3) Ustno naznanjene odločbe se morajo mladoletniku vselej vročiti v overjenem 
prepisu. 

Izključitev javnosti 
179. člen 

(1) Kadar se odloča v postopku o prekršku proti mladoletniku na ustni obravnavi, se 
javnost vselej izključi. 

(2) Sodnik sodišča, ki vodi postopek o prekršku proti mladoletniku, sme dovoliti, da 
so na ustni obravnavi navzoče osebe, ki se ukvarjajo z varstvom in vzgojo 
mladoletnika ter znanstveni delavci. 

(3) Sodišče, ki vodi postopek o prekršku proti mladoletniku, sme odrediti, naj se 
mladoletnik med izvedbo posameznih dokazov odstrani z ustne obravnave. 

Obvezno zaslišanje 
180. člen 

(1) V postopku proti mladoletniku se sodba oziroma sklep o prekršku ne moreta 
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izdati brez njegovega zaslišanja. 
(2) Pri procesnih dejanjih, pri katerih je mladoletnik navzoč, zlasti pa pri njegovem 

zaslišanju, mora sodišče, ki vodi postopek, ravnati obzirno in upoštevati 
mladoletnikovo duševno razvitost, občutljivost in osebne lastnosti, da ne bi 
postopek škodljivo vplival na njegov razvoj. 

Dolžnost pričevanja 
181. člen 

Nihče ne more biti oproščen dolžnosti pričevanja o okoliščinah, ki so potrebne za 
presojo mladoletnikove duševne razvitosti, ter za spoznanje njegove osebnosti in 
razmer, v katerih živi. 

Ugotavljanje okoliščin 
182. člen 

(1) V postopku o prekršku proti mladoletniku je treba poleg dejstev, ki se nanašajo 
na prekršek, zlasti ugotoviti mladoletnikovo starost in okoliščine, ki so potrebne 
za presojo njegove duševne razvitosti, preučiti okolje in razmere, v katerih 
mladoletnik živi ter druge okoliščine, ki zadevajo njegovo osebnost. 

(2) Da se ugotovijo te okoliščine, je treba zaslišati mladoletnikove starše, njegove 
skrbnike in druge, ki lahko dajo o njih potrebne podatke. O teh okoliščinah se 
zahteva po potrebi poročilo pooblaščenega organa socialnega varstva. 

Pravice v postopku 
183. člen 

V postopku o prekršku proti mladoletniku imajo pooblaščeni organ socialnega 
varstva in starši, posvojitelj, rejnik in skrbnik mladoletnika poleg pravic, ki so jim 
izrecno dane v tem poglavju, tudi pravico, seznaniti se s potekom postopka, dajati 
med postopkom predloge in opozarjati na dejstva in dokaze, ki so pomembni za 
pravilno odločitev. 

Ustavitev postopka 
184. člen 

če se med postopkom ugotovi, da mladoletnik ob storitvi prekrška še ni bil star 
štirinajst let, se postopek ustavi in o tem obvesti pooblaščen organ socialnega 
varstva. 

Odločitev, da se postopek ne začne 
185. člen 

(1) Sodnik lahko odloči, da ne bo začel postopka proti mladoletniku, čeprav so 
dokazi, da je mladoletnik storil prekršek, če glede na naravo prekrška in 
okoliščine, v katerih je bil prekršek storjen, spozna, da postopek proti njemu ne 
bi bil smotrn. 

(2) Sodnik, ki vodi postopek o prekršku proti mladoletniku, lahko s sklepom ustavi 
postopek, če med postopkom spozna, da mladoletniku ne bi bilo smotrno izreči 
sankcije. V ta namen lahko zahteva poročila od mladoletnikovih staršev oziroma 
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skrbnika ter od drugih oseb in ustanov. 
(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena se obdolži Ini predlog s sklepom zavrne. 

Sklep o zavrnitvi predloga in sklep o ustavitvi postopka iz prejšnjega odstavka se 
dostavi tudi pooblaščenemu organu socialnega varstva in mladoletnikovim 
staršem oziroma skrbniku, da storijo potrebne ukrepe v skladu z njihovimi 
pravicami in dolžnostmi. 

(4) Mladoletniku se odločbe vročajo po starših. 

Vsebina odločbe 
186. člen 

(1) Vzgojni ukrep izreče sodišče mladoletniku s sklepom o prekršku, v 
katerem navede samo, katero sankcijo mu izreče, ne izreče pa, da je 
mladoletnik odgovoren za prekršek, glede katerega je bil uveden postopek. V 
obrazložitvi sklepa opiše dejanje in navede okoliščine, ki opravičujejo izrečeno 
sankcijo. 
(2) Sodba, s katero se izreče mladoletniku globa, mora biti izdana v obliki in s 

sestavnimi deli, ki so določeni za sodbo v rednem sodnem postopku. 

Ni plačila stroškov postopka 
187. člen 

(1) Mladoletnik in oseba iz 172. člena tega zakona ne plača stroškov postopka o 
prekršku in se mu ne more v postopku o prekršku naložiti izpolnitev 
premoženjskopravnega zahtevka, razen če mu je bila izrečena globa. 

(2) Če ima mladoletnik lastne dohodke ali premoženje, se mu lahko naloži plačilo 
stroškov postopka o prekršku in izpolnitev premoženjsko pravnega zahtevka, 
tudi če se mu izreče le vzgojni ukrep. 

Pritožba v mladoletnikovo korist 
188. člen 

Zoper sklep oziroma sodbo, s katero je mladoletniku izrečen vzgojni ukrep ali globa, 
se lahko osebe, ki imajo pravico do pritožbe zoper sodbo o prekršku pritožijo v 
mladoletnikovo korist tudi proti njegovi volji. 

Objava poteka postopka 
189. člen 

(1) Brez dovoljenja sodnika, ki vodi postopek o prekršku, se ne sme objaviti poteka 
postopka o prekršku proti mladoletniku in tudi ne odločba, ki je bila v njem 
izdana. 

(2) Objaviti se sme samo tisti del postopka oziroma samo tisti del odlqčbe, ki ga je 
sodnik, ki vodi postopek o prekršku, dovolil objaviti, vendar pa se niti v tem 
primeru ne sme objaviti mladoletnikovega imena in ne drugih podatkov, iz 
katerih bi se dalo sklepati, za katerega mladoletnika gre. 
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Trinajsto poglavje 
POSTOPEK ZA ODVZEM PREMOŽENJSKE KORISTI 

Odvzem premoženjske koristi 
190. člen 

(1) Premoženjska korist, ki je bila dosežena s prekrškom, se ugotavlja v postopku o 
prekršku po uradni dolžnosti. 

(2) Prekrškovni organ oziroma sodišče, ki vodi postopek o prekršku, mora med 
postopkom zbirati dokaze in raziskovati okoliščine, ki so pomembne za 
ugotovitev premoženjske koristi. 

(3) če uveljavlja oškodovanec premoženjskopravni zahtevek, naj se mu vrnejo 
stvari, ki so bile pridobljene s prekrškom, oziroma znesek, ki ustreza njegovi 
vrednosti, se ugotavlja premoženjska korist samo v tistem delu, ki ni zajet s 
premoženjskopravnim zahtevkom. 

Odmera premoženjske koristi 
191. člen 

(1) Prekrškovni organ oziroma sodišče, ki vodi postopek o prekršku, lahko 
izjemoma odmeri znesek premoženjske koristi po prostem preudarku, če bi 
bilo njeno ugotavljanje povezano z nesorazmernimi težavami ali če bi se 
zaradi tega postopek preveč zavlekel. 

(2) Če naj se odvzame premoženjska korist pravni osebi, se v odločbi oziroma 
sodbi ali sklepu o prekršku izreče samo odvzem premoženjske koristi. 
Znesek, ki se odvzame, se določi v posebnem postopku pred sodiščem z 
uporabo določb o odvzemu premoženjske koristi drugemu prejemniku 
koristi po zakonu, ki ureja kazenski postopek. 

Izrek odvzema premoženjske koristi 
192. člen 

(1) Odvzem premoženjske koristi se izreče z odločbo o prekršku, s sodbo o 
prekršku oziroma s sklepom o prekršku, s katerim je bil izrečen vzgojni 
ukrep. 

(2) V sodbi, odločbi oziroma sklepu o prekršku mora biti v izreku o odvzemu 
premoženjske koristi navedeno, kateri vrednostni predmet oziroma 
kolikšen denarni znesek se odvzame. 

(3) V primeru, ko je s prekrškom pridobljena premoženjska korist javno znana 
(npr. parkirnina na javnih parkiriščih), In ne presega 10.000 SIT, je odmera 
zneska premoženjske koristi obvezni sestavni del izreka odločbe oziroma 
sodbe ali sklepa o prekršku, ne glede na vrsto postopka. 

(4) O odvzemu premoženjske koristi se lahko odloči tudi ločeno od Izreka 
sankcije za prekršek, če bi se zaradi ugotavljanja premoženjske koristi 
preveč zavlekel postopek o prekršku. 
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Štirinajsto poglavje 

POVRNITEV ŠKODE, REHABILITACIJA IN DRUGE PRAVICE OSEB, KI SO JIM 
BILE NEOPRAVIČENO IZREČENE SANKCIJE ALI JIM JE BILA NEUTEMELJENO 
VZETA PROSTOST 

Pravica do povrnitve škode 
193. člen 

(1) Komur je bila v postopku o prekršku izrečena sankcija, ima pravico do povrnitve 
škode, ki jo je utrpel zaradi neopravičenega izreka sankcije, če je bila 
pravnomočna odločba oziroma sodba ali sklep o prekršku spremenjena ali 
razveljavljena in postopek zoper njega pravnomočno ustavljen zato, ker je bilo 
ugotovljeno, da dejanje ni prekršek, ali pa zato, ker so bili podani razlogi, ki 
izključujejo storilčevo odgovornost za prekršek. Pravico do povrnitve škode, ki 
obsega tudi neupravičeno plačano globo in stroške postopka, ima tudi tisti, ki jih 
je plačal ali zoper katerega je bila odločba izvršena pred pravnomočnostjo. 

(2) Pravice do povrnitve škode iz prejšnjega odstavka nima tisti, ki je s svojim krivim 
priznanjem ali kako drugače povzročil izrek sankcije, razen če je bil v to prisiljen. 

(3) Pri izreku sankcije za prekršek v steku se pravica do povrnitve škode lahko 
nanaša na posamezne prekrške, glede katerih so izpolnjeni pogoji za priznanje 
odškodnine. 

(4) Pravica do povrnitve škode zastara v treh letih od dneva, ko je postala sodba o 
ustavitvi postopka pravnomočna. 

(5) Tožba za povrnitev škode se vloži zoper Republiko Slovenijo. 
(6) Pred vložitvijo tožbe za povrnitev škode mora oškodovanec vložiti zahtevo na 

državno pravobranilstvo, da se z njim sporazume o obstoju škode ter o vrsti in 
višini odškodnine. Če državno pravobranilstvo in oškodovanec ne dosežeta 
sporazuma v treh mesecih od vložitve zahteve, lahko oškodovanec pri 
pristojnem sodišču vloži tožbo za povrnitev škode. Če je bil dosežen sporazum 
le glede dela zahtevka, sme vložiti tožbo glede ostanka. 

(7) Dokler pred državnim pravobranilstvom traja postopek iz prejšnjega odstavka, ne 
teče zastaranje pravice do povrnitve škode iz četrtega odstavka tega člena. 

Dedovanje pravice do povrnitve škode 
194. člen 

(1) Dediči podedujejo samo oškodovančevo pravico do povrnitve premoženjske 
škode, če pa je oškodovanec že vložil zahtevek, lahko dediči nadaljujejo 
postopek le v mejah njegovega prejšnjega oškodninskega zahtevka. 

(2) Oškodovančevi dediči po njegovi smrti nadaljujejo postopek za povrnitev škode 
oziroma začno postopek, če je oškodovanec umrl, preden je iztekel zastaralni 
rok, pa se zahtevku ni odpovedal. 

Kdo ima pravico do povrnitve škode 
195. člen 

(1) Pravico do povrnitve škode ima tudi: 
1. kdor je bil pridržan, ni pa bil zoper njega začet postopek o prekršku ali je bil ta 
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postopek pravnomočno ustavljen; 
2. komur je bila zaradi napake ali nezakonitega dela sodišča kakorkoli 

neutemeljeno vzeta prostost. 
(2) Do povrnitve škode nima pravice, kdor je s svojim nedovoljenim dejanjem 

povzročil, da mu je bila vzeta prostost. 
(3) V postopku za povrnitev škode v primerih iz prvega odstavka tega člena se 

primerno uporabljajo določbe tega poglavja. 

Objava v sredstvih javnega obveščanja 
196. člen 

(1) če je bil primer, na katerega se nanaša neopravičen izrek ali neutemeljen 
odvzem prostosti neke osebe prikazan v sredstvu javnega obveščanja in je bilo s 
tem prizadeto njeno dobro ime, objavi sodišče, ki je odločalo o prekršku, na 
njeno zahtevo v časniku ali drugem sredstvu javnega obveščanja sporočilo o 
odločbi, iz katere izhaja neopravičenost prejšnje odločbe oziroma ukrepa. Če 
primer ni bil prikazan v sredstvu javnega obveščanja, pošlje na zahtevo te osebe 
tako sporočilo njenemu delodajalcu. Po smrti te osebe imajo to pravico njen 
zakonec, otroci, starši, bratje in sestre ter oseba, s katero je živela v 
zunajzakonski skupnosti. 

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka je dovoljena tudi, če ni bila zahtevana povrnitev 
škode. 

(3) Zahtevo ii. prvega in drugega odstavka tega člena je treba podati v šestih 
mesecih po pravnomočnosti odločbe o ustavitvi postopka pri sodišču, ki je vodilo 
postopek o prekršku na prvi stopnji. Pri odločanju o zahtevi se primerno 
uporabljajo določbe drugega in tretjega odstavka 193. člena tega zakona. 

Priznanje delovne oziroma zavarovalne dobe 
197. člen 

(1) Osebi, ki ji je zaradi izvršitve neopravičeno izrečene sankcije ali neutemeljenega 
odvzema prostosti v postopku o prekršku prenehalo delovno razmerje ali 
lastnost zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se prizna 
delovna oziroma zavarovalna doba, kot da bi bila delala tisti čas, ki ga je zaradi 
neopravičenega izreka sankcije ali neutemeljenega odvzema prostosti izgubila. 

(2) Pri vsakem odločanju o pravici na katero vpliva dolžina delovne oziroma 
zavarovalne dobe, upošteva pristojni organ dobo, priznano po prejšnjem 
odstavku. 

(3) Če pristojni organ ne upošteva dobe, priznane po prvem odstavku tega člena, 
lahko oškodovanec zahteva, da pristojno sodišče ugotovi, da mu je ta čas po 
zakonu priznan. Tožba se vloži zoper organ, ki ne priznava priznane dobe in 
zoper Republiko Slovenijo. 

(4) Organu, pri katerem se uveljavlja pravica iz drugega odstavka tega člena, se 
izplača iz sredstev proračuna Republike Slovenije prispevek za čas, za katerega 
je bila po prvem odstavku tega člena doba priznana. 

(5) Zavarovalna doba, priznana po prvem odstavku tega člena, se v celoti všteva v 
pokojninsko dobo. 
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Primerna uporaba določb 
198. člen 

Določbe tega poglavja se primerno uporabljajo tudi za zahtevek za povrnitev 
neupravičeno izrečene ali neupravičeno izterjane globe, odvzema premoženjske 
koristi, odvzema predmetov in izkupička od prodanih predmetov. 

TRETJI DEL 
Petnajsto poglavje 

.ZVRŠITEV IN EVIDENCE ODLOČB 

Pravnomočnost odločb 
199. člen 

Odločba organa za odločanje o prekršku (odločba, sodba oziroma sklep) 
postane pravnomočna, ko je ni možno več izpodbijati z zahtevo za sodno 
varstvo oziroma s pritožbo, ali če zoper njo ni pravnega sredstva. 

Izvršitev odločbe 
200. člen 

(1) Odločba, izdana v postopku o prekršku, se izvrši, ko postane pravnomočna in ko 
za izvršitev ni zakonskih ovir, če ta zakon ne določa drugače. 

(2) Odločba, s katero je izrečena globa ali s katero je odločeno o stroških postopka 
ali prisojena odškodnina, se izvrši, ko preteče rok, ki je v njej določen za plačilo 
globe, stroškov postopka oziroma odškodnine. 

(3) če je storilec vložil zahtevo za sodno varstvo oziroma pritožbo, pa zahteva 
oziroma pritožba zadrži izvršitev ali če izvršitev zadrži sodišče, se šteje ta rok od 
dneva, ko je bila storilcu naznanjena odločba, s katero je bila izpodbijana 
odločba potrjena ali spremenjena. 

(4) Na podlagi izvršljive odločbe o prekršku organ, pristojen za izterjavo, po uradni 
dolžnosti pridobi osebne podatke, potrebne za izterjavo. 

Zavarovanje izvršitve 
201. člen 

(1) Če storilec ne more dokazati identitete ali nima stalnega prebivališča ali če 
bi se z odhodom zaradi prebivanja v tujini lahko izognil odgovornosti za 
hujši prekršek, lahko organ za postopek o prekršku, ki je na prvi stopnji 
Izdal odločbo oziroma sodbo ali sklep o prekršku, obenem odloči, naj se 
odločba izvrši takoj, ne glede na pritožbo, če spozna, da bi storilec lahko 
onemogočil njeno izvršitev. 

(2) Če sodišče izreče Izgon tujca Iz države kot stransko sankcijo, se tujcu 
lahko ob pogojih iz prvega odstavka tega člena določi kraj, kjer mora 
prebivati do pravnomočnosti odločbe, vendar najdlje za čas 30 dni. 

(3) V primerih iz prejšnjega odstavka pošlje sodišče prve stopnje pritožbo 
višjemu sodišču najkasneje v štiriindvajsetih urah po poteku vseh 
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pritožbenih rokov iz prvega odstavka 151. člena tega zakona; to sodišče 
mora izdati odločbo v 48 urah po tem, ko je dobilo spis. 

(4) Če sodišče izreče globo, lahko ob pogojih iz prvega odstavka tega člena, 
če obdolženec globe takoj ne plača, določi, da se takoj izterja, v primeru 
neizterljivosti pa odloči v skladu z določbami tega zakona o uklonilnem 
zaporu. 

(5) Prekrškovni organ oziroma sodišče lahko obdolžencu, če se je bati, da se 
bo ta med postopkom skril ali odšel neznano kam ali v tujino, začasno 
vzame potno listino. Pritožba zoper sklep o odvzemu potne listine ne zadrži 
njegove izvršitve. 

(6) Ukrep iz prejšnjega odstavka tega člena izvrši policija. 

Izvrševanje 
202. člen 

(1) Globo, sankcijo odvzema predmetov s plačilom denarnega zneska oziroma 
odvzem premoženjske koristi z odvzemom denarnega zneska in plačilo 
stroškov postopka, izrečenih z odločbo o prekršku prekrškovnega organa, 
izvrši pristojni davčni organ po določbah zakona, ki ureja prisilno izterjavo 
davkov. 

(2) Za izvrševanje drugih stranskih sankcij, izrečenih z odločbo o prekršku 
prekrškovnega organa, in nalog v splošno korist ali v korist samoupravne 
lokalne skupnosti, se uporabljajo določbe zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij, če zakon ne določa drugače. 

(3) Sankcije, odvzem premoženjske koristi in stroške postopka, izrečene s 
sodbo oziroma sklepom o prekršku, ter uklonilni zapor izvrši sodišče po 
določbah zakona o izvrševanju kazenskih sankcij o izvrševanju denarne 
kazni oziroma kazni zapora, če z zakonom ni drugače določeno. 

Evidence prekrškovnih organov 
203. člen 

(1) Prekrškovni organi morajo voditi evidenco o izdanih odločbah o prekrških. 
(2) Evidenca iz prvega odstavka mora vsebovati zlasti: 

- podatke o storilcu prekrška (osebno ime in EMŠO ter naslov stalnega 
oziroma začasnega prebivališča za fizično osebo oziroma firmo in sedež 

- ter enotjno matično številko za pravno osebo, če je storilec tujec, pa 
namesto EMŠO njegove rojstne podatke); 

• pravno opredelitev prekrška; 
- številko in datum izdane odločbe o prekršku ter izrečeno sankcijo. 

(3) Način vodenja evidence Iz tega člena predpiše minister, pristojen za 
pravosodje. 

Evidence pravnomočnih odločb sodišč 
204. člen 

(1) Ministrstvo, pristojno za pravosodje vodi evidenco pravnomočnih sodb 
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oziroma sklepov o prekrških, ki obsega podatke iz drugega odstavka 203. 
£lena tega zakona. 

(2) Način vodenja evidence iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen 
za pravosodje. 

Izbris 
205. člen 

Pravnomočne sodbe oziroma sklepi o prekrških ter opozorila in odločbe o 
prekrških se iz evidenc iz 203. in 204. člena izbrišejo po poteku treh let od 
dneva pravnomočnosti odločb oziroma od dneva izreka opozorila. 

Zbirke podatkov, ki jih vodijo sodišča 
206. člen 

(1) Zaradi evidence zadev, ki jih obravnavajo, za učinkovito vodenje in 
preglednost postopkov ter za statistično poročanje vodijo sodišča 
naslednje zbirke podatkov (določene vpisnike in pomožne knjige): 
- vpisnik za zadeve o prekrških na prvi stopnji; 
- vpisnik za zadeve o prekrških na drugi stopnji; 
- splošni vpisnik; 
- vpisnik za zaupne, tajne in strogo tajne zadeve; 
- vpisnik za vodenje skupne evidence o številu izrečenih kazenskih točk 

za posamezne storilce prekrškov, ki se vodi na višjem sodišču; 
- vpisnik za prenehanja veljavnosti vozniških dovoljenj na podlagi 

doseženega ali preseženega z zakonom določenega števila kazenskih 
točk na prvi stopnji; 

• vpisnik za prenehanja veljavnosti vozniških dovoljenj na podlagi 
doseženega ali preseženega z zakonom določenega števila kazenskih 
točk na drugi stopnji; 

• seznam odvzetih predmetov; 
• evidenca zapadle, neplačane globe, povprečnine, stroškov postopka, 

odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnih 
zaporov. 

(2) Zbirke podatkov iz prejšnjega odstavka lahko vsebujejo naslednje osebne 
podatke: 
- obdolženca oziroma kaznovanega: osebno ime, za poročene ženske tudi 

dekliški priimek, datum, kraj In občina rojstva, EMŠO, naslov stalnega 
prebivališča (stalnega, začasnega), državljanstvo, poklic, zaposlitev, ime 
in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika, 
podatki o vozniškem dovoljenju (številka vozniškega dovoljenja, upravna 
enota, ki ga je izdala, datum izdaje vozniškega dovoljenja po 
opravljenem vozniškem izpitu, kategorije motornih vozil, za katere je bilo 
vozniško dovoljenje izdano). 

- predlagatelja, drugih udeležencev v postopku, pošiljateljev vlog oziroma 
prevzemnikov: osebno ime, naslov prebivališča (stalnega, začasnega), 
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ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika 
posameznika. 

(3) Posamezne zbirke podatkov lahko vsebujejo tudi druge podatke, ki niso 
osebni, in so potrebni za dosego namena iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Osebni in drugi podatki, ki se vpisujejo v zbirke podatkov, se pridobivajo iz 
podatkov v spisu, lahko pa tudi Iz že obstoječih zbirk podatkov. 

(5) Podatke iz evidenc lahko obdelujejo v času pet let po pravnomočnosti 
odločbe prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, policija, drugi 
državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma drugi udeleženci, 
ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati 
spis v posamezni zadevi, ostali uporabniki pa le, če so za uporabo 
podatkov pooblaščeni z zakonom. 

(6) Dokumentarno gradivo, ki nastaja pri delu organov za postopek o prekrških 
v obliki vpisnikov se hrani trajno. Dokumentarno gradivo, ki nastaja pri 
delu organov za postopek o prekrških v obliki določenih pomožnih knjig 
(seznam odvzetih predmetov, evidenca zapadle, neplačane globe, 
povprečnine, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za 
kršitev postopka) se hrani pet let. Za hrambo in izločanje dokumentarnega 
gradiva se do izdaje novega predpisa uporabljajo določbe veljavnega 
pravilnika o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških. 

(7) Minister, pristojen za pravosodje, podrobneje predpiše obliko in vsebino 
posameznih zbirk podatkov (določenih vpisnikov in pomožnih knjig iz 
prvega odstavka tega člena) pri organih za postopek o prekrških. 

Vodenje skupne evidence kazenskih točk 
207. člen 

(1) Pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje se vodi skupna evidenca o 
številu izrečenih kazenskih točk za posamezne storilce prekrškov in 
pravnomočnih odločbah o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja (v 
nadaljnjem besedilu: evidenca). Evidenca se vodi z namenom evidentiranja 
in obdelave podatkov o storilcih prekrškov, ki so jim bile za prekrške v 
cestnem prometu izrečene kazenske točke in števila izrečenih kazenskih 
točk, evidentiranja podatkov o tem, katerim voznikom je bilo izrečeno 
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi doseženega ali 
preseženega z zakonom določenega števila kazenskih točk v cestnem 
prometu. 

(2) Ministrstvo, pristojno za pravosodje je upravljalec evidence. 
(3) Ministrstvo, pristojno za pravosodje iz prejšnjega odstavka obvesti 

pristojno sodišče o tem, da je storilec prekrška dosegel število kazenskih 
točk, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja. 

(4) Kazenske točke v cestnem prometu se izbrišejo iz evidence po preteku treh 
let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile Izrečene, če v tem času 
storilec ne doseže števila kazenskih točk, zaradi katerega se izreče 
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma če v roku iz tretjega 
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odstavka 22. Člena tega zakona ni bila izdana odločba. Če je bilo storilcu 
prekrška izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, se ob 
pravnomočnosti odločbe o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja 
izbrišejo vse do tedaj zbrane kazenske točke. 

(5) Ministrstvo, pristojno za pravosodje izbriše kazenske točke iz evidence po 
uradni dolžnosti takoj, ko zve za dejstvo, ki je podlaga za izbris vseh ali le 
določenega števila kazenskih točk. Po Izbrisu kazenskih točk se izpisi iz 
evidence in odločbe, ki so podlaga za vpis v evidenco, vložijo v zbirko 
dokumentarnega gradiva. Izpisi in odločbe se hranijo pet let. 

(6) Podatki iz evidence se dajejo samo na podlagi pismene prošnje 
posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če jih potrebuje za 
uveljavljanje svojih pravic. Za izpisek iz evidence se plača taksa v znesku, 
ki se plača za izdajo izpiskov iz kazenske evidence. 

(7) Podrobnejša navodila o vodenju evidence iz prvega odstavka tega člena 
izda minister, pristojen za pravosodje. 

ČETRTI DEL 
Šestnajsto poglavje 

PRISTOJNOST IN ORGANIZACIJA SODIŠČ ZA PREKRŠKE 

Splošna določba 
208. člen 

(1) V Republiki Sloveniji so za odločanje o prekrških pristojna: 
- okrajna sodišča kot sodišča za prekrške prve stopnje; 
• Višja sodišča kot sodišča za prekrške druge stopnje. 

(2) V zadevah, za katere je s tem zakonom določena pristojnost sodišč iz 
prejšnjega odstavka, sodijo sodniki teh sodišč. 

Sodne počitnice 
209. člen 

V postopkih pred sodišči štejejo kot nujne zadeve, v katerih sodišča opravljajo 
naroke in odločajo tudi v času od 15. julija do 15. avgusta (83. člen Zakona o 
sodiščih) zadeve v katerih je storilec pridržan, zadeve v katerih so udeleženi 
tujci, zadeve v katerih je zaseženo hitro pokvarljivo blago ter zadeve Iz 201. 
člena tega zakona. 

Pristojnost okrajnih sodišč 
210. člen 

Okrajna sodišča so pristojna: 
- za odločanje o zahtevi za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku, ki jo je 

izdal prekrškovni organ; 
- za odločanje o prekrških na prvi stopnji; 
- za opravljanje zadev pravne pomoči v zadevah prekrškov; 
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• za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon. 

Sodnik posameznik 
211. člen 

(1) Na okrajnem sodišču vodi postopek in odloča sodnik posameznik. 

(2) Posamezna dejanja v postopku lahko opravlja strokovni sodelavec. 

Pristojnost višjih sodišč 
212. člen 

Višja sodišča so pristojna: 
1. za odločanje o pritožbah zoper odločbe okrajnih sodišč, izdane po tem 

zakonu; 
2. za odločanje v sporih o pristojnosti med okrajnimi sodišči v zadevah 

prekrškov; 
3. za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon. 

Sestava senatov 
213. člen 

(1) Višja sodišča odločajo v zadevah iz 1. in 2. točke prejšnjega člena tega 
zakona v senatu, ki ga sestavlja en sodnik kot predsednik senata, sodnik - 
poročevalec in sodnik - član senata. 

(2) V zadevah iz 3. točke prejšnjega člena odloča sodnik posameznik. Če 
zakon določa, da zadeve opravlja senat, je ta sestavljen po določbi 
prejšnjega odstavka. 

Posebna pristojnost 
214. člen 

(1) V postopku o prekršku v primerih kršitev davčnih, deviznih, carinskih in 
drugih finančnih predpisov je za vse zadeve iz pristojnosti okrajnih sodišč 
z območja posameznega okrožnega sodišča izključno krajevno pristojno 
tisto okrajno sodišče, ki ima sedež na sedežu okrožnega sodišča. 

(2) Okrajno sodišče lahko v skladu z letnim razporedom dela opravlja 
obravnave ali druga dejanja v postopku tudi v krajih izven sedeža sodišča. 

215. člen 
Člen je črtan. 

216. člen 
člen Je črtan. 
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217. člen 
Člen je črtan. 

218. člen 
Člen je črtan. 

219. člen 
Člen je črtan. 

220. člen 
člen je črtan. 

221. člen 
Člen je črtan. 

PETI DEL 
Sedemnajsto poglavje 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Začetek dela prekrškovnih organov in sodišč 
222. člen 

(1) Prekrškovni organi in sodišča, ki odločajo o prekrških po tem zakonu, 
začnejo z delom v zadevah prekrškov z dnem začetka uporabe tega zakona. 

(2) Z dnem, ko začnejo z delom prekrškovni organi in sodišča po tem zakonu, 
prenehajo z delom sodniki za prekrške in Senat za prekrške Republike 
Slovenije, organi iz 2. točke prvega odstavka 258. člena Zakona o prekrških 
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/8, 5/90 in Uradni list RS, št. 
10/91, 17/91,13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/01) pa 
nadaljujejo z delom kot prekrškovni organi. 

(3) Do začetka dela prekrškovnih organov in sodišč po tem zakonu odločajo v 
zadevah prekrškov organi, ki vodijo postopek o prekrških po zakonu iz 
prejšnjega odstavka. 

Prevzem zadev 
223. člen 

(1) Okrajna sodišča po začetku dela v zadevah prekrškov prevzamejo vse 
nerešene zadeve dosedanjih sodnikov za prekrške z območja svoje 
krajevne pristojnosti. 

(2) Višja sodišča po začetku dela v zadevah prekrškov prevzamejo vse 
nerešene zadeve Senata za prekrške Republike Slovenije. 

(3) Zadeve iz tega člena se v sodni statistiki izkažejo ločeno od ostalih zadev 
Iz pristojnosti okrajnih in višjih sodišč. 

(4) Prevzem zadev iz tega člena se opravi po navodilu ministra, pristojnega za 
pravosodje. 
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Mandat in položaj sodnikov 
224. člen 

(1) Sodniki za prekrške, ki ob začetku dela sodišč v zadevah prekrškov 
opravljajo trajno sodniško funkcijo v državnem organu z imenom sodnik za 
prekrške in izpolnjujejo pogoje po zakonu, ki ureja sodniško službo, 
nadaljujejo svoj trajni mandat kot okrajni sodniki na okrajnih sodiščih za 
območje tistega sodnega okraja, v katerem ima ta organ sedež. 

(2) Sodniki za prekrške, ki ob začetku dela sodišč v zadevah prekrškov 
opravljajo trajno sodniško funkcijo v Senatu za prekrške Republike 
Slovenije in izpolnjujejo pogoje po zakonu, ki ureja sodniško službo, 
nadaljujejo svoj trajni mandat kot višji sodniki na višjih sodiščih. Na delo 
na posamezna višja sodišča jih razporedi sodni svet, pri čemer ustrezno 
upošteva zlasti število sistemiziranih in zasedenih mest višjih sodišč, 
potrebo po zagotovitvi enakomerne delovne obremenitve sodnikov višjih 
sodišč, oddaljenost kraja stalnega prebivališča posameznega sodnika od 
sedeža sodišča in njegovo željo za delo na določenem sodišču. 

(3) Sodniki za prekrške, ki nadaljujejo z delom na sodiščih, ohranijo uvrstitev v 
plačilne razrede po sklepih sveta sodnikov za prekrške. 

(4) Predstojnikom in namestnikom sodnikov za prekrške in Senata za prekrške 
Republike Slovenije preneha funkcija z začetkom dela sodišč v zadevah 
prekrškov. 

(5) Sodni svet v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi 
sistemizacijo sodniških mest na posameznih sodiščih, ob začetku dela 
sodišč v zadevah prekrškov pa sodnike iz prvega in drugega odstavka tega 
člena razporedi na sodišča in jih uvrsti v ustrezne nazive in položaje v 
skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja sodišča in sodniško službo. Pri 
tem upošteva čas opravljanja funkcije sodnika pri državnem organu z 
imenom sodnik za prekrške kot čas opravljanja sodniške službe okrajnega 
sodnika, čas opravljanja funkcije sodnika Senata za prekrške Republike 
Slovenije pa kot čas opravljanja sodniške službe višjega sodnika. 

(6) Sodnikom za prekrške, ki ne izpolnjujejo pogojev za izvolitev v sodniško 
funkcijo po Zakonu o sodniški službi, preneha sodniška funkcija in se 
razporedijo na delo, ki ustreza njihovi strokovnosti, izkušnjam in delovni 
sposobnosti. 

Prevzem delavcev 
225. člen 

(1) Strokovne, administrativno tehnične in druge delavce, zaposlene v 
državnih organih z imenom sodnik za prekrške in na Senatu za prekrške 
Republike Slovenije, prevzamejo v delovno razmerje sodišča kot strokovne 
sodelavce, sodne referente, upravno tehnično in drugo sodno osebje. 

(2) Prevzem in razporeditev delavcev iz prejšnjega odstavka se opravi po 
navodilih ministra, pristojnega za pravosodje. 
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Uporaba določb pravilnika o notranjem poslovanju 
226. člen 

Do sprememb in dopolnitev sodnega reda se za poslovanje sodišč v zadevah 
prekrškov uporabljajo določbe pravilnika o notranjem poslovanju organov za 
postopek o prekrških (Uradni list SRS št. 18/86, 22/86, 16/88 in Uradni list RS 
št. 48/90, 17/91, 35/98, 17/2000 in 7/01). 

Prevzem sredstev in arhivov 
227. člen 

(1) Poslovne prostore, opremo, finančna in druga sredstva, ki so ob začetku 
dela sodišč v zadevah prekrškov v uporabi državnih organov z imenom 
sodnik za prekrške oziroma Senat za prekrške Republike Slovenije, 
prevzamejo v uporabo okrajna sodišča oziroma višja sodišča. 

(2) Arhive sodnikov za prekrške prevzamejo okrajna sodišča, arhive Senata za 
prekrške Republike Slovenije pa višja sodišča. 

(3) Arhive Sveta sodnikov za prekrške prevzame Sodni svet, razen zadev iz 
pristojnosti personalnih svetov, ki jih prevzamejo pristojni personalni sveti 
sodišč splošne pristojnosti. 

(4) Prevzem se opravi po navodilu ministra, pristojnega za pravosodje. 

Izdaja predpisov 
228. člen 

(1) Vlada izda predpis iz tretjega odstavka 49. člena tega zakona v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Ministri v skladu s svojimi pristojnostmi po predpisih, ki urejajo delovna 
področja ministrstev, v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona izdajo 
podzakonske akte, s katerimi za posamezna področja določijo 
pooblaščene uradne osebe prekrškovnih organov, če niso že določene z 
zakonom ali podzakonskim aktom po drugem odstavku 49. člena tega 
zakona. 

(3) Minister, pristojen za pravosodje, Izda podzakonske akte Iz tretjega 
odstavka 203. člena, drugega odstavka 204. člena, četrtega odstavka 223. 
člena, drugega odstavka 225. člena In četrtega odstavka 227. člena tega 
zakona v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(4) Sodišča v treh mesecih po začetku dela v zadevah prekrškov v sodelovanju 
s pristojnimi državnimi organi, nosilci javnih pooblastil in organi 
samoupravnih lokalnih skupnosti oblikujejo seznam nalog Iz šestega 
odstavka 19. člena tega zakona. 

Dokončanje postopkov o prekrških 
229. Člen 

Postopki o prekrških, ki do dneva uveljavitve tega zakona še niso bili 
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pravnomočno končani, se dokončajo po dosedanjih predpisih, če ta zakon ne 
določa drugače. 

Uskladitev določb, s katerimi so določeni prekrški 
230. člen 

(1) Predpise, s katerimi so določeni prekrški, pa niso v skladu s tem zakonom, 
je treba v treh letih po uveljavitvi tega zakona uskladiti s tem zakonom. 

(2) Do uskladitve predpisov iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo 
sankcije iz teh predpisov. Predpisane denarne kazni veljajo kot predpisane 
globe, varstveni ukrepi pa kot stranske sankcije iste vrste, stranska kazen 
prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja velja kot stranska sankcija 
kazenskih točk v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega 
dovoljenja, ki jo je mogoče izreči do števila 18 oziroma voznikom 
začetnikom do števila 7. 

(3) Do uskladitve zakonov, ki urejajo varnost cestnega prometa, proizvodnjo in 
promet s prepovedanimi drogami, orožje In prekrške zoper javni red in mir, 
z določbami tega zakona, se glede Izrekanja kazni zapora uporabljajo 
določbe zakona iz drugega odstavka 222. člena tega zakona. 

(4) Od dneva uveljavitve tega zakona se, razen za prekrške iz prejšnjega 
odstavka, ne more izreči kazen zapora. Če odločba o prekršku, s katero je 
bila izrečena kazen zapora, ki se po tem zakonu ne more izreči, do dneva 
uveljavitve tega zakona še ni postala pravnomočna, oziroma se izrečena 
kazen še ni izvršila, se Izvrši s spremembo v globo s smiselno uporabo 
določb zakona iz drugega odstavka 222. člena tega zakona o načinu 
spremembe denarne kazni v zapor. 

(5) Do uskladitve predpisov o deviznih in carinskih prekrških z določbami tega 
zakona so za te prekrške ne glede na določbo drugega odstavka 52. člena 
tega zakona pristojni prekrškovni organi v hitrem postopku, razen če gre za 
postopek proti mladoletnikom. Glede višine izrečene globe ne velja 
omejitev iz četrtega odstavka 52. člena tega zakona. 

Prenehanje veljavnosti in uporaba zakonov 
231. člen 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
- zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/8, 5/90 

in Uradni list RS, št. 10/91,17/91,13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/2000 
in 24/01), 

- zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov 
za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Uradni list RS, št. 82/94) 
v delu, ki se nanaša na sodnike za prekrške. 

(2) Določbe zakonov Iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do začetka 
uporabe tega zakona. 
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Uveljavitev in začetek uporabe zakona 
232. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, uporabljati pa se začne 1.1. 2005. 

233. člen 
Člen je črtan. 

234. člen 
Člen je črtan. 

235. člen 
Člen je črtan. 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

DRŽAVNEM TOŽILSTVU (ZDT-D) 

- druga obravnava - EPA 548 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za iioimnjo politiko 

Številka: 700-06 / 90 - 0004 / 0021 EPA 548 - III 
Ljubljana, 15. novembra 2002 

Na podlagi 42. in prvega odstavka 133. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko kot 
matično delovno telo naslednje 

Poročilo 
k predlogu Zakona o spremembah In dopolnitvah 

zakona o državnem tožilstvu (ZDT-B) 
- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko je na 27 redni seji 
12. novembra 2002 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o državnem tožilstvu, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. 
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Predstavnik predlagatelja je uvodoma povedal, da je cilj predlaganega zakona 
zagotavljanje večje učinkovitosti dela državnih tožilcev. 

Pojasnil je stališče vlade do vloženih amandmajev. Povedal je, da so amandmaji 
poslanca Ruparja vloženi na pobudo državnih tožilcev in višja državna tožilstva 
ohranjajo, toda pobudi ne sledijo popolnoma, saj njihovih pristojnosti ne povečujejo. 
Tak predlog je v nasprotju z namenom predlaganega zakona, zato vlada teh 
amandmajev ne podpira, podpira pa amandmaje štirih poslanskih skupin. 

Predstavnica zakonodajno • pravne službe je predstavila njihovo pisno mnenje in 
povedala, da so nekateri amandmaji poslanca Pavla Ruparja nomotehnično 
nepravilni, zato bi jih bilo treba ustrezno spremeniti. 

V nadaljevanju je opozorila na določbo tretje točke prvega odstavka 203. člena 
zakona o javnih uslužbencih (ZJU), ki bo z začetkom njenega učinkovanja (28. junija 
2003) razveljavila 58. člen zakona o državnem tožilstvu. Povedala je, da bi bilo v 
izogib dvomu, ali bo razveljavljena obstoječa ali spremenjena določba 58. člena, to 
najpreprosteje rešiti s črtanjem te razveljavitvene določbe ZJU. 

Generalna državna tožilka, gospa Zdenka Cerar, je predlagano novelo pozdravila 
in se strinjala, da je njen namen povišanje učinkovitosti državnih tožilcev, saj jim daje 
dodatna orožja, s katerimi bodo bolje opravili svoje naloge. 

Povedala je, da rešitev dileme 'ohraniti ali ukiniti višja tožilstva' ne bo vplivala na delo 
državnih tožilstev. Opozorila je na njihovo pobudo (iz oktobra 2002), da se višja 
državna tožilstva zadržijo na tak način, da bi jim dodelili dodatne pristojnosti na prvi 
stopnji (višjim tožilstvom bi dodelili prvostopno pristojnost za najzahtevnejša kazniva 
dejanja s področja pranja denarja, korupcije in mednarodnih nezastarljivih kaznivih 
dejanj ter nekaterih kaznivih dejanj, kjer je predpisano najmanj deset let zapora). 

V nadaljevanju je kot dobro označila rešitev iz amandmaja k 18. členu, saj zagotavlja 
visoko mobilnost tožilcev, zato je bila prepričana, da se bodo problemi in zaostanki 
reševali hitro in učinkovito. Opozorila je le, da bi bilo morda primerneje določiti, da se 
lahko državnega tožilca dodeli v skupino državnih tožilcev za posebne zadeve tudi 
brez njegove pisne privolitve, saj praktične izkušnje kažejo, da je delo v skupini tako 
težko in naporno, da se državni tožilci kljub visoki plači zanjo ne odločajo radi. 
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Opozorila je še na predlagano spremembo v 66.Č členu, po kateri ima pravico do 
vpogleda v spise, vpisnike in drugo dokumentacijo državnega tožilstva vsaka oseba, 
ki za to izkaže zakonit interes. Izrazila je bojazen, da bi zaradi tega lahko prišlo do 
neupravičenih posegov v tožilski spis, kar bi lahko po nepotrebnem prizadelo 
življenje ljudi, zato je prosila, naj predlagatelj zadevo ponovno prouči. 

Člani odbora so predlagano novelo načeloma podprli, opozorili pa so na vprašanje 
financiranja glede predlagane ustanovitve Strokovnega centra pri Vrhovnem 
državnem tožilstvu. Predsednik odbora je pojasnil, da je za vprašanja, ki se tičejo 
finančnih posledic vloženih zakonskih predlogov za državni proračun pristojen odbor 
državnega zbora za finance in monetarno politiko, kateremu je bil zakonski predlog 
dodeljen v obravnavo na podlagi 124. člena poslovnika državnega zbora. 

*** 

V nadaljevanju odbor 

nt sprejel amandmajev poslanca Pavla Ruparia (k 6.. 12.. 15.. 16.. 18.. 20.. 24.. 
25., 26., 27., 28., 30., 31., 35., 38., 39., 42., in 43. členu), 

sprejel ie vse amandmaje štirih poslanskih skupin - Poslanske skupine 
Slovenske ljudske stranke, Poslanski klub Liberalne demokracije Slovenije, 
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov, Poslanska skupina 
Demokratične stranke upokojencev (k 1., 2., 5. členu, za nov 5.a člen, k 6. členu, za 
nov 14.a člen, k 18., 19., 25., 26., 27., 30., 31., 32. členu, za nov 32.a člen, k 34., 
38., 41., 42. in 43. členu) in 

sprejel ie še dva svoia amandmaja: 

amandma na amandma k 32. členu: 

V spremenjenem 63. členu se spremeni datum "30. junija" v "31. maja". 
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Obrazložitev: 

Sprememba določitve roka. v katerem je generalni državni tožilec dolžan podati 
poročilo o delovanju državnih tožilstev za preteklo leto, s "30. junija" v "31. maj" je 
potrebna zato, da bi bilo to poročilo mogoče obravnavati v Državnem zboru 
Republike Slovenije in Odboru državnega zbora za notranjo politiko še pred 
parlamentarnimi počitnicami (15. julij do 31. avgust). 

amandma za nov 44.a člen: 

Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi: 

"44. a člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba tretje točke prvega odstavka 
203. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002).". 

Obrazložitev: 

Amandma je uskladitvene narave. Določba 58. člena zakona o državnem tožilstvu bi 
namreč v povezavi z 203. členom zakona o javnih uslužbencih (ZJU - Uradni list RS, 
št. 56/2002), prenehala veljati z začetkom uporabe ZJU (to je 28.6.2003). 
Ker pa se 58. člen s predlagano novelo spreminja, potrebe po prenehanju njene 
veljavnosti ni več. Neskladnost se odpravlja s črtanjem navedene razveljavitvene 
določbe ZJU. 

+*• 

Odbor je po končani razpravi in glasovanjih o amandmajih glasoval o vseh členih 
zakonskega predloga skupaj in iih sprejel. 

Z vključitvijo sprejetih amandmajev v zakonski predlog je odbor določil besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalka na seji državnega zbora bo podpredsednica odbora mag. Majda 
Potrata. 

Svetovalka Predsednik 
Marija Pečjak Ferlež, l.r. Maksimiljan Lavrinc, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DRŽAVNEM TOŽILSTVU 

1. člen 

V Zakonu o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in 59/99) se v prvem 
odstavku 10. člena besede "Državnem tožilstvu Republike Slovenije" nadomestijo z 
besedami 'Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije (v nadaljevanju: 
Vrhovno državno tožilstvo)". 

V drugem odstavku 10.a člena, prvem odstavku 10.b člena, drugem odstavku 14. 
člena, četrtem odstavku 21. člena, prvem odstavku-3fc-žlena, drugem odstavku 
37.a člena, tretjem odstavku 41. člena, prvem in drugem odstavku 49. člena, drugem 
odstavku 53. člena, četrtem odstavku 56. člena in prvem odstavku 64. člena se 
besede "generalni državni tožilec Republike Slovenije" v vseh sklonih nadomestijo z 
besedilom "generalni državni tožilec" v ustreznem sklonu. 

drugem odstavku 22. člena, drugem odstavku 27. člena, 33. členu, četrtem odstavku 
38. člena, drugem in tretjem odstavku 40. člena, tretjem odstavku 42. člena, drugem 
odstavku 49. člena, drugem odstavku 53. člena, četrtem odstavku 56. člena, in 
drugem odstavku 61. člena l«-tre*jem-odstavku-6&r^člena se besede "minister za 
pravosodje" v vseh sklonih nadomestijo z besedilom "minister, pristojen za 
pravosodje" v ustreznem sklonu. 

V drugem odstavku 19. člena, prvemodstavku 20.-člena, prvem odstavku 38. 
člena, 6&.členu in 62. členu se besede "ministrstvo za pravosodje" v vseh sklonih 
nadomestijo z besedilom "ministrstvo, pristojno za pravosodje" v ustreznem sklonu 

V prvem, drugemr4retjemrGetrtem in petem~Gdstavku20. členar drugem, tretjem, 
četrtem in petem odstavku 21. člena, četrtem in petem odstavku 23. člena, drugem 
odstavku 27. člena, tretjem odstavku 28. člena, petem odstavku 31. člena, drugem 
odstavku 32. člena, dfugem-edstavku-3&člena, drugem odstavku 37.a člena, 
četrtem odstavku 38. člena, drugem odstavku 39. člena, prvem odstavku 46. člena 
se besede "personalna komisija" ali "komisija" v vseh sklonih nadomestijo z 
besedilom "Državnotožilski svet" v ustreznem sklonu. 

V-drugem 
uuDuuutiia i/i cavttviucttofVi jvli i 

"-ministrstvo" nadomesti z-besedo 
^ministra^ 

V drugem odstavku 39. člena se beseda "sodnik" nadomesti z besedo "državni 
tožilec". 

V četrtem odstavku 42. člena se beseda "pismeno" nadomesti z besedo "pisno",. v 
ft^.členu se beseda-" ptemenih"nadomestiz besedo "pisnih^ 
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V drugem odstavku-56. člena, prvem odstavku 61. člena in prvem odstavku 62. 
člena se besede "državno tožilstvo Republike Slovenije" v vseh sklonih nadomestijo z 
besedilom "Vrhovno državno tožilstvo" v ustreznem sklonu. 

V prvem odstavku 61. člena se beseda "javna" nadomesti z besedo "državna". 

2. člen 

tožilec) opravlja svoje naloge na podlagi ustave-in-zakonaA 

V prvem odstavku 1. člena se besedi "državni tožilci" nadomestita z besedilom 
"državne tožilke oziroma državni tožilci (v nadaljnjem besedilu: državni 
tožilci)". 

3. člen 

V 2. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"Državni tožilci so dolžni brez nepotrebnega odlašanja reševati zadeve, ki so jim 
dodeljene v delo.". 

4. člen 

V drugem odstavku 5. člena se za besedo "so" doda besedilo "kot del pravosodja". 

5. člen 

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

Z državnotožilskim redom se določa notranja ureditev državnih tožilstev, pristojnosti 
zunanjih-oddelkov -državnih 4ožil6tevf dodeljevanje in odvzem zadev državnim 
tožilcem, pravila pisarniškega poslovanja, vodenje vpisnikov in imenikov ter evidenc, 
obrazci za delo, oblika in vsebina pečatov, štampiljk in žigov, oblika in vsebina 
službenih izkaznic, podrobnejša pravila o obveščanju javnosti, stiki s pripadniki 
narodnih skupnosti, poslovanje v zadevah državnotožilske uprave, zagotavljanje 
varnosti oseb, dokumentacije in premoženja, obveščanje ministrstva, pristojnega za 
pravosodje, okvirni hišni red in standardi za prostore in opremo državnih tožilstev, 
pravila o vpogledih in preslikavah spisov, pravila o izvajanju in nadzoru materialnega 
in finančnega poslovanja, pravila o rednem opravljanju zadev in poročanju, 
razporeditev poslovnega časa in poslovanje s strankami, pravila o vodenju statistike 
in druga vprašanja v zvezi z notranjim poslovanjem državnih tožilstev. 
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Z državnotožilskim redom se predpišejo tudi vzora obrazcev z navodili za vodenje 
vpisnikov, pomožnih knjig in evidenc, odtisi pečatov, štampiljk in žigov. 

Državnotožilski red predpiše minister, pristojen za pravosodje, na predlog 
generalnega državnega tožilca Republike Slovenije (v nadaljevanju: generalni 
državni tožilec) in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Za uporabo Državnotožilskega reda sprejema minister, pristojen za pravosodje, po 
predhodnem mnenju generalnega državnega tožilca, obvezna navodila in neobvezne 
razlage, ki se objavijo v notranjem tožilskem glasilu in pošljejo državnim tožilstvom.". 

5.a člen 

V drugem odstavku 10. člena se v drugem stavku besedi »belim blagom« 
nadomestita z besedo »ljudmi«. 

6. člen 

V 40.b členu drugem odstavku 10.b člena se črtata besedi "višjih ali". 

7. člen 

Za 10.b členom se doda nov 10.c člen, ki se glasi: 

"10. c člen 

Generalni državni tožilec lahko določi drugo krajevno pristojno državno tožilstvo za 
postopanje v posamezni zadevi, če je očitno, da se bo tako lažje izvedel postopek, ali 
če so za to drugi tehtni razlogi, zlasti varovanje nepristranskosti, samostojnega 
delovanja ali ugleda državnega tožilstva. 

O določitvi drugega pristojnega državnega tožilstva odloči z odločbo generalni 
državni tožilec na lastno pobudo ali na podlagi obrazloženega predloga pristojnega 
državnega tožilca, vodje okrožnega državnega tožilstva ali vodje skupine. Odločba 
se vroči državnemu tožilstvu, ki je bilo krajevno pristojno v posamezni zadevi ter 
državnemu tožilstvu, ki mu je določena krajevna pristojnost v posamezni zadevi. 

če državno tožilstvo zaradi posebnih okoliščin, ki onemogočajo izvajanje njegovih 
funkcij, ne more delovati na sedežu, lahko generalni državni tožilec po predhodno 
pridobljenem soglasju ministra, pristojnega za pravosodje, z odločbo določi začasni 
sedež državnega tožilstva.". 

8. člen 

V tretjem odstavku 11. člena se pred besedo "odloži" vstavi beseda "lahko". 
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9. člen 

Za tretjim odstavkom 12. člena se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se 
glasijo: 

"Državna tožilstva pošiljajo zaprosila za pravno pomoč tujim ali mednarodnim 
tožilstvom preko ministrstva, pristojnega za pravosodje, če ni v mednarodni pogodbi 
ali drugem zakonu določeno drugače. 

Upravljavci zbirk osebnih podatkov so dolžni državnemu tožilstvu za izvajanje 
njegovih pristojnosti na njegovo pisno zahtevo iz obstoječih zbirk podatkov 
brezplačno posredovati osebne podatke in podatke o istovetnosti ovadenih oseb 
(osebno ime, enotna matična številka občana, druga uradna identifikacijska številka, 
datum in kraj rojstva, poklic, zaposlitev in naslov stalnega ali začasnega bivališča za 
fizično osebo; če je fizična oseba tujec, pa namesto enotne matične številke občana 
ali druge uradne identifikacijske številke osebno ime, datum in kraj rojstva, poklic, 
zaposlitev in naslov stalnega ali začasnega bivališča; za odgovorno osebo pravne 
osebe pa poleg navedenih podatkov tudi seznam del in nalog, ki jih opravlja; za 
pravno osebo firmo, sedež in matično številko). Državni tožilci o pridobitvi osebnih 
podatkov ali podatkov niso dolžni obvestiti osebe, na katero se podatki nanašajo, vse 
do zastaranja kazenskega pregona ali do pravnomočne sodbe. 

Državni tožilci imajo dostop do tajnih podatkov državnih organov preko vodij državnih 
tožilstev. Vodje državnih tožilstev imajo dostop do tajnih podatkov na podlagi pisne 
zahteve, iz katere so razvidni pristojnost, namen in pravna podlaga pridobitve 
podatka. Izvod zahteve se pošlje generalnemu državnemu tožilcu v vednost.". 

10. člen 

Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Državne tožilce iz prejšnjih odstavkov lahko nadomeščajo pomočniki državnega 
tožilca v okviru pooblastil, ki jih določi pristojni državni tožilec ". 

11. člen 

V prvemu odstavku 15. člena se besedi "pet let" nadomestita z besedama "tri leta". 

12. člen 

17. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"17. člen 

Državne tožilce imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra, pristojnega 
za pravosodje. 
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Generalnega državnega tožilca imenuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog 
Vlade Republike Slovenije, in sicer za dobo šestih let z možnostjo ponovnega 
imenovanja. 

Vodjo okrožnega državnega tožilstva imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog 
ministra, pristojnega za pravosodje, po predhodnem mnenju Državnotožilskega sveta 
in generalnega državnega tožilca. 

Akti o imenovanjih se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.". 

13. člen 

18. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"18. člen 

Minister, pristojen za pravosodje, poda predlog iz prvega odstavka prejšnjega člena 
potem, ko prejme mnenje Državnotožilskega sveta.". 

14. člen 

Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Prosto mesto državnega tožilca razpiše ministrstvo, pristojno za pravosodje, na 
predlog generalnega državnega tožilca, prosto mesto le-tega pa po uradni dolžnosti. 
Prosto mesto vodje državnega tožilstva razpiše ministrstvo, pristojno za pravosodje, 
na predlog generalnega državnega tožilca, najpozneje tri mesece pred iztekom 
oziroma v enem mesecu po prenehanju mandata. Razpisi se objavijo v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Rok za prijave ne more biti krajši kot petnajst dni.". 

14.a (len 

20. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"20. člen 

Ko prejme razpisno gradivo od ministrstva, pristojnega za pravosodje, 
Državnotožilski svet povabi na razgovor prijavljene kandidate, ki kandidirajo na 
prosto mesto državnega tožilca. Vodjo državnega tožilstva, v katerem je prosto 
mesto državnega tožilca, pa pozove, da se izjasni o kandidatih za to mesto. 

Na podlagi ugotovitev, ki temeljijo na razpisnem gradivu, in na podlagi 
neposrednega vtisa, ki so ga kandidati napravili na razgovoru, oblikuje 
Državnotožilski svet mnenje glede predlogov za imenovanje. V mnenju razvrsti 
Državnotožilski svet kandidate glede na svojo oceno o primernosti za 
imenovanje ter utemelji razloge za sprejeto razvrstitev. 
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Mnenje iz prejšnjega odstavka vroči Državnotožilski svet kandidatu in vodji 
državnega tožilstva, v katerem je razpisano prosto mesto državnega tožilca. 
Kandidat in vodja državnega tožilstva lahko na mnenje posredujeta 
obrazložene pripombe v osmih dneh od prejema mnenja. 

V tridesetih dneh po prejemu pripomb oziroma izteku roka iz prejšnjega 
odstavka Državnotožilski svet oblikuje dokončno mnenje in ga v osmih dneh 
pošlje ministru, pristojnemu za pravosodje. 

Če je v mnenju Državnotožilskega sveta za zasedbo prostega mesta državnega 
tožilca najvišje uvrščen kandidat, ki je že imenovan za državnega tožilca in se 
je prijavil na razpis zaradi napredovanja, je minister, pristojen za pravosodje 
tega kandidata dolžan predlagati v imenovanje. 

Če minister, pristojen za pravosodje ne sprejme mnenja Državnotožilskega 
sveta iz četrtega odstavka tega člena, mora v desetih dni zahtevati, da 
Državnotožilski svet ponovno prouči svoje mnenje in, da ga v petnajstih dneh 
pošlje ministru, pristojnem za pravosodje z dodatno obrazložitvijo. Če 
Državnotožilski svet novo mnenje sprejme z večino dveh tretjin glasov vseh 
svojih članov, je tako mnenje za ministra, pristojnega za pravosodje, 
obvezno."." 

15. člen 

Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Državnotožilski svet sestavlja sedem članov. Generalni državni tožilec in njegov 
namestnik sta člana sveta po položaju. Enega člana sveta imenuje minister, pristojen 
za pravosodje, izmed vodij okrožnih državnih tožilstev. Štiri člane sveta izvolijo izmed 
državnih toilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, državni tožilci po postopku, ki ga 
zakon določa za volitve članov Sodnega sveta, od tega dva člana izmed okrožnih 
državnih tožilcev, enega člana izmed višjih državnih tožilcev in enega člana izmed 
vrhovnih državnih tožilcev.". 

Za petim odstavkom se dodajo novi šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo: 

"Sejo Državnotožilskega sveta skliče generalni državni tožilec, v njegovi odsotnosti 
pa njegov namestnik. Če tako pisno zahtevajo najmanj trije člani sveta, mora sejo 
sklicati najpozneje v 8 dneh po prejemu zahteve. 

Državnotožilski svet sprejme z večino glasov vseh članov poslovnik, s katerim 
natančneje uredi način dela sveta. Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

Članom Državnotožilskega sveta pripada za udeležbo na sejah sveta sejnina, katere 
višino določi svet v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje.". 
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16. člen 

Šesti odstavek 23. člena se črta. 

17. člen 

V drugem odstavku 27. člena se za besedo "dejavnosti" doda vejica in besedi 
"sprejema zaposlitve". 

18. člen 

V prvem odstavku 36. člena se za-teesedami~~'višji-državni tožilec^-črtajo 

36. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"36. člen 

Če to narekujejo okoliščine, v katerih bi sicer bilo ogroženo ali onemogočeno 
pravočasno izvajanje funkcij državnega tožilstva, zlasti izredno povečane 
delovne obremenitve ali odprava večjih zaostankov pri delu, sme generalni 
državni tožilec odrediti, da se državni tožilec premesti na opravljanje funkcije (v 
nadaljnjem besedilu: začasna premestitev), in sicer: okrožni državni tožilec k 
drugemu okrožnemu državnemu tožilstvu ali v skupino iz 10. člena tega 
zakona, vrhovni ali višji državni tožilec pa k okrožnemu državnemu tožilstvu ali 
v skupino iz 10. člena tega zakona. 

Začasno premestitev sme generalni državni tožilec odrediti za čas največ 
šestih mesecev. Na predlog generalnega državnega tožilca lahko 
Državnotožilski svet pod pogoji iz prejšnjega odstavka začasno premestitev 
podaljša za dobo največ šestih mesecev. 

Kadar razlogi iz prvega odstavka tega člena tudi z začasno premestitvijo po 
prejšnjem odstavku niso odpravljeni, lahko Državnotožilski svet na predlog 
generalnega državnega tožilca in po pridobitvi pisnega mnenja začasno 
premeščenega državnega tožilca podaljša začasno premestitev najdalj še za 
eno leto.". 

43. člen 

Za^7ra členom se doda nov 37.b-člen, kt se glasi: 

večjih zaostankov—p rtdelu-državnegat oži Is tva lahko—dodeljen na drugo 
državno tožilstvo aH v skuptoo-4z 10. člena-tega-zakona 4udl brez privolitve; 
vendar najdalj za dobo enega letar 
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O dodelitvi iz prejšnjega odstavka odtoči-Ofžavnotožilski svet na predlog 

člena kljub dodelitvi rwso odpravljeni, 

pfidobftvi-ptenega mnenja dodetienega^državnega4ožilca f>odaljša-dodelitev 
najdalj že za eno letoA 

20. den 

Za 38. členom se dodata nova 38.a in 38.b člen, ki se glasita: 

"38.a člen 

Okrožni državni tožilec ali pomočnik državnega tožilca je lahko na podlagi pisne 
privolitve dodeljen za opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog na Vrhovno državno 
tožilstvo. Dodelitev lahko traja največ tri leta in se lahko s pisno privolitvijo enkrat 
ponovi. 

0 dodelitvi po prejšnjem odstavku odloči generalni državni tožilec po predhodnem 
mnenju Državnotožilskega sveta. 

38. b člen 
t 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje in državna tožilstva sodelujejo pri uveljavljanju 
varovanja mednarodnega miru in varnosti ter spoštovanja mednarodnega prava 
človekovih pravic. 

Državni tožilec in pomočnik državnega tožilca je lahko na podlagi pisne privolitve 
dodeljen v tožilski organ mednarodne civilne misije za opravljanje tožilske funkcije ali 
strokovnih nalog, za dobo največ treh let. Na predlog pristojnega organa se lahko 
dodelitev ponovi za največ tri leta. V času dodelitve mu pravice in obveznosti po tem 
zakonu mirujejo. 

0 dodelitvi odloči generalni državni tožilec s soglasjem ministra, pristojnega za 
pravosodje, po predhodnem mnenju Državnotožilskega sveta. 

Dodeljena oseba je dolžna vsako leto pošiljati državnemu tožilstvu in ministrstvu, 
pristojnemu za pravosodje, poročilo o delu in morebitna poročila predstojnika, če to 
dopuščajo pravila organa, kateremu je dodeljena. 

Dodeljene osebe lahko v času dodelitve opravljajo naloge, ki so pretežno sodne ali 
policijske narave, le s soglasjem generalnega državnega tožilca, in ministra, 
pristojnega za pravosodje. 

Državna tožilstva in ministrstvo, pristojno za pravosodje, so dolžni dodeljeni osebi 
nuditi potrebno strokovno pomoč.". 
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21. člen 

V prvem odstavku 41. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: "Vodja 
državnega tožilstva, ki mu je ta funkcija prenehala zaradi razlogov iz tega odstavka, 
razen iz razlogov po 63. členu zakona o sodiščih, tri leta od dneva prenehanja 
funkcije ne more biti dodeljen na delo v drug državni organ, na Vrhovno državno 
tožilstvo, v skupino ali imenovan za vodjo ali namestnika vodje državnega tožilstva ali 
skupine.". 

22. člen 

V drugem odstavku 43. člena se beseda "čas" nadomesti z besedo "dobo", na koncu 
odstavka pa doda nov stavek, ki se glasi: "Državni tožilec, ki mu je bila izrečena 
disciplinska sankcija ustavitve napredovanja, tri leta od dneva izreka sankcije ne 
more biti dodeljen na delo v drug državni organ, na Vrhovno državno tožilstvo, v 
skupino ali imenovan za vodjo ali namestnika vodje državnega tožilstva ali skupine ". 

23. člen 

V 44. členu se 1. in 2. točka spremenita tako, da se glasita: 
"1. nevestno, nepravočasno ali malomarno opravljanje službenih dolžnosti; 
2. neizpolnjevanje službenih dolžnosti, neupravičena odklonitev službene dolžnosti 

oziroma neizpolnjevanje navodil, ki so dana po določbah tega zakona;". 
4. točka se spremeni tako, da se glasi: 
"4. hujša kršitev predpisov o varnosti in zdravju pri delu, o varstvu pred požarom ali 
eksplozijo;". 
V 5. točki se pika nadomesti s podpičjem. 
Doda se nova 6. točka, ki se glasi: 
"6. zloraba položaja ali hujša prekoračitev uradnih pooblastil.". 

24. člen 

51. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"51. člen 

V Republiki Sloveniji so: 
1. Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije; 
2. Okrožna državna tožilstva: 
a) Okrožno državno tožilstvo v Celju; 
b) Okrožno državno tožilstvo v Kopru; 
c) Okrožno državno tožilstvo v Kranju; 
č) Okrožno državno tožilstvo v Krškem; 
d) Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani; 
e) Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, 
f) Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti; 
g) Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici; 
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h) Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu; 
i) Okrožno državno tožilstvo na Ptuju; 
j) Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu. 

Sedež Vrhovnega državnega tožilstva je v Ljubljani.". 

25. člen 

52. člen se spremeni tako, da se glasi; 

"52. člen 

Vrhovno državno tožilstvo in skupina delujeta za celotno območje Republike 
Slovenije. 

Vrhovno državno tožHstvo-4ahke-opravtjanje-6vojih nadzofstvefHh in drugih 
pri6tojno6ti prenoco na zunanje oddetke.ustanovljene za-območje enega-ali 

mtoistefrpristejen-za-pravosodje, na predlog generalnega-državnega^ožitear 

Svoje funkcije pred višjimi sodišči splošne pristojnosti ter opravljanje svojih 
nadzorstvenih In izobraževalnih pristojnosti izvaja Vrhovno državno tožilstvo s 
svojega sedeža ali z zunanjega oddelka. Zunanje oddelke ustanovi oziroma 
ukine minister, pristojen za pravosodje, na predlog generalnega državnega 
tožilca praviloma za območje enega ali več višjih sodišč. 

Vodje zunanjih oddelkov imenuje generalni državni tožilec z letnim razporedom za 
dobo enega leta s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje, po predhodno 
pridobljenem mnenju kolegija Vrhovnega državnega tožilstva. V zunanje oddelke 
generalni državni tožilec praviloma dodeli višje državne tožilce. 

Okrožno državno tožilstvo deluje za območje okrožnega sodišča s splošno 
pristojnostjo in okrajnih sodišč z območja tega okrožnega sodišča. 

Svoje funkcije pred okrajnimi sodišči izvaja okrožno državno tožilstvo s sedeža 
okrožnega državnega tožilstva ali z zunanjega oddelka ". 

26. člen 

Za 55. členom se dodata nova 55.a In 55.b člen, ki se glasita: 

"62^i 55.a člen 

Generalni državni tožilec, vodja zunanjega oddelka Vrhovnega državnega tožilstva, 
vodja skupine, vodja okrožnega državnega tožilstva ali vodja zunanjega oddelka 
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okrožnega državnega tožilstva lahko odločijo, da se posamezne zadeve ali pravni 
problemi obravnavajo v obliki kolegijskega dela. 

Sestavo, sklepčnost, udeležbo, način priprave in sprejemanja stališč in pravnih 
mnenj, postopek predlaganja dnevnega reda, obveščanje in objavo sprejetih stališč 
ter druga vprašanja kolegijskega dela ureja državnotožilski red. 

Sito 55.b člen 

Minister, pristojen za pravosodje, lahko zahteva, da se na kolegijih državnih tožilstev 
obravnavajo načelna vprašanja državnotožilske uprave ali njenega nadzora. O 
sprejetih stališčih generalni državni tožilec obvesti ministra, pristojnega za 
pravosodje.". 

27. člen 

izpolnjuj^pogoje za okrožnega državnega tožilca^ 

Drugi odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Za generalnega državnega tožilca je lahko imenovan državni tožilec, ki 
izpolnjuje pogoje za vrhovnega državnega tožilca. Za vodjo okrožnega 
državnega tožilstva je lahko Imenovan državni tožilec, ki izpolnjuje pogoje za 
okrožnega državnega tožilca.". 

Za petim odstavkom se dodajo novi šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se 
glasijo: 

"Če nihče ni imenovan na funkcijo vodje državnega tožilstva, če je vodja državnega 
tožilstva dalj časa odsoten oziroma zadržan, suspendiran, ali iz drugih razlogov ne 
more opravljati svojih funkcij in nalog, imenuje generalni državni tožilec z odločbo 
začasnega vodjo. 

Generalni državni tožilec lahko odloči z odločbo, da okrožno državno tožilstvo v 
primeru iz prejšnjega odstavka za dobo šestih mesecev začasno vodi državni tožilec 
z drugega državnega tožilstva (začasno vodenje). Začasno vodenje lahko po 
predhodnem soglasju Državnotožilskega sveta in ministra, pristojnega za pravosodje, 
podaljša za največ šest mesecev, če je to potrebno zaradi učinkovitega delovanja 
okrožnega državnega tožilstva. 

če nihče ni imenovan na mesto generalnega državnega tožilca, če je generalni 
državni tožilec odsoten, zadržan, iz drugih razlogov ne more opravljati svojih funkcij 
in nalog opravlja funkcije in naloge iz pristojnosti generalnega državnega tožilca kot 
začasni vodja namestnik generalnega državnega tožilca. 

Začasno vodenje ne vpliva na položaj, plačo in druge pravice, ki jih je imel državni 
tožilec preden je bil imenovan za začasnega vodjo.". 
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V dosedanjem šestem odstavku 56. člena, ki postane deseti odstavek se črtata 
besedi "in višjihM. 

28. člen 

57. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"57. člen 

Vodja Vrhovnega državnega tožilstva je generalni državni tožilec. 

Državni tožilci, imenovani pri Vrhovnem državnem tožilstvu, imajo naziv vrhovni 
državni tožilec oziroma višji državni tožilec. 

Državni tožilci, imenovani pri okrožnem državnem tožilstvu, imajo naziv okrožni 
državni tožilec.". 

29. člen 

Za 57. členom se doda nov 57.a člen, ki se glasi: 

"57.a člen 

O zahtevi za izločitev generalnega državnega tožilca in njegovega namestnika pri 
odločanju v zvezi z razlogi po zakonu, ki ureja kazenski postopek, poda predhodno 
mnenje kolegij Vrhovnega državnega tožilstva. 

Kolegij je sklepčen, če sta na seji prisotni vsaj dve tretjini vrhovnih državnih tožilcev. 
Mnenje je sprejeto, če zanj na tajnem glasovanju glasuje večina vseh vrhovnih 
državnih tožilcev. Generalni državni tožilec oziroma njegov namestnik ne smeta 
voditi seje kolegija niti glasovati o zahtevi za svojo izločitev, lahko pa pisno ali ustno 
predstavita svoje stališče do zahteve za izločitev. 

Mnenje o izločitvi se skupaj s stališčem generalnega državnega tožilca ali njegovega 
namestnika pošlje ministru, pristojnemu za pravosodje, ki odloči o izločitvi.". 

30. člen 

58. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"58. člen 

Tožilsko osebje opravlja pravna in druga dela, predpisana z zakoni in drugimi 
predpisi. Med tožilsko osebje sodijo generalni sekretar Vrhovnega državnega 
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tožilstva, sekretar državnega tožilstva, strokovni sodelavci, strokovnjaki, 
administrativni delavci in drugi delavci. 

Pri vsakem državnem tožilstvu je potrebno število strokovnih sodelavcev za 
opravljanje pravnih del in potrebno število administrativnih in drugih delavcev. Vsako 
državno tožilstvo ima lahko tudi sekretarja, ki pod pogoji iz 66.a člena tega zakona 
izvaja zadeve državnotožilske uprave. 

Pri okrožnih državnih tožilstvih je potrebno število pripravniških mest za univerzitetne 
diplomirane pravnike, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravniški državni izpit, 
usposabljajo za delo pri državnih tožilstvih. 

Število in vrste delovnih mest delavcev iz prejšnjih odstavkov določi na predlog 
ministra, pristojnega za pravosodje, Vlada Republike Slovenije po predhodnem 
mnenju Državnotožilskega sveta.". v 

31. člen 

59. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"59. člen 

Pri Vrhovnem državnem tožilstvu se ustanovi Pravno informacijski center, ki skrbi za 
razvoj, enotnost in delovanje informacijske podpore poslovanja državnih tožilstev. 
Pravno informacijski center vodi državni tožilec, ki ga na to mesto dodeli generalni 
državni tožilec. 

Pri Vrhovnem državnem tožilstvu se ustanovi Strokovni center, ki državnim 
tožilstvom zagotavlja potrebno strokovno pomoč s področja davčne, finančne 
in računovodske stroke. Strokovni center vodi direktor, ki ga imenuje generalni 
državni tožilec. Naloge Strokovnega centra opravljajo zaposleni ali zunanji 
strokovnjaki. Sredstva za delovanje centra se zagotavljajo iz proračuna 
Republike Slovenije. 

Vrhovno državno tožilstvo lahko izdaja notranje tožilsko glasilo in strokovno literaturo. 

Vrhovno državno tožilstvo in okrožna državna tožilstva lahko urejajo spletne strani, s 
katerimi obveščajo javnost o njihovem delovanju in dajejo določene pravne 
informacije. Vrhovno državno tožilstvo ima izključno pravico do sekundarne domene 
v domenskem prostoru Slovenije (.si), ki nedvoumno izkazuje njegov naziv, položaj in 
pristojnost. Izvajanje te pravice omogoči upravljavec domenskega prostora Slovenije. 

Generalni državni tožilec izda vodjem okrožnih državnih tožilstev pooblastilo za 
urejanje spletnih strani. Urednika spletne strani Vrhovnega državnega tožilstva določi 
generalni državni tožilec.". 
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32. člen 

¥-63. členu se-doda nov drugi odstavek, ki se glasi* 

tožilec. generalni sekretar Vrhovnega državnega tožilstva ali vodja državnega 

63. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"63. člen 

Generalni državni tožilec o delu državnih tožilstev obvesti Državni zbor 
Republike Slovenije z letnim poročilom, ki ga posreduje najkasneje do 31. maja 
za preteklo leto. 

Generalni državni tožilec ali po njegovem pooblastilu drug državni tožilec 
posreduje obvestila o delu državnih tožilcev sredstvom javnega obveščanja s 
pošiljanjem pisnih sporočil ali sklicevanjem tiskovnih konferenc oziroma na 
drug primeren način, ki ga določi generalni državni tožilec. 

Generalni državni tožilec ali po njegovem pisnem pooblastilu vrhovni državni 
tožilec, generalni sekretar Vrhovnega državnega tožilstva ali vodja državnega 
tožilstva v skladu z določili zakona, ki ureja medije, lahko obvesti javnost o 
stanju posamezne zadeve, katero obravnava državno tožilstvo, če to ne 
škoduje interesom postopka, tajnosti postopka ali zasebnosti oseb. 

Generalni državni tožilec lahko na lastno pobudo ali na predlog vodje 
državnega tožilstva poda izjavo za javnost, v kateri opozori, da določeni 
podatki ali komentarji objavljeni v medijih huje ogrožajo ali kršijo ustavno 
pravico do domneve nedolžnosti osumljenca v predkazenskem postopku, 
ustavno pravico do domneve nedolžnosti osebe, ki je obravnavana v 
kazenskem postopku, samostojnost državnih tožilstev ali delovanje državnih 
tožilcev na podlagi ustave in zakona. 

32.a člen 

V drugem odstavku 64. člena se črtajo besede "ali višjega državnega tožilstva". 

33. člen 

66. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"66. člen 
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Nadrejeni državni tožilec ali državni tožilec z višjim položajem sme prevzeti 
posamezno zadevo ali opravilo iz pristojnosti nižjega državnega tožilca. Odredba o 
prevzemu določene zadeve ali opravila mora biti v pisni obliki in obrazložena. Izvod 
odredbe se pošlje generalnemu državnemu tožilcu. 

Nadrejeni državni tožilec ali državni tožilec z višjim položajem lahko zadevo ali 
opravilo sam prevzame v reševanje ali dodeli drugemu državnemu tožilcu. Izvod 
odredbe o dodelitvi zadeve ali opravila drugemu državnemu tožilcu se pošlje 
generalnemu državnemu tožilcu.". 

34. člen 

Za 66. členom se dodajo novi 66.a do 66.d členi, ki se glasijo: 

"66. a člen 

Državnotožilska uprava obsega odločanje in druga opravila, s katerimi so na podlagi 
zakona, državnotožilskega reda in drugih podzakonskih aktov zagotovljeni pogoji za 
redno, pravilno, vestno in učinkovito delovanje državnega tožilstva. 

Zadeve državnotožilske uprave obsegajo zlasti: notranjo organizacijo in organizacijo 
poslovanja državnih tožilstev, udeležbo na glavnih obravnavah, narokih in drugih 
dejanjih, zagotavljanje in nadzor nad zakonitostjo, strokovno pravilnostjo in 
pravočasnostjo dela, izpolnjevanje obveznih navodil, obravnavanje nadzorstvenih 
pritožb, nadzor nad izvajanjem predpisov o zaposlovanju ter varnosti in zdravju pri 
delu, uveljavljanje pravic, obveznosti in odgovornosti državnih tožilcev, pomočnikov 
državnih tožilcev in tožilskega osebja, poročanje o problematiki dela državnega 
tožilstva, izobraževanje, spremljanje sodne prakse, statistično-evidenčno službo, 
pisarniško-tehnično poslovanje, kadrovsko-personalne zadeve, finančno in 
materialno poslovanje, upravljanje z zgradbo oziroma prostori, ki so dodeljeni v 
uporabo državnemu tožilstvu, skrb in ukrepe za varnost oseb, dokumentacije in 
premoženja na državnem tožilstvu in druge zadeve, ki so določene v predpisih iz 
prejšnjega odstavka. 

Zadeve državnotožilske uprave opravlja vodja državnega tožilstva. Na podlagi 
pooblastila, ki ga izda vodja državnega tožilstva, jih lahko pod njegovim nadzorom 
opravlja tudi sekretar državnega tožilstva, na podlagi pooblastila, ki ga izda generalni 
državni tožilec, pa jih pod njegovim nadzorom lahko opravlja tudi generalni sekretar 
Vrhovnega državnega tožilstva. 

66.b člen 

Upravni Državnotožilski nadzor državnotožilske uprave izvaja generalni državni 
tožilec. 

Za nadzor iz prejšnjega odstavka lahko generalni državni tožilec pooblasti vrhovnega 
ali višjega državnega tožilca ali generalnega sekretarja Vrhovnega državnega 
tožilstva. 
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66. c člen 

Zadeve pravosodne uprave s področja državnega tožilstva opravlja ministrstvo, 
pristojno za pravosodje. 

V zadeve pravosodne uprave sodijo zagotavljanje splošnih pogojev za uspešno 
izvajanje državnotožilske funkcije, zlasti priprava zakonov in drugih predpisov s 
področja organizacije in poslovanja državnih tožilstev, položaja, pravic in obveznosti 
državnih tožilcev, pomočnikov in tožilskega osebja, skrb za izobraževanje in 
strokovno usposabljanje, zagotavljanje kadrovskih, materialnih, tehničnih in 
prostorskih pogojev, obravnavanje nadzorstvenih pritožb, zbiranje statističnih in 
drugih podatkov o delovanju državnih tožilstev, nadzor nad opravljanjem zadev 
državnotožilske uprave (v nadaljevanju: pravosodni nadzor) in opravljanje drugih 
upravnih nalog, kadar tako določa zakon. 

Pri pravosodnem nadzoru ni dopustno posegati v zakonitost in strokovno pravilnost 
dela državnih tožilstev v zvezi s predkazenskim postopkom, sodnimi postopki ter 
upravnimi postopki pred drugimi državnimi organi. 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, izvaja pravosodni nadzor preko vodij državnih 
tožilstev ali Vrhovnega državnega tožilstva, glede Vrhovnega državnega tožilstva pa 
preko generalnega državnega tožilca. 

Državni tožilec ali vodja državnega tožilstva lahko zavrne izvajanje pravosodnega 
nadzora po tem členu, če meni, da gre za nedovoljen poseg v samostojnost 
državnega tožilca. O tem mora takoj obvestiti generalnega državnega tožilca in Vlado 
Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije odloči, ali naj se pravosodni nadzor 
izvrši, po predhodno pridobljenem mnenju generalnega državnega tožilca. 

Minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim aktom podrobneje določi način in 
oblike pravosodnega nadzora, pooblastila za opravljanje nadzora in ostala vprašanja, 
ki so pomembna za učinkovito opravljanje nadzora. 

Minister, pristojen za pravosodje, izda navodila in obrazce za statistična 
raziskovanja o delu državnih tožilstev. Ministrstvo, pristojno za pravosodje, 
objavlja statistična raziskovanja o delu državnih tožilstev. 

66.Č člen 

Pri opravljanju pravosodnega nadzora lahko izvršujejo vpogled v spise, vpisnike in 
drugo dokumentacijo državnega tožilstva uradniki ministrstva, pristojnega za 
pravosodje, na podlagi pooblastila, ki jim ga izda minister, v navzočnosti vodje 
državnega tožilstva oziroma skupine ali državnega tožilca, ki ga vodja za to 
pooblasti. Pri opravljanju tega dela so uradniki ministrstva dolžni varovati tajnost vseh 
pridobljenih podatkov. Posredujejo jih lahko le ministrstvu ali drugim državnim 
organom, ki imajo z zakonom določeno pristojnost za njihovo uporabo. 

Minister, pristojen za pravosodje, s podzakonskim aktom iz prejšnjega člena tudi 
podrobneje dolo6 način in oblike vpogleda iz prejšnjega odstavka tega člena. 
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Sodišče oziroma državni zbor lahko zahteva listine iz prejšnjega odstavka na 
vpogled, v kolikor se nanašajo na predmet kazenskega postopka oziroma na 
parlamentarno preiskavo. 

Minister za pravosodje lahko dovoli vpogled vpisnikov in spisov državnega tožilstva 
osebi, ki izkaže, da so ji podatki iz vpisnikov potrebni za znanstvenoraziskovalno 
delo. Dovoljenje se lahko nanaša le na vpisnike in spise, ki so arhivirani. 

Pravico do vpogleda v spise, vpisnike in drugo dokumentacijo državnega tožilstva 
ima tudi vsaka oseba, ki za to izkaže zakonit interes. Vpogled dovoli vodja 
pristojnega državnega tožilstva. 

66.d člen 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko zahteva od državnih tožilstev podatke in 
poročila o stanju reševanja posamezne zadeve ali vrste zadev, ki jih potrebuje za 
obveščanje javnosti ali za odgovore na vprašanja Državnega zbora Republike 
Slovenije, Državnega sveta Republike Slovenije, Vlade Republike Slovenije in 
Predsednika Republike Slovenije v zvezi z delom državnega tožilstva. 

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, pošlje zahtevo z navedbo razloga iz prejšnjega 
odstavka državnemu tožilstvu, ki mora ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, 
odgovoriti najpozneje v osmih dneh.". 

35. člen 

67. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"67. člen 

Strokovni nadzor nad delom okrožnih državnih tožilstev in skupine izvaja Vrhovno 
državno tožilstvo s pregledovanjem spisov, ki jih zahteva na vpogled, s pregledom 
vpisnikov in druge dokumentacije in na drug primeren način. 

Najmanj enkrat na tri leta opravi Vrhovno državno tožilstvo splošni nadzorstveni 
pregled poslovanja okrožnih državnih tožilstev in skupine z neposrednim pregledom 
spisov, vpisnikov in druge dokumentacije pri okrožnem državnem tožilstvu. 

Spise lahko pregledujejo le vrhovni ali višji državni tožilci, vpisnike in drugo 
dokumentacijo pa tožilsko osebje Vrhovnega državnega tožilstva, po pisnem 
pooblastilu generalnega državnega tožilca. 

Poročila o nadzorstvenih pregledih se pošljejo generalnemu državnemu tožilcu, ki jih 
posreduje ministru, pristojnemu za pravosodje. 

Državni tožilci, pomočniki državnih tožilcev in tožilsko osebje pri okrožnem državnem 
tožilstvu in skupini, katerih poslovanje je bilo pregledano, morajo biti seznanjeni z 
ugotovitvami pregleda in imajo pravico posredovati pojasnila Vrhovnemu državnemu 
tožilstvu v petnajstih dneh od prejema poročila. 
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Dokončno poročilo o splošnem nadzorstvenem pregledu se izdela po obravnavanju 
ugotovitev pregleda in morebitnih pojasnil na skupnem sestanku tožilcev, ki so 
opravili pregled, s tožilci državnega tožilstva ali skupine, pri katerem je bil pregled 
opravljen.". 

36. člen 

68. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"68. člen 

Nadzorstvene pritožbe v zvezi z neutemeljeno dolgim trajanjem reševanja zadev, ki 
so dodeljene državnemu tožilcu, se pošljejo pristojnemu vodji državnega tožilstva, če 
gre za zadeve, ki so dodeljene v reševanje višjim in vrhovnim državnim tožilcem, pa 
generalnemu državnemu tožilcu. Nadzorstveno pritožbo lahko vloži le stranka, ki s 
potrebnimi podatki izkaže pravni interes v zadevi. 

če nadzorstvena pritožba ni očitno neutemeljena, vodja državnega tožilstva ali 
generalni državni tožilec z njeno vsebino seznani državnega tožilca, na katerega se 
pritožba nanaša, in zahteva od njega pojasnilo oziroma poročilo o zadevi in možnih 
ukrepih za njeno hitrejše reševanje, lahko pa tudi zahteva spis na vpogled. Pojasnilo 
oziroma poročilo državnega tožilca ali lastno pojasnilo oziroma poročilo pošlje vodja 
državnega tožilstva ali generalni državni tožilec stranki, en izvod lastnega pojasnila 
ali poročila pa tudi državnemu tožilcu. 

Če je nadzorstvena pritožba vložena pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, jo 
minister odstopi vodji pristojnega državnega tožilstva ali generalnemu državnemu 
tožilcu in zahteva od njega, da ravna po določilu drugega odstavka tega člena ter da 
obvesti o ugotovitvah ter ukrepih v zvezi z nadzorstveno pritožbo stranko in 
ministrstvo, pristojno za pravosodje ". 

37. člen 

69. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Državna tožilstva vodijo v vpisnikih, imenikih in evidencah tudi osebne in druge 
podatke, ki so po zakonu, ki ureja kazenski postopek, po zakonu, ki ureja postopek 
pred organi za prekrške in po tem zakonu potrebni za odkrivanje ali pregon kaznivih 
dejanj in prekrškov ter osebne in druge podatke, ki omogočajo delovanje državnega 
tožilca kot stranke v postopku pred sodišči ali upravnimi organi, kadar je določeno v 
drugih zakonih, da ima ta položaj. 

Dostop do osebnih podatkov iz vpisnikov, imenikov in evidenc, ki se nanašajo na 
njih, pridobijo osebe šele po zastaranju kazenskega pregona ali pravnomočnosti 
sodbe. 

Vpisniki, imeniki in evidence se trajno hranijo na državnih tožilstvih. 
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Podrobnejša oblika in vsebina posameznih vpisnikov, imenikov in evidenc se 
predpiše z državnotožilskim redom.". 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

38. člen 

S 4^-januarjem-2003 1. julijem 2003 prenehajo delovati višja državna tožilstva. Vse 
pristojnosti, ki jih imajo višja državna tožilstva na podlagi zakona ali podzakonskih 
aktov, prevzame Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije. 

Višji državni tožilci so s januarjem-2003 1. julijem 2003 premeščeni na delo na 
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije. 

39. člen 

Generalni državni tožilec v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona izda navodilo, s 
katerim uredi način prevzema zadev in arhivov višjih državnih tožilstev. 

Generalni državni tožilec v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona izda navodilo o 
ustanovitvi, organizaciji in delu Pravno informacijskega centra Vrhovnega državnega 
tožilstva in dodeli državnega tožilca na mesto vodje centra. 

Minister, pristojen za pravosodje, izda predpis iz 7. člena zakona o državnem 
tožilstvu v enem letu po uveljavitvi tega zakona. Do njegove izdaje se uporablja 
Pravilnik o notranji organizaciji in poslovanju državnih tožilstev v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 78/98, 83/98-popravek, 7/99, 33/2000 in 101/2001). 

Generalni državni tožilec v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona uskladi 
podzakonske akte, za katere je pristojen, z določbami tega zakona. 

40. člen 

Minister, pristojen za pravosodje, izda podzakonski akt iz 66.c člena zakona o 
državnem tožilstvu v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

41. člen 

Ofiavnotožilskl-svet- nadaljuje z delom v dosedanjl-sestavi- personalne komisije 
državnegatožilstva-dcMzteka-mandata^jenib članov. 

Personalna komisija državnega tožilstva do Izteka mandata njenih članov 
nadaljuje z delom kot Državnotožilski svet. 
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42. člen 

S 1. januarjem—2003 1. julijem 2003 prevzamejo Vrhovno državno tožilstvo 
Republike Slovenije in okrožna državna tožilstva v delovno razmerje tožilsko osebje 
višjih državnih tožilstev. 

Prevzem tožilskega osebja državnega tožilstva iz prejšnjega odstavka se opravi po 
navodilu, ki ga v treh mesecih po objavi tega zakona izda generalni državni tožilec. 

43. člen 

S 4i-jam»aFjem-2003 1. julijem 2003 prevzame Vrhovno državno tožilstvo Republike 
Slovenije prostore, premoženjske pravice in obveznosti višjih državnih tožilstev. 

Prevzem iz prejšnjega odstavka se opravi po navodilu, ki ga v treh mesecih po objavi 
tega zakona izda generalni državni tožilec. 

44 člen 

Kjer drug zakon ali podzakonski predpis uporablja izraze "Državno tožilstvo 
Republike Slovenije" oziroma "državno tožilstvo", če se nanašata na Državno 
tožilstvo Republike Slovenije, pomenita Vrhovno državno tožilstvo Republike 
Slovenije. 

44.a člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati določba tretje točke prvega 
odstavka 203. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/2002). 

45. člen 

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