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PREDLOGI ZAKONOV 
- Predlog Zakona o spremembi zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti - nujni postopek 7 

- EPA 771 - III 

- Predlog Zakona o spremembi zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in 11 
odlaganju odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško - nujni postopek - EPA 772 - III 

- Predlog Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) - tretja obravnava - EPA 605 - III 15 

- Predlog Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr) - prva obravnava - EPA 606 - III 21 

- Umik predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije 37 
- druga obravnava - EPA 1026 - II 

- Umik predloga Zakona o renti zaradi posledic rudarjenja Premogovnika Velenje (ZRPRPV) - EPA 548 - III 39 

PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE ZAKONA 

- Predlog poslanca Bogomirja Zamernika za sprejem avtentične razlage 1. člena Zakona o parlamentarni 41 
preiskavi (Uradni list RS št. 63/93) (ORZPPrel) - EPA 766 - III 

POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA ZBORA 

- Poročilo Odbora za notranjo politiko k Posebnemu poročilu Varuha človekovih pravic o problematiki najemnikov 43 
v denacionaliziranih stanovanjih - EPA 403 - III 

- Poročilo Odbora za zunanjo politiko k predlogu Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike Slovenije 47 
in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno 
elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo in Skupne izjave ob podpisu Pogodbe med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezani! , z vlaganjem v 
Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (BHRNEK) - EPA 528 - III 

- Poročilo Komisije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb k predlogu Zakona o parlamentarnem 51 
nadzoru obveščevalnih služb z dopolnjenim predlogom zakona (ZPNOVS) - druga obravnava - EPA 600 - III 

- Poročilo Odbora za infrastrukturo in okolje k predlogu Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega 63 
prometa (ZZNSPZ) - druga obravnava - EPA 676 - III 

SKLEPI IN STALIŠČA DRŽAVNEGA ZBORA 

- Sklepi 22. seje Državnega zbora Republike Slovenije 3 

- Sklep in stališča 27. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije 5 



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 



SKLEPI 

22. seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga Zakona o poroštvu za kredite, najete za 

refinanciranje obveznosti podjetij elektrogospodarstva - EPA 717 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 22. seji, dne 29.1.2003 ob 
obravnavi predloga zakona o poroštvu za kredite, najete za 
refinanciranje obveznosti podjetij elektrogospodarstva (ZPRPE) 
- nujni postopek, na podlagi drugega odstavka 134. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP: 

Predlog zakona o poroštvu za kredite, najete za refinanciranje 
obveznosti podjetij elektrogospodarstva - nujni postopek, ni 
primeren za nadaljnjo obravnavo. 

SKLEPI 

Državnega zbora ob obravnavi Poročila o nadzoru nad delom varnostnih in 

obveščevalnih služb za obdobje od 22.2.2001 do 1.9.2002 - EPA 719 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 22 seji, dne 29.1.2003 ob 
obravnavi Poročila o nadzoru nad delom varnostnih in 
obveščevalnih služb za obdobje od 22.2.2001 do 1.9.2002 
(STROGO TAJNO), na podlagi 112. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEPE: 

1 Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 
in pristojni ministrstvi za obrambo in notranje zadeve, katerih 
Obveščevalno-varnostna služba in Generalna policijska 
uprava sta notranje organizacijska enota oz. slednja organ v 
sestavu, upoštevajo vse pripombe in sugestije iz sprejetega 
poročila pri nadaljnjem delu in sodelovanju z nadzorno 
komisijo. To še posebej velja za Slovensko obveščevalno- 
varnostno agencijo in Obveščevalno-varnostno službo 
Ministrstva za obrambo, pri katerih komisija izvaja stalen 
nadzor nad dejavnostjo obeh služb 

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da Komisijo za nadzor nad delom obveščevalnih in 
varnostnih služb dosledneje obvešča, da bo le-ta lahko 
opravljala svojo nadzorno funkcijo, kot ji nalagajo Odlok o 
ustanovitvi in nalogah komisije z dne 21.12.2002, Poslovnik 

Državnega zbora (40. člen), Zakon o Slovenski 
obveščevalno-varnostni agenciji (49. člen), Zakon o obrambi 
(85. člen) ter Zakon o dopolnitvi zakona o policiji (1. člen). 

3. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da čimprej sprejme vse podzakonske akte, ki se 
nanašajo na zakonito delovanje varnostnih in obveščevalnih 
služb in da se pri tem še posebej posveti pozornost izvajanju 
Zakona o tajnih podatkih. 

4. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v roku dveh mesecev izvrši sklep komisije z 
dne 15.11.2001 v zvezi s sprejeto Uredbo o nabavi, posestni 
in nošenju orožja v Slovenski obveščevalno varnostni agenciji, 
(Ur l. RS, št. 51/01) in o izvedenih ukrepih poroča Komisiji 
Državnega zbora za nadzor nad delom obveščevalnih in 
varnostnih služb. 

5. Državni zbor predlaga Komisiji za nadzor nad delom varnostnih 
in obveščevalnih služb, da do naslednjega poročila pridobi 
dokumentacijo v zvezi s tako imenovano "trgovino z orožjem", 
ki jo poseduje Obveščevalno varnostna služba Ministrstva 
za obrambo, in na podlagi te v svoje poročilo vključi tudi 
podatke o poteku in vrednostih gotovinskega plačilnega 
prometa pri tem 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o odlikovanjih Republike Slovenije - EPA 486 - III  

Državni zbor Republike Slovenije je na 22. seji, dne 28.1.2003 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o odlikovanjih Republike Slovenije (ZOdl-A) - prva obravnava, na 
podlagi drugega odstavka 122. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
odlikovanjih Republike Slovenije - prva obravnava ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga Zakona o popravi krivic - EPA 334 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 22. seji, dne 28.1.2003 ob 
obravnavi predloga zakona o popravi krivic (ZPKri-C) - druga 
obravnava, na podlagi drugega odstavka 134. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembi zakona o popravi krivic - druga 
obravnava, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga Zakona o dostopu do informacij javnega 

značaja - EPA 605 - III  

Državni zbor Republike Slovenije je na 22. seji, dne 28 1.2003 ob 
obravnavi predloga zakona o dostopu do informacij javnega 
značaja (ZDIJZ) - druga obravnava, na podlagi tretjega odstavka 
137. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi spremembe Poročila o gospodarskih družbah, podjetjih 

ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti 

opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z 

državo, javnimi podjetji In javnimi zavodi  

Državni zbor Republike Slovenije je na 22. seji, dne 29.1.2003 ob 
obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, 
podjetjih ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom 
20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije 
s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo, 
javnimi podjetji in javnimi zavodi na podlagi 112. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema spremembo poročila 

o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih za katere v skladu 
s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja 
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja 
z državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi (Uradni list RS št. 55/ 
93, 66/93, 22/94, 61/94,18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96,19/97, 
35/97, 64/97,67/97-popr., 72/97,15/98, 41/98,16/99, 41/99, 108/ 
99, 28/00, 66/00, 84/00, 119/00, 9/01, 16/01, 43/01, 54/01, 85/01, 
108/01, 27/02, 47/02, 92/02 in 115/02). 

Sprememba poročila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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SKLEP IN STALISCA 

27. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEP IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembe Ustave 

Republike Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 699 - III  

Državni zbor Republike Slovenije je na 27. izredni seji, dne 12. 2. 
2003 ob obravnavi predloga za začetek postopka za 
spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom 
ustavnega zakona (mednarodno povezovanje in 
sodelovanje - predlog za spremembe 3., 8., 47. in 68. člena) 
na podlagi 178 člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog Vlade 
Republike Slovenije, z dne 30. 7. 2001 oziroma 21. 11. 2002, 
EPA 699-III, za začetek postopka za spremembo 3., 8., 47. in 
68. člena Ustave Republike Slovenije. 

in o osnutku ustavnega zakona za spremembo 3., 8., 47. in 68 
člena Ustave Republike Slovenije naslednja 

stališča: 

1. V zvezi s 3. členom ustave naj se sprejme abstraktni 
pristop in predlagano besedilo 3. člena ustave dopolni 
tako, da bo sledilo usmeritvi, da lahko Slovenija z 
mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni zbor z 
dvotretjinsko večino vseh poslancev, prenese 
izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne 
organizacije, ali vstopi v obrambno zvezo z državami, ki 
spoštujejo načela demokracije, pravne države, ter 
človekove pravice in temeljne svoboščine. 

2. V zvezi s 3. členom ustave naj se neposredno za 
besedilom, ki na podlagi abstraktnega oziroma 
splošnega pristopa vzpostavlja podlago za prenos 
izvrševanja suverenih pravic na mednarodne 
organizacije ter za vstop v obrambne zveze z drugimi 
državami, doda doiočba, po kateri bo o takšnih 
odločitvah državni zbor razpisal referendum, pri čemer 
naj se ob pripravi predloga ustavnega zakona preuči, ali 

naj bo takšen referendum obligatoren (državni zbor ga 
mora razpisati v vsakem takšnem primeru) ali fakultativen 
(državni zbor o tem, ali bo razpisal referendum, odloča 
samostojno, ob ustrezni presoji relevantnih dejstev). 

Za uveljavitev oziroma izvedbo ustavne določbe o 
razpisu referenduma o prenosu suverenih pravic na 
mednarodne organizacije ter za vstop v obrambne zveze, 
naj se za že razpisana (posvetovalna) referenduma o 
vstopu Slovenije v Evropsko unijo in v Severnoatlantsko 
zavezništvo v izvedbenem delu ustavnega zakona o 
spremembi oziroma dopolnitvi 3. člena ustave določi, 
da za oba navedena referenduma velja: 

da je izid obeh referendumov zavezujoč za državni 
zbor; 
da je predlog na referendumu sprejet, če zanj glasuje 
večina volivcev, ki so veljavno glasovali ter 
da v primeru, ko izid referenduma dovoljuje oziroma 
napotuje k ratifikaciji mednarodne pogodbe, ni več 
dopusten referendum o zakonu o takšni ratifikaciji. 

3. Predlagano besedilo spremembe in dopolnitve 8. člena 
ustave naj se sprejme v predlaganem besedilu, pri čemer 
naj se zaradi odločitve za abstraktni pristop preuči 
možnost, da se doda besedilo, ki bo na splošen način 
opredelilo tudi vlogo državnega zbora v procesu 
sprejemanja odločitev v mednarodnih organizacijah 
naddržavne narave. 

4. Sprememba 47. člena ustave naj se oblikuje tako, da bo 
v tem členu določeno, da izročitev državljana Slovenije 
načelno nI dovoljena, razen kadar gre, v skladu z 
ustreznimi (mednarodno)pravnimi akti, za izročitev 
slovenskega državljana državam članicam Evropske 
unije ter Mednarodnemu kazenskemu sodišču. 

5. Predlog spremembe 68. člena ustave naj se sprejme v 
predlaganem besedilu. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 VARSTVU 

PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN 

JEDRSKI VARNOSTI 

- nujni postopek - EPA 771 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2511-0026 
Številka: 311-04/2003-3 
Ljubljana, 14.02.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 9. dopisni seji dne 14.2.2003 
določila besedilo: 

-PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O VARSTVU 
PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku s 
predlogom, da se uvrsti na dnevni red 23. seje Državnega 
zbora Republike Slovenije dne 24.2.2003. 

Glede na postopek uveljavitve evropske zakonodaje glede 
ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim 
gorivom, je potrebno, da Republika Slovenija določi roke izbora 
lokacije in pričetka obratovanja končnega odlagališča, skladno 
z evropsko zakonodajo 

Vlada Republike Slovenije predlaga glede na navedeno in ker 
je program razgradnje nujen z vidika jedrske varnosti, v izogib 
nastanka težko popravljivih posledic obravnavo in sprejem 
predloga zakona 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 na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 
mag. Djordje Žebeljan, državni sekretar v Ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo, 
Ivo Novak, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za okolje, prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

V 10. členu meddržavne pogodbe med vlado Republike Slovenije 
in vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih 
razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, 
njenim izkoriščanjem in razgradnjo je predvideno, da program 

razgradnje jedrske elektrarne, ki vključuje tudi ravnanje z vsemi 
radioaktivnimi odpadki, v enem letu po uveljavitvi pogodbe izdelata 
strokovni organizaciji, ki ju v dveh mesecih po uveljavitvi pogodbe 
določita državi pogodbenici. Ta program mora biti kasneje potrjen 
na meddržavni komisiji, revidiral pa naj bi se vsakih pet let. Roka 
za sprejetje programa pogodba ne predvideva, saj je pisana 
računajoč na dobro voljo in resen pristop držav pogodbenic. 
Predvideno je le, da sta pogodbenici dolžni v dveh letih po koncu 
obratovanja jedrske elektrarne lizično prevzeti polovico jedrskih 
odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva, če se vse do konca 
obratovanja ne bi uspeli dogovoriti o skupni rešitvi odlaganja 
odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva. Evropska komisija je 
novembra 2002 objavila delovni osnutek za morebitno "Direktivo 
o ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in z radioaktivnimi 
odpadki" (draft proposal tor a council directive on the manage- 
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msntof spentnuclearlueland radioactive waste). V tem delovnem 
osnutku je predvideno, da bodo države članice v svojih programih 
predvidele lokacijo za postavitev skladišč za radioaktivne odpadke 
in za izrabljeno jedrsko gorivo najkasneje v letu 2008 (ali pa 
izvozno pogodbo za odvoz odpadkov do konca tega leta), 
obratovanje odlagališča radioaktivnih odpadkov najkasneje v letu 
2013 (ali pa izvoz odpadkov v tem letu) in obratovanje odlagališč 
za izrabljeno jedrsko gorivo v letu 2018 (ali pa izvoz izrabljenega 
goriva v tem letu). 

Teoretično je mogoče, da bi nesprejetje programa razgradnje v 
paritetni meddržavni komisiji v primeru, če bo tak delovni osnutek 
direktive tudi v resnici sprejet, silil Slovenijo v kršenje morebitnih 
določb direktive. Zato je potrebno z zakonom določiti rok za 
sprejem vsaj programa odlaganja odpadkov (če bo skladišče 
srednje in nizkoradioaktivnih odpadkov v Sloveniji), da bi lahko 
pravočasno, predvidoma leta 2008, dokončali postopek izdaje 
gradbenega dovoljenja in dovoljenja po zakonu, da bi tako 
odlagališče predvidoma najkasneje v letu 2013 dobilo tudi 
obratovalno dovoljenje Če bi npr nesprejet program razgradnje, 
ki ga predvideva 10. člen meddržavne pogodbe oviral upoštevanje 
predpisanega roka, bo Slovenija odstopila od meddržavne 
pogodbe. 

V primeru nacionalizacije ali razlastitve, slednji ne smeta biti 
diskriminatorni, potekati morata skladno z zakonom in spremljati 
ju mora hitra in ustrezna odškodnina. Kompenzacija predstavlja 

pošteno tržno vrednost razlaščene investicije v času pred 
razlastitvijo, oziroma v času, ko nameni razlastitve še niso bili 
znani in torej niso mogli vplivati na vrednost investicije. 

Cilji in načela zakona 

S tem zakonom se določa rok, do kdaj mora Vlada Republike 
Slovenije pripraviti nacionalni program za ravnanje z radioaktivnimi 
odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom. Prav tako določa roke 
za lokacijo končnega odlagališča, ter izgradnje slednjega. Roki 
za končno odlagališče so skladni z osnutkom direktive EU o 
ravnanju z radioaktivnimi odpadki in jedrskim gorivom. Po sprejetju 
te direktive in vstopu Slovenije v EU, bodo določbe direktive za 
Slovenijo obveza. 

2. Finančne posledice zakona za državni proračun 
in druga javna finančna sredstva 

Predlagani zakon ne bo imel finančnih posledic za državni proračun 
in druga javna tinančna sredstva. 

3. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
prilagojenosti predlagane ureditve pravu EU: 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V141. členu Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski 
varnosti (Uradni list Rs, št. 67/2002) se ta tretjim odstavkom 
doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Vlada Republike Slovenije najkasneje do konca leta 2004 pripravi 
nacionalni program ravnanja z radioaktivnimi odpadki in z 
izrabljenim jedrskim gorivom in ga predloži v sprejem Državnemu 

zboru republike Slovenije z namenom, da je lokacija odlagališča 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov odobrena do leta 2008, 
odlagališče pa pridobi dovoljenje za obratovanje najkasneje do 
leta 2013.Če drug zakon ali meddržavna pogodba izključuje 
upoštevanje tega roka, je vlada dolžna predlagati spremembo 
takega zakona ali odstopiti od take pogodbe. 

2. člen 

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

1. člen 

V 10 členu meddržavne pogodbe med vlado Republike Slovenije 
In vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih 
razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, 
njenim izkoriščanjem in razgradnjo je predvideno, da program 
razgradnje jedrske elektrarne, ki vključuje tudi ravnanje z vsemi 
radioaktivnimi odpadki, v enem letu po uveljavitvi pogodbe izdelata 
strokovni organizaciji, kiju v dveh mesecih po uveljavitvi pogodbe 
določita državi pogodbenici. Ta program mora biti kasneje potrjen 
na meddržavni komisiji, revidiral pa naj bi se vsakih pet let. Roka 
za sprejetje programa pogodba ne predvideva, saj je pisana 
računajoč na dobro voljo in resen pristop držav pogodbenic 
Predvideno je le, da sta pogodbenici dolžni v dveh letih po koncu 
obratovanja jedrske elektrarne fizično prevzeti polovico jedrskih 
odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva, če se vse do konca 
obratovanja ne bi uspeli dogovoriti o skupni rešitvi odlaganja 
odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva Evropska komisija je 
novembra 2002 objavila delovni osnutek za morebitno "Direktivo 
o ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in z radioaktivnimi 
odpadki" (draft proposal for a council directive on the manage- 
ment ofspent nuclear fuel and radioactive waste).Vtem delovnem 
osnutku je predvideno, da bodo države članice v svojih programih 
predvidele lokacijo za postavitev skladišč za radioaktivne odpadke 
in za izrabljeno jedrsko gorivo najkasneje v letu 2008 (ali pa 
izvozno pogodbo za odvoz odpadkov do konca tega leta), 

obratovanje odlagališča radioaktivnih odpadkov najkasneje v letu 
2013 (ali pa izvoz odpadkov v tem letu) in obratovanje odlagališč 
za izrabljeno jedrsko gorivo v letu 2018 (ali pa izvoz izrabljenega 
goriva v tem letu). 

Teoretično je mogoče, da bi nesprejetje programa razgradnje v 
paritetni meddržavni komisiji v primeru, če bo tak delovni osnutek 
direktive tudi v resnici sprejet, silil Slovenijo v kršenje morebitnih 
določb direktive. Za to je potrebno z zakonom določiti rok za sprejem 
vsaj programa odlaganja odpadkov (če bo skladišče srednje in 
nizkoradioaktivnih odpadkov v Sloveniji), da bi lahko pravočasno, 
predvidoma leta 2008, dokončali postopek izdaje gradbenega 
dovoljenja in dovoljenja po zakonu, da bi tako odlagališče 
predvidoma najkasneje v letu 2013 dobilo tudi obratovalno 
dovoljenje. Če bi npr. nesprejet program razgradnje, ki ga 
predvideva 10 člen meddržavne pogodbe oviral upoštevanje 
predpisanega roka, bo Slovenija odstopila od meddržavne 
pogodbe. 

V primeru nacionalizacije ali razlastitve, slednji ne smeta biti 
diskriminatorni, potekati morata skladno z zakonom in spremljati 
ju mora hitra in ustrezna odškodnina. Kompenzacija predstavlja 
pošteno tržno vrednost razlaščene investicije v času pred 
razlastitvijo, oziroma v času, ko nameni razlastitve še niso bili - 
znani in torej niso mogli vplivati na vrednost investicije. 

I 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 SKLADU 

ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE 

NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO 

IN ODLAGANJU RADIOAKTIVNIH 

ODPADKOV IZ NUKLEARNE 

ELEKTRARNE KRŠKO 

- nujni postopek - EPA 772 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2511-0025 
Številka: 408-33/2003-1 
Ljubljana, 14 02.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 9. dopisni seji dne 14.02.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O SKLADU 
ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE 
ELEKTRARNE KRŠKO IN ODLAGANJU RADIOAKTIVNIH 
ODPADKOV IZ NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku s 
predlogom, da se uvrsti na 23. sejo Državnega zbora Republike 
Slovenije, dne 24.2.2003. 

Glede na to, da Pogodba med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih 
razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, 
njenim izkoriščanjem in razgradnjo (v nadaljevanju besedila: 
pogodba) še ni ratificirana v Državnem zboru Republike 
Slovenije, je potrebno pripraviti nov program za razgradnjo 

NEK. V pogodbi je med drugim določeno, da mora biti v roku 12 
mesecev od uveljavitve slednje izdelan program ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom (v ta 
program je vštet tudi program razgradnje) 

Vlada Republike Slovenije predlaga glede na navedeno in ker 
je program razgradnje nujen z vidika jedrske varnosti ter v 
izogib nastanka težko popravljivih posledic obravnavo in 
sprejem predloga zakona 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 na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 
mag. Djordje Žebeljan, državni sekretar v Ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo, 
Ivo Novak, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za okolje, prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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PREDLOG ZAKONA 

o spremembi zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško 
in odlaganju radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Vlada Republike Slovenije je 12. septembra 1996 na 212. seji 
sprejela program razgradnje Nuklearne elektrarne Krško. V 
zaključku je zapisano, da je potrebno vsakih tri do pet let izvršiti 
revizijo programa, z vsemi potrebnimi vhodnimi podatke, 
upoštevaje nove danosti, spoznanja in dejstev. 

Na osnovi programa razgradnje se izračunajo tudi potrebna 
sredstva, ki so potrebna za razgradnjo jedrskega objekta, ter za 
zagotovitev končnega odlagališča za nizko in srednje radioaktivne 
odpadke (NSRAO) ter izrabljenega jedrskega goriva (IJG). 
Usklajen znesek je osnova za izračun prispevka za razgradnjo, 
ki ga mora plačevati Nuklearna elektrarna Krško za vsako 
proizvedeno kWh električne energije. 

Na začetku tega leta, je NEK pristopila k reviziji dosedanjega 
programa razgradnje Pripravljena je bila projektna naloga, osnovi 
katere se bo pripravil mednarodni razpis za najboljšega ponudnika. 
Predvidoma bo končna verzija plana za razgradnjo NEK izdelana 
do konca letošnjega leta, kar je tudi osnova za sprejem 
predlaganega zakona. 

Cilji in načela zakona 

S tem zakonom se naloži Vladi Republike Slovenije, da do 
30.6.2004 pripravi nov program razgradnje Nuklearne elektrarne 
Krško. Program razgradnje je osnova za izračun prispevka, ki ga 
Nuklearne elektrarna Krško plačuje za vsako kWh proizvedene 
električne energije za razgradnjo jedrskega objekta po prenehanju 
obratovanja. Zadnji veljavni plan razgradnje je sprejela Vlada 
Republike Slovenije leta 1996 

2. Finančne posledice zakona za državni proračun 
in druga javna finančna sredstva 

Zakon nima finančnih posledic na državni proračun in druga javna 
sredstva. 

3. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
prilagojenosti predlagane ureditve pravu EU: 

V Nemčiji vsaka jedrska elektrarna plačuje v svoj sklad, prispevek 
pa je izračunan na osnova programa za razgradnjo. 

V Španiji se iz celotne proizvedene elektrike v državi plačuje 
prispevek v poseben sklad, ki je namenjen za razgradnjo in 
ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

4. člen Zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne 
elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne 
elektrarne Krško(Uradni list RS, št.75/1 994 in 35/1996), v 
nadaljnjem besedilu: zakon, se spremeni tako, da se glasi: 

»4. člen 

Sredstva Sklada za namene iz 3. člena tega zakona se zagotavljajo 
iz cene električne energije za vsako kWh proizvedene električne 
energije v NEK,dobavljene slovenskemu družbeniku, kot ga 
določa Pogodba med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih 
z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško in njenim izkoriščanjem 
in razgradnjo (v nadaljevanju besedila: Pogodba). 

Zavezanec za obračun in vplačilo sredstev po prvem odstavku 
tega člena je slovenski družbenik« 

2. člen 

»6. člen 

Za uresničitev nalog iz 3. člena tega zakona Vlada Republike 
Slovenije (v nadaljevanju besedila:Vlada) do 30.6.2004 sprejme 
program razgradnje NEK s prikazom možnih načinov izvedbe 
razgradnje NEK, vključno z oceno potrebnih sredstev in terminskim 
planom, ki ga pripravi NEK « 

3. člen 

Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in 
odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško 
iz 1. člena zakona se šteje tudi za sklad po določilu tretjega 
odstavka 11. člena Pogodbe. Višina zneska, ki ga vplačuje 
Nuklearna elektrarna Krško v ta sklad, ostaja nespremenjen do 
sprejetja novega programa razgradnje. 

4. čien 

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

6. člen zakona se spremeni tako, da se glasi: 
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III OBRAZLOŽITEV 

1. člen 

Ta člen jasno določa, da se Sklad financira iz prispevka iz 
proizvedene električne energije iz NEK, ki je dobavljena 
slovenskemu družbeniku 

2. člen 

Vlada Republike Slovenije je 12. septembra 1996 na 212. seji 
sprejela program razgradnje Nuklearne elektrarne Krško. V 
zaključku je zapihano, da je potrebno vsakih tri do pet let izvršiti 
revizijo programa, z vsemi potrebnimi vhodnimi podatke, 
upoštevaje nove danosti, spoznanja in dejstev. 

Na osnovi programa razgradnje se izračunajo tudi potrebna 
sredstva, ki so potrebna za razgradnjo jedrskega objekta, ter za 
zagotovitev končnega odlagališča za nizko in srednje radioaktivne 
odpadke (NSRAO) ter izrabljenega jedrskega goriva (IJG). 

Usklajen znesek je osnova za izračun prispevka za razgradnjo, 
ki ga mora plačevati Nuklearna elektrarna Krško za vsako 
proizvedeno kWh električne energije. 

. Na začetku tega leta, je NEK pristopila k reviziji dosedanjega 
programa razgradnje. Pripravljena je bila projektna naloga, osnovi 
katere se bo pripravil.mednarodni razpis za najboljšega ponudnika. 
Predvidoma bo končna verzija plana za razgradnjo NEK izdelana 
do konca letošnjega leta, kar je tudi osnova za sprejem 
predlaganega zakona. 

3. člen 

Ta člen določa, da se Sklad po določilih Zakona o skladu za 
financiranje razgradnje NEK in odlaganje radioaktivnih odpadkov 
iz NEK šteje tudi za Sklad po določbi tretjega odstavka 11. člena 
Pogodbe. 
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Predlog zakona o 

DOSTOPU 00 INFORMACIJ JAVNEGA 

ZNAČAJA (ZDIJZ) 

- tretja obravnava - EPA 605 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2811-0001 
Številka: 655-01/2002-1 
Ljubljana, 13.02.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 8 redni seji dne 13.2.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ 
JAVNEGA ZNAČAJA, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi tretjega odstavka 
137. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo uskladitvena amandmaja Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakona o dostopu do informacij 
javnega značaja - tretja obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45 člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr, Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 
dr. Pavel Gantar, minister za informacijsko družbo, 
Jozsef Gy6rk6s, državni sekretar v Ministrstvu za 
informacijsko družbo, 
Bojan Bugarič, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r 
GENERALNI SEKRETAR 

TRETJA OBRAVNAVA 
13.2.2003 

EVA: 2002-2811-0001 
EPA: 605 - III 

PREDLOG ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ 
JAVNEGA ZNAČAJA (ZDIJZ) 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

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

(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) vsako leto 
objavi katalog organov iz prvega odstavka tega člena. 

2. člen 
(namen zakona) 

(1) Namen tega zakona je zagotoviti javnost in odprtost delovanja 
organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in 
pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja 

(2) Za uresničitev namena tega zakona si morajo organi 
prizadevati, da dosežejo čim večjo obveščenost javnosti o svojem 
delovanju. 

3. člen 
(spolna slovnična oblika) 

V tem zakonu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe, zapisani 
v obliki za moški spol, so uporabljeni kot nevtralni za moške in 
ženske. 
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II. INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA 

4 člen 
(informacija javnega značaja) 

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega 
področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, 
dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva (v 
nadalnjem besedilu: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v 
sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb 

III. TEMELJNE DOLOČBE 

5 člen 
(načelo prostega dostopa) 

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

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

6. člen 
(izjeme) 

Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se 
zahteva nanaša na: 

1 podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, 
opredeljen kot tajen zaradi javne varnosti, obrambe države, 
zaupnosti mednarodnih odnosov ali zaupnosti obveščevalne in 
varnostne dejavnosti državnih organov; 
2. podatek, ki je opredeljen kot poslovna skrivnost v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske družbe; 
3. osebni podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva 
osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov; 
4 podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti 
individualnih podatkov o poročevalskih enotah skladno z zakonom, 
ki ureja dejavnost državne statistike; 
5 podatek, kise nahaja v javnem arhivskem gradivu, ki je skladno 
z zakonom, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljen kot 
zaupen; 
6. podatek, katerega razkritje bi pomenilo kršitev zaupnosti 
davčnega postopka skladno z zakonom, ki ureja davčni postopek; 
7 podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi kazenskega 
pregona ali v zvezi z njim ali postopka s prekrški in bi njegovo 
razkritje škodovalo njegovi izvedbi; 
8. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega 
postopka in bi njegovo razkritje škodovalo njegovi izvedbi; 
9. podatek, ki je bil pridobljen ali sestavljen zaradi pravdnega, 
nepravdnega ali drugega sodnega postopka in bi njegovo razkritje 
škodovalo njegovi izvedbi; 
10. podatek iz dokumenta, ki je v postopku izdelave in je še 
predmet posvetovanja v organu, njegovo razkritje pa bi povzročilo 
napačno razumevanje njegove vsebine; 
11. podatek o naravni vrednoti, ki v skladu z zakonom, ki ureja 
ohranjanje narave, ni dostopen javnosti zaradi varovanja naravne 
vrednote; 

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

7. člen 
(delni dostop) 

Če dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 
prejšnjega člena in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to 
ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te 
informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino 
preostalega dela dokumenta 

8. člen 
(katalog informacij javnega značaja) 

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

9. člen 
(določitev uradne osebe) 

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

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

10. člen 
(posredovanje informacij javnega značaja v svetovni 

splet) 

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

1. prečiščena besedila predpisov, ki se nanašajo na delovno 
področje organa, povezana z državnim registrom predpisov na 
spletu; 
2. programe, strategije, stališča, mnenja, študije in druge podobne 
dokumente, ki se nanašajo na delovno področje organa, 
3. predloge predpisov, programov, strategij in drugih podobnih 
dokumentov, ki se nanašajo na delovno področje organa, 
4. vse objave in razpisno dokumentacijo v skladu s predpisi, ki 
urejajo javna naročila, 
5. podatke o upravnih storitvah, 
6. druge informacije javnega značaja. 

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

11. člen 
(predpis Vlade) 

Vlada podrobneje predpiše, kaj se šteje za podatke iz dokumenta, 
ki je v postopku izdelave (10. točka 6. člena tega zakona), način 
priprave kataloga informacij javnega značaja (8. člen tega zakona), 
vrste informacij iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena in 
način posredovanja informacij javnega značaja v svetovni splet. 
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IV. POSTOPEK Z ZAHTEVO 

12. člen 
(ustna ali pisna zahteva) 

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

13. člen 
(pravno varstvo) 

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

1. Ustna zahteva za dostop do informacije javnega 
značaja 

14. člen 
(ustna zahteva) 

(1) Če prosilec zahteva dostop do informacije javnega značaja z 
ustno zahtevo, je organ dolžan prosilcu omogočiti dostop do 
informacije javnega značaja, razen, če gre za podatke iz 6. člena 
tega zakona. 

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

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

2. Pisna zahteva za dostop do informacije javnega 
značaja 

15. člen 
(pravila postopka) 

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

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

16. člen 
(vložitev zahteve) 

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

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

17. člen 
(obvezna vsebina zahteve) 

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

(2) V zahtevi mora prosilec opredeliti: 
1. informacijo, s katero se želi seznaniti, 
2. na kakšen način se želi seznaniti z vsebino zahtevane 

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

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

18. člen 
(dopolnitev zahteve) 

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

(2) Uradna oseba iz 9. člena tega zakona je dolžna prosilcu nuditi 
ustrezno pomoč pri dopolnitvi zahteve. 

(3) Če prosilec zahteve ne dopolni v roku iz prvega odstavka, ali 
če zahteva tudi po dopolnitvi ne izpolnjuje pogojev iz 17. člena 
tega zakona in je zato organ ne more obravnavati, ravna organ v 
skladu z 19. členom tega zakona. 

19. člen 
(zavrženje zahteve) 

Organ s sklepom zavrže zahtevo, če niso izpolnjeni procesni 
pogoji iz 17. in 18. člena tega zakona. 

20. člen 
(ravnanje organa, če ne poseduje zahtevane 

informacije) 

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

21. člen 
(uradna oseba organa) 

Postopek z zahtevo za dostop do informacije javnega značaja v 
organu vodi uradna oseba iz 9. člena tega zakona. 

22. člen 
(odločba) 

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

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

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

(4) Če organ v roku iz 23. člena tega zakona ne omogoči prosilcu 
dostopa do informacije in če tudi ne izda in ne vroči prosilcu 
odločbe o zavrnitvi, se šteje, da je zahtevo zavrnil. 
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23. člen 
(rok za odločitev) 

Organ je dolžan odločiti o zahtevi prosilca nemudoma, najkasneje 
pa v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve. 

24. člen 
(izjemne okoliščine) 

(1) V primeru, da organ potrebuje več časa za posredovanje 
zahtevane informacije zaradi izvedbe delnega dostopa do 
informacije javnega značaja, skladno z določbami 7. člena tega 
zakona ali zaradi obsežnosti zahtevanega dokumenta, lahko 
podaljša rok iz prejšnjega člena za največ 30 delovnih dni. 

(2) O podaljšanju roka, vključno z obrazložitvijo razloga za 
podaljšanje, |e organ dolžan odločiti s sklepom, ki ga vroči prosilcu. 
Sklep je organ dolžan sprejeti najkasneje v roku 5 delovnih dni po 
preteku roka iz 23. člena tega zakona. 

(3) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe. 

25. člen 
(dostop do informacije) 

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

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

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

(4) Če prosilec meni, da informacija, s katero se je seznanil, ni 
informacija javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi, lahko 
zahteva od organa, da mu omogoči seznanitev z informacijo 
javnega značaja, ki jo je navedel v zahtevi Organ mora odločati 
o zahtevi iz prejšnjega stavka nemudoma, najkasneje pa v roku 
3 delovnih dni. 

(5) Vlada podrobneje predpiše način posredovanja informacij 
javnega značaja 

26. člen 
(zavrnitev zahteve) 

Organ lahko v celoti ali delno zavrne zahtevo prosilca če ugotovi, 
da zahtevani podatek oziroma dokument pomeni izjemo po 6. 
členu tega zakona. 

3. Pritožbeni postopek 

27. člen 
(pravica do pritožbe) 

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

(2) Prosilec ima pravico do pritožbe tudi v primer iz četrtega 
odstavka 25. člena tega zakona. 

(3) O pritožbi odloča pooblaščenec za dostop do informacij javnega 
značaja. 

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

, 28. člen 
(pooblaščenec za dostop do informacij javnega 

značaja) 

(1) Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja (v 
nadalnjem besedilu: pooblaščenec) je samostojen državni organ, 
ki je pristojen za odločanje o pritožbi zoper odločbo, s katero je 
organ zavrgel ali zavrnil zahtevo za dostop do informacije javnega 
značaja. 

(2) Pooblaščenca imenuje Državni zbor na predlog Predsednika 
Republike Slovenije. 

(3) Za pooblaščenca je lahko imenovan državljan Republike 
Slovenije 

(4) Pooblaščenec je imenovan za pet let in je lahko še enkrat 
ponovno imenovan. 

(5) Sredstva za delo pooblaščenca se zagotovijo v proračunu 
Republike Slovenije. Višino sredstev določi Državni zbor na 
predlog pooblaščenca. 

29. člen 
(status pooblaščenca in njegova razrešitev) 

(1) Pooblaščenec ima status državnega funkcionarja. 

(2) Pooblaščenec je lahko predčasno razrešen samo, če to sam 
zahteva, če je obsojen za kaznivo dejanje s kaznijo odvzema 
prostosti ali zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje 
svoje funkcije. 

(3) Postopek za razrešitev pooblaščenca se prične na predlog 
tretjine poslancev. Državni zbor razreši pooblaščenca, če za 
razrešitev glasuje večina navzočih poslancev. 

30. člen 
(strokovna služba pooblaščenca) 

(1) Pooblaščenec ima poslovnik, s katerim uredi svojo organizacijo 
in način dela. Poslovnik sprejme pooblaščenec v soglasju z 
Državnim zborom Republike Slovenije ter ga objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

(2) Pooblaščenec ima strokovno službo, ki jo sestavljata največ 
dva svetovalca. 

(3) Pooblaščenec lahko imenuje svetovalce in druge strokovnjake 
za določen čas izmed uslužbencev v državnih organih. Ti imajo 
pravico, da se po poteku tega časa vrnejo na svojo prejšnjo 
funkcijo ali delovno mesto. 

(4) Organizacijsko-administrativne naloge za pooblaščenca 
zagotavlja ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo (v 
nadalnjem besedilu: ministrstvo). 

poročevalec, št. 10 18 15. februar 2003 



V. SODNO VARSTVO 

31. člen 
(upravni spor) 

Zoper odločbo Vlade je mogoče začeti upravni spor skladno z 
zakonom 

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

32. člen 
(naloge ministrstva) 

(1) Ministrstvo opravlja spodbujevalne in razvojne naloge v zvezi 
z dostopom do informacij javnega značaja 

(2) Naloge ministrstva iz prejšnjega odstavka so zlasti: 
1seznanjanje javnosti o načinu in pogojih dostopa do informacij 

javnega značaja, 
2. svetovanje drugim organom v zvezi z uporabo določil tega 

zakona. 
3. druge spodbujevalne in razvojne naloge. 

33. člen 
(varuh pravic državljanov) 

Za varovanje pravice do dostopa do informacij javnega značaja 
kot posebnega področja je v skladu z zakonom pristojen tudi 
varuh pravic državljanov. 

VII. STROŠKI POSREDOVANJA INFORMACIJ 

34. člen 
(stroški posredovanja informacij) 

(1) Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen 

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

35. člen 
(predpis Vlade) 

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

36. člen 
(stroškovnik in njegova objava) 

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

(2) V aktu iz prejšnjega odstavka, organi navedejo tudi uradno 
osebo iz 9. člena tega zakona. 

(3) Organ je dolžan prosilca opozoriti na plačilo stroškov in če 
prosilec to zahteva, mu mora organ vnaprej sporočiti višino 
stroškov, ki mu jih bo zaračunal za posredovanje informacij. 

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

VIII. POROČANJE 

37. člen 
(letna poročila organov) 

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

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati: 
1. imena in priimke uradnih oseb, zadolženih za posredovanje 

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

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

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

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

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

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

38. člen 
(sprejem in objava skupnega letnega poročila) 

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

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

39. člen 
(odgovornost za prekršek) 

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

(2) Z denarno kaznijo najmanj 350.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba organa, ki uniči dokument, zadevo, 
dosje, register, evidenco ali dokumentarno gradivo, v katerem se 
nahaja informacija javnega značaja, z namenom, da jo napravi 
nedostopno javnosti. 

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

40. člen 
(pričetek dela pooblaščenca) 

Pooblaščenec prične s svojim delom najkasneje 1.9.2003. 

41. člen 
(predpisi in drugi akti vlade) 

(1) Vlada objavi katalog iz drugega odstavka 1. člena tega zakona 
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Vlada izda predpise iz 11. člena in petega odstavka 25. člena 
tega zakona najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

(3) Vlada izda stroškovnik iz 35. člena tega zakona najkasneje v 
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

42. člen 
(akti organov) 

(1) Organi pripravijo kataloge iz 8 člena tega zakona v enem letu 
po uveljavitvi predpisa iz 11. člena tega zakona. 

(2) Organi objavijo stroškovnik iz 35 člena tega zakona najkasneje 
v enem mesecu po njegovi uveljavitvi. 

43. člen 
(imenovanje odgovorne osebe) 

Organi imenujejo uradne osebe iz 9. člena tega zakona najkasneje 
v treh mesecih po njegovi uveljavitvi. 

44. člen 
(posredovanje dokumentov v svetovni splet) 

Organi so dolžni najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi 
predpisa iz 11. člena tega zakona, posredovati v svetovni splet 
informacije javnega značaja iz 10. člena tega zakona. 

45. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati prvi odstavek 38 
člena in prvi odstavek 40. člena Zakona o arhivskem gradivu in 
arhivih (Uradni list RS; št. 20/1997, 32/1997-popravek). 

46. člen 
(pričetek veljavnosti zakona) 

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

OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je na 22.seji dne 28.01.2003 
opravil drugo obravnavo predloga Zakona o dostopu do informacij 
javnega značaja in sprejel amandmaje k predlogu zakona. Na 

podlagi tretjega odstavka 137. člena Poslovnika Državnega zboia 
je naložil Vladi Republike Slovenije, da pripravi predlog zakona za 
tretjo obravnavo in ga predloži Državnemu zboru. 

USKLADITVENA AMAMDMAJA VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O DOSTOPU DO 
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA (ZDIJZ) 

K 11. členu: 

V besedilu člena se črta številka »4« in se nadomesti s številko 
»6«. 

Obrazložitev: 
Gre za redakcijski uskladitveni amandma zaradi tiskarske napake 
pri besedilu zakona za drugo branje. 

K 31. členu: 

V besedilu člena se črta beseda »Vlade« in se jo nadomesti z 
besedo »pooblaščenca«. 

Obrazložitev: 
Pri pripravi predloga zakona za tretje branje, smo ugotovili, da je 
določba 31. člena zakona neusklajena z drugimi določbami 
zakona, zato je Vlada skladno z določbo 5. odstavka 140. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Ur.l. 35/2002) 
pripravila uskladitveni amandma. 

Ljubljana, dne 13.2.2003 
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Predlog zakona o 

NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU 

(ZNPosr) 

- prva obravnava - EPA 606 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2511-0012 
Številka: 465-08/2002-2 
Ljubljana, 13.02.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 8 redni seji dne 13.2.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O NEPREMIČNINSKEM 
POSREDOVANJU, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114 člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije z navedenim predlogom zakona 
nadomešča predlog zakona o nepremičninskem posredovanju 

- prva obravnava, ki ga je poslala z dopisom št. 465-08/2002- 
1 z dne 11.07. 2002. 

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

mag. Janez KOPAČ, minister za okolje, prostor in energijo, 
Jože NOVAK, državni sekretar V Ministrstvu za okolje, 
prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina poslancev 

Ljubljana, 14.02.2003 

Poslankam in poslancem je bil posredovan: 

Predlog zakona o nepremičninskem posredovanju, ki ga 
je predložila Vlada RS, 14.2.2003, EPA 606 - III 

Na podlagi prvega odstavka 122. člena poslovnika Državnega 
zbora podpisani poslanci zahtevajo, da se o predlogu zakona 
opravi splošna razprava. 

Skupina poslancev: 

Ime in priimek  
1 "ione 
^ lat>'ite~ 
3. hfgflcP 
4. Ph<t E 
5. g C, V/AMTJJ TI A/ 
6. /jtoŠAH j/UCU-O 
7. ČI 
8. 3 ((LCI3- 

■lep UUC-0 

j. j/>/*/; 
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PREDLOG ZAKONA O 
NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU 

Vsebina gradiva: 

I. UVOD: 
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 
2. Cilji in načela zakona 
3. Poglavitne rešitve 
4. Primerjava z ureditvami drugih držav 
5. Finančne in druge posledice 

II. BESEDILO ČLENOV: 
Prvi del: Splošne določbe 
Drugi del: Pogoji za opravljanje posredovanja v 

prometu z nepremičninami 
Tretji del: Pravila za varno in skrbno poslovanje pri 

nepremičninskem posredovanju 
Četrti del: Javne evidence o posredovanju v prometu 

z nepremičninami 
Peti del: Posamično ocenjevanje tržne vrednosti 

nepremičnine 
Šesti del: Pristojnosti ministrstva, pristojnega za 

posredovanje v prometu z nepremičninami 
Sedmi del: Inšpekcijsko nadzorstvo 
Osmi del: Kazenske določbe 
Deveti del: Prehodne in končne določbe 

III. OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

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

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

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

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

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

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

2. Cilji in načela zakona 

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

Osrednji cilj zakona je glede na sistemsko navezo na ureditev 
področja prometa z nepremičninami v obligacijskem zakoniku 
urejati storitve nepremičninskega posredovanja tako, da bo 
spoštovano načelo pravne varnosti vseh strank, ki so v razmerju 
prisotne ter varovanje javnega interesa na tem področju s 
prednostnima ciljema varovanja pogodbeno šibkejše stranke, to 
je naročitelja, kakor tudi skrbjo za razvoj in ugled nepremičninske 
stroke, 
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Bistveni cilji, ki jih zasleduje predlagani zakon so, da se v skladu 
s temeljnimi načeli in namenom zakona opredelijo in s tem 
zavarujejo pravice in dolžnosti naročiteljev, tretjih oseb in 
nepremičninskih posrednikov ter nepremičninskih družb, tako 
da se: 

v povezavi s standardno klasifikacijo dejavnosti uredijo pojmi 
s področja opravljanja storitev posredovanja v prometu z 
nepremičninami; 
določi nepremičninskim družbam in posrednikom jasne pogoje 
za opravljanje storitev oziroma poslov posredovanja, 
določi pravila za varno in skrbno poslovanje, ki so jih 
nepremičninske družbe in nepremičninski posredniki dolžni 
upoštevati pri svojem delu; 
opredeli pristojnosti resornega ministrstva; 
zagotovi javne evidence o posredovanju v prometu z 
nepremičninami; 
zagotovi pravno podlago za dograjevanje pravnega sistema 
prometa z nepremičninami in posamičnega ocenjevanja tržne 
vrednosti nepremičnine ob hkratnem upoštevanju javnega 
interesa na obravnavanem področju; 
zagotovi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona. 

Temeljna načela, vgrajena oziroma upoštevana v predlaganem 
zakonu, pa so: 

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

3. Poglavitne rešitve: 

Zakon določa pogoje za opravljanje posredovanja v prometu z 
nepremičninami tj. pogoje, kijih morajo izpolnjevati nepremičninske 
družbe (gospodarske družbe oziroma samostojni podjetniki 
posamezniki) za opravljanje storitev posredovanja kakor tudi 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati nepremičninski posredniki (fizične 
osebe s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva) za opravljanje 
poslov posredovanja 

Nepremičninska družba sme pričeti z opravljanjem storitev 
posredovanja v prometu z nepremičninami, če ima zagotovljene 
ustrezne prostore, če zanjo opravlja posle posredovanja na 
podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi eden ali 
več nepremičninskih posrednikov, ki imajo licenco pristojnega 
ministrstva in so vpisani v imenik nepremičninskih posrednikov 
pri pristojnem ministrstvu in če ima zavarovano odgovornost. 

Zakon predpisuje najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje v 
primeru nakupa ali prodaje, odvisno od vrednosti posredovane 
nepremičnine, največ 4% od pogodbene cene. V vseh ostalih 
primerih višino plačila za posredovanje stranki uredita s pogodbo 

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

Pristojno ministrstvo po zakonu, to je ministrstvo, pristojno za 
prostor, daje in odvzema licence nepremičninskim posrednikom 
za opravljanje poslov posredovanja, vodi imenik nepremičninskih 
posrednikov, ter zagotavlja javne evidence o posredovanju v 
prometu z nepremičninami. Pristojni minister ter minister, pristojen 

za pravosodje, izdata pravilnik, s katerim predpišeta pogoje za 
usposabljanje za strokovni izpit in za izvajanje strokovnih izpitov. 

Zakon predpisuje nepremičninskim družbam tudi vodenje evidenc 
o posredovanju v prometu z nepremičninami. Na podlagi teh 
podatkov pa se oblikuje skupna baza podatkov pri pristojnem 
ministrstvu oziroma instituciji, ki bo s strani pristojnega ministrstva 
pooblaščena za vodenje in vzdrževanje skupne baze podatkov 
nepremičninskih družb. V samostojni bazi podatkov se za potrebe 
izvajanja zemljiške in stanovanjske politike ter tržnih analiz zbirajo 
tudi nekateri podatki davčne službe, ki zadevajo promet 
nepremičnin. Podatki iz obeh baz podatkov so dostopni javnosti. 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona je poverjen Tržnemu 
inšpektoratu Republike Slovenije 

Za posamično ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnine cenilci 
uporabljajo strokovne standarde, sprejete skladno z zakonom, ki 
ureja revidiranje. Pristojni minister pa lahko v soglasju z ministrom, 
pristojnim za pravosodje ter ministrom, pristojnim za finance, z 
namenom udejanjanja načela posamičnega ocenjevanja tržne 
vrednosti nepremičnin, izda predpis, ki ureja metodologijo 
posamičnega ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnine. 

Kazenske določbe sankcionirajo kršitve nepremičninskih družb 
in kršitve nepremičninskih posrednikov. 

V prehodnih in končnih določbah je določeno, da nepremičninski 
posredniki, ki so pridobili strokovno znanje po dosedanjih sistemih 
izobraževanja, opravijo strokovni izpit za nepremičninskega 
posrednika v roku treh let po sprejetju programa usposabljanja, 
ki ga s pravilnikom predpišeta pristojni minister ter minister, 
pristojen za pravosodje. 

Nepremičninski posredniki, ki se po dosedanjih sistemih 
izobraževanja niso izobraževali, morajo opraviti strokovni izpit v 
enem letu po sprejetju že omenjenega pravilnika, ki bo določal 
program usposabljanja. 

Nepremičninski posredniki, ki ne izpolnjujejo izobrazbenega 
pogoja in nimajo potrebnih delovnih izkušenj, pa morajo za 
pridobitev licence pridobiti potrebno izobrazbo v štirih letih od 
uveljavitve zakona. 

4. Primerjava z ureditvami drugih držav 

a) Avstrija 

Avstrijski pravni red ureja področje posredovanja v prometu z 
nepremičninami z več predpisi, ki področje precej natančno 
urejajo. Relevantni so Zakon o posredovanju (Maklergesetz), 
Spremembe zakona o varstvu potrošnikov in Uredba zveznega 
ministra za gospodarske zadeve o stanovskih in izvajalskih 
pravilih posrednikov z nepremičninami. Slednja je začela veljati 
1.8.1978 in določa, kaj se šteje za posredovanje z nepremičninami. 
Pri tem določoe širi tudi na zastopnika, ki po nalogu in za račun 
naročitelja sklepa pravne posle v zvezi z nepremičninami Določa 
obvezno ravnanje v skladu z načelom dobrega gospodarstvenika. 
Ne vsebuje omejitev, kdo sme opravljati to dejavnost, ampak 
podrobne obligacijske določbe. Tudi ne določa pogaja pisnosti 
pogodbe. Večji del določb se nanaša na oblikovanje cen pri 
posameznih posredovanjih in pri določanju višine plačila, če 
posredovanje ni bilo uspešno. Višina provizije se izračuna gleda 
na vrednost nepremičnine za katero je bilo posredovano. Večja 
kot je vrednost, manjši je procent provizije, ki se giblje od 3 do 5% 
za vsako stranko Pri posredovanju za najem je provizija odvisna 
od trajanja najemne pogodbe. Zakon o posredovanju pa ureja 
pravice in dolžnosti tudi ostalih posrednikov in ne le posrednikov 

15. februar2003 23 poročevalec, št. 10 



z nepremičninami. Posebnih omejitev, kdo sme opravljati dejavnost 
posrednika z nepremičninami, tudi zakon ne vsebuje. Če posreduje 
posrednik v skladu s posredniško pogodbo le za eno stran, mora 
o tem takoj obvestiti tretjega. Ta določba predvideva, da je 
posredovanje nepremičnin po sami naravi "dvojna" dejavnost, 
torej posrednik posreduje za naročitelja in za tretjega. V 
nasprotnem primeru pa je o enostranskosti takoj dolžan obvestiti 
tretjega, saj mora le ta biti takoj seznanjen, da posrednik ni več 
nevtralen 

b) Nemčija 

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

c) Velika Britanija 

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

č) Nizozemska 

Tako kot ostale zakonodaje tudi Nizozemska ne zahteva 
obveznega posredovanja pri prometu z nepremičninami. 
Pridobitev naziva posrednik je zakonsko urejena in se lahko pridobi 
šele po zaključku zahtevane izobrazbe Pred sodiščem 
zaprisežen posrednik mora imeti srednjo šolo in dvoletno šolo 

nizozemskega združenja za posrednike nepremičnin. Za 
opravljanje dejavnosti posredovanja ni posebnih zakonskih 
pogojev. Tudi ni posebnih zakonskih pravil za tiste, ki se ukvarjajo 
s posredovanjem glede zavarovanja pred odgovornostjo ali 
članstva v poklicnem združenju. 

d) Danska 

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

e) Hrvaška 

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

5. Finančne in druge posledice 

Predlagani zakon ne bo povzročil dodatnih proračunskih 
obremenitev pri ministrstvu, pristojnem za prostor tj. Ministrstvu 
za okolje, prostor in energijo, saj je mogoče zagotoviti potrebno 
strokovno delo s prerazporeditvijo delavcev iz Geodetske uprave 
Republike Slovenije na ožje Ministrstvo za okolje, prostor in 
energijo. Prav tako je potrebno računalniško opremo ter druge 
morebitne manjše stroške mogoče zagotoviti s prerazporeditvijo 
sredstev v okviru že zagotovljenih materialnih sredstev. 

Organizacija izvrševanja inšpekcijskega nadzora se v celoti 
vključuje v obstoječi sistem delovanja državne uprave, glede na 
razširjene pristojnosti Tržnega inšpektorata Republike Slovenije 
pa bo potrebna dodatna zaposlitev enega tržnega inšpektorja, pri 
čemer izračuni kažejo, da to predstavlja finančno obremenitev v 
višini šest milijonov tolarjev letno. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon: 
1. določa obveznosti nepremičninskih družb pri opravljanju 

storitev posredovanja v prometu z nepremičninami (v 
nadaljnjem besedilu: posredovanja); 

2. določa nepremičninskim posrednikom pogoje za opravljanje 
poslov posredovanja; 

3. določa pravila za varno in skrbno poslovanje pri 
nepremičninskem posredovanju, ki so jih nepremičninske 
družbe in nepremičninski posredniki dolžni upoštevati pri 
svojem delu; 

4. določa pristojnosti ministrstva, pristojnega za posredovanje 
v prometu z nepremičninami (v nadaljnjem besedilu: pristojno 
ministrstvo); 

5. določa javne evidence o posredovanju v prometu z 
nepremičninami; 

6 opredeljuje strokovne podlage za posamično ocenjevanje 
tržne vrednosti nepremičnine; 

7. ureja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakona. 

2. člen 
(uporabljeni pojmi) 

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

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

2) Nepremičninski posrednik / nepremičninska posrednica je 
fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle 
posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi 
pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva 
za opravljanje poslov posredovanja in je vpisana v imenik 
nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu 

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

4) Naročitelj / naročiteljica je fizična ali pravna oseba, ki z 
nepremičninsko družbo sklene posredniško pogodbo. 

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

6) Pristojno ministrstvo po tem zakonu je ministrstvo, pristojno 
za prostor. 

II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE POSREDOVANJA V 
PROMETU Z NEPREMIČNINAMI 

1. Nepremičninske družbe in opravljanje storitev 
posredovanja 

3. člen 
(opravljanje storitev posredovanja) 

Nepremičninska družba sme pričeti z opravljanjem storitev 
posredovanja, če izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. da ima zagotovljene ustrezne prostore, ki so potrebni in 

primerni za opravljanje storitev posredovanja, pri čemer za 
ustrezen prostor šteje, da je zagotovljen vsaj en prostor, ki 
se ločeno od ostalih uporablja za individualne razgovore s 
strankami, če ima nepremičninska družba več kot enega 
zaposlenega; 

2. da zanjo na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni 
podlagi opravlja posle posredovanja eden ali več 
nepremičninskih posrednikov, ki imajo licenco pristojnega 
ministrstva in so vpisani v imenik nepremičninskih posrednikov 
pri pristojnem ministrstvu; 

3. da ima zavarovano odgovornost v skladu z določbami tega 
zakona. 

4. člen 
(obveznost nepremičninske družbe) 

Nepremičninska družba mora zagotoviti, da zanjo v razmerju do 
naročitelja posle posredovanja bodisi na podlagi zaposlitve bodisi 
na drugi pravni podlagi opravljajo samo nepremičninski posredniki, 
ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje teh poslov po tem zakonu. 

5. člen 
(najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje) 

(1) Najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje sme znašati v 
primeru nakupa ali prodaje, odvisno od vrednosti posredovane 
nepremičnine, največ 4 % od pogodbene cene, pri čemer je 
davek na dodano vrednost že vključen V vseh drugih primerih 
pa višino plačila za posredovanje stranki uredita s pogodbo 

(2) Plačilo za posredovanje lahko nepremičninska družba 
zaračuna le naročitelju na podlagi pogodbe o posredovanju. V 
primeru, da je dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata 
obe stranki, se znesek iz prejšnjega odstavka razdeli. 

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

(4) Minister, pristojen za prostor lahko v soglasju z ministrom, 
pristojnim za gospodarstvo, s podzakonskim aktom predpiše 
merila za oblikovanje cen storitev nepremičninskega 
posredovanja v okviru provizije iz prvega odstavka tega člena 
in v skladu s stroškovnikom iz tretje točke drugega odstavka 
14. člena tega zakona. 
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6. člen 
(odgovornost za škodo in zavarovanje odgovornosti) 

(1) Nepremičninska družba mora zavarovati svojo odgovornost 
za škodo, ki jo povzroči naročitelju ali tretji osebi s kršitvijo 
pogodbe o nepremičninskem posredovanju, za zavarovalno 
vsoto, ki ne sme biti nižja od 40.000.000 tolarjev za posamezen 
zavarovalni primer oziroma od 80.000.000 tolarjev za vse 
zavarovalne primere v posameznem letu. 

(2) Pristojni minister lahko za posamezno koledarsko leto zviša 
zavarovalni vsoti iz prejšnjega odstavka. 

(3) Zavarovanje iz prvega odstavka tega člena mora kriti 
odgovornost nepremičninske družbe za ravnanja vseh 
nepremičninskih posrednikov in drugih oseb, ki za 
nepremičninsko družbo bodisi na podlagi pogodbe o zaposlitvi 
bodisi na drugi pravni podlagi opravljajo posle v prometu z 
nepremičninami. 

2. Nepremičninski posrednik in opravljanje poslov 
posredovanja 

7. člen 
(izdaja licence za opravljanje poslov posredovanja in 

vpis v imenik nepremičninskih posrednikov) 

1) Pristojno ministrstvo izda nepremičninskemu posredniku na 
njegovo prošnjo licenco za opravljanje poslov posredovanja, 
če ima najmanj višjo strokovno izobrazbo, opravljen strokovni 
izpit v skladu s tem zakonom in če ni bil pravnomočno 
nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje 
oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot treh 
mesecev, ki še ni izbrisana. 

2) Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka se ugotavlja z 
javnimi listinami oziroma potrdili. 

3) V imenik nepremičninskih posrednikov se vpisuje naslednje 
podatke: 
1. osebni podatki (ime, priimek, datum in kraj rojstva, EMŠO, 

davčna številka, prebivališče); 
2. izobrazba; 
3. številka in datum izdaje licence; 
4 pridobitev licence; 
5. odvzem licence; 
6. številko in datum obnovitve licence; 
7 vrsta licence (pogojna, nepogojna). 

(4) Imenik nepremičninskih posrednikov je javen. Upravitelj tega 
imenika ima pravico in dolžnost, da iz centralnega registra 
prebivalstva občasno obnavlja podatke iz prejšnjega 
odstavka 

8. člen 
(tuje fizične osebe) 

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

za nepremičninskega posrednika in je vpisana v imenik 
nepremičninskih posrednikov; 

2. če z ustrezno listino izkaže, da v državi, katere državljan je, 
ni bila pravnomočno nepogojno obsojena za kaznivo dejanje 
zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora 
več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana. 

3 če je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov. 

9. člen 
(odvzem licence ter izbris iz imenika nepremičninskih 

posrednikov) 

1) Nepremičninskemu posredniku pristojno ministrstvo lahko 
trajno ali začasno odvzame licenco za opravljanje poslov 
posredovanja v naslednjih primerih: 
1. če ni strokovno usposobljen za delo oziroma krši predpise; 
2. če huje krši pravila varnega in skrbnega posredovanja v 

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

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

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

5. če mu je odvzeta poslovna sposobnost. 

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

10. člen 
(pravno varstvo) 

O izdaji, zavrnitvi izdaje ali odvzemu licence in o vpisu ali izbrisu 
iz imenika nepremičninskih posrednikov odloča pristojno 
ministrstvo z odločbo, izdano v upravnem postopku. Zoper 
odločbo je dovoljena tožba na upravno sodišče. 

11. člen 
(prepoved opravljanja del, ki pomenijo konkurenco) 

V času, ko nepremičninski posrednik opravlja posle posredovanja 
za določeno nepremičninsko družbo, ne sme brez soglasja 
nepremičninske družbe opravljati poslov posredovanja za drugo 
nepremičninsko družbo niti drugih poslov oziroma ravnanj, ki so 
konkurenčni storitvam posredovanja, ki jih opravlja 
nepremičninska družba. 

III. PRAVILA ZA VARNO IN SKRBNO POSLOVANJE 
PRI NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU 

12. člen 
(pogodba o posredovanju v prometu z 

nepremičninami) 

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

(2) Za pravno razmerje med nepremičninsko družbo in 
naročiteljem veljajo splošna pravila obligacijskega prava o 
pogodbi o posredovanju, razen pravil o posredniškem 

poročevalec, št. 10 26 15.februar2003 



dnevniku in posredniškem listu, če ni v tem zakonu drugače 
določeno. 

(3) Določb tega poglavja s pogodbo ni mogoče izključiti oziroma 
omejiti, razen če je v zvezi s posamezno določbo izrecno 
dopusten drugačen dogovor pogodbenih strank oziroma je 
drugačen dogovor v očitnem interesu naročitelja. 

(4) V pogodbi o posredovanju, sklenjeni med nepremičninsko 
družbo in naročiteljem, morajo biti navedeni podatki o 
zavarovanju odgovornosti ter naveden nepremičninski 
posrednik, ki bo opravljal posle posredovanje za naročitelja. 

13. člen 
(skrbnost dobre nepremičninske družbe oz. dobrega 

nepremičninskega posrednika) 

(1) Nepremičninska družba in nepremičninski posrednik, ki zanjo 
opravlja posle posredovanja, morata pri opravljanju storitev 
oziroma poslov posredovanja v prometu z nepremičninami 
ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. 

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

14. člen 
(splošni pogoji poslovanja) 

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

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

družba zaveže opraviti pri opravljanju posamezne vrste 
storitve; 

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

3. če nepremičninska družba poleg provizije zaračunava 
tudi druge stroške vrsto in višino teh stroškov. 

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

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

15. člen 
(oglaševanje) 

(1) Nepremičninska družba mora pri oglaševanju oziroma pri 
drugih javnih objavah v sredstvih javnega obveščanja oziroma 
na spletnih straneh, v prostorih nepremičninske družbe ali na 
drugih mestih, kjer je dovoljeno oglašei/anje, v zvezi z 
nepremičnino, ki je predmet posredovanja, zagotoviti objavo 
cene, lokacije, leta izgradnje stavbe in velikosti nepremičnine 
ter firme in sedeža nepremičninske družbe. 

(2) V kolikor nepremičninska družba oglaša lastno nepremičnino, 
mora to v oglasu posebej navesti. 

(3) Prepovedano je oglaševati na način, ki je v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena (na primer z letaki, ki se lepijo na 
vhode stavb, ali letaki, ki se puščajo v njihovih nabiralnikih). 

(4) Za oglaševanje časovnega zakupa stanovanjskih objektov 
se uporabljajo določbe zakona o varstvu potrošnikov. 

16. člen 
(zaščita interesov naročitelja) 

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

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

pogodbi v prometu z nepremičninami; 
2. vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev 

pogodbe v prometu z nepremičninami; 
3. višino in vrsto davčnih obveznosti stranke, višino 

stroškov notarske overovitve podpisov, vpisa v zemljiško 
knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo 
pogodbe, ki je predmet posredovanja; 

4. morebitna tveganja, povezana z neurejenim 
zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, pisanimi 
stvarnimi pravicami oziroma drugimi pravicami tretjih na 
nepremičninah oziroma drugimi morebitnimi neurejenimi 
pravnimi razmerji. 

(3) Nepremičninska družba si mora na primeren način 
prizadevati, da od naročitelja pridobi podatke o njegovih 
finančnih zmožnostih in namenih v zvezi s poslom, ki ji ga je 
zaupal naročitelj, in druge podatke, ki so pomembni za zaščito 
interesov naročitelja v zvezi s storitvami, ki jih opravlja za 
naročitelja. 

17. člen 
(anonimnost naročnika) 

Kadar nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja za 
naročitelja, ki želi ostati anonimen, ni zavezana tretji osebi, ki bi z 
naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete naročitelja 
vse do sklenitve pravnega posla 

18. člen 
(nepristranost pri posredovanju) 

(1) Nepremičninska družba mora pri opravljanju storitev 
posredovanja v enaki meri skrbeti za zaščito interesov tako 
naročitelja kot tudi tretje osebe, s katero je naročitelja spravila 
v stik in pri tem ravnati nepristrano, razen kadar na podlagi 
izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa samo 
naročiteljeve interese. 

(2) Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora z 
naročiteljem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve 
interese, mora na to tretjo osebo, s katero je naročitelja 
spravila v stik, jasno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika 
in ne posrednika. 
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19. člen 
(nasprotje interesov) 

Nepremičninska družba mora naročitelja poučiti o morebitnih 
nasprotjih med interesi naročitelja in interesi nepremičninske 
družbe oziroma drugih naročiteljev, za katere nepremičninska 
družba opravlja storitve posredovanja v prometu z 
nepremičninami. 

20. člen 
(ekskluzivno posredovanje) 

(1) Če se nepremičninska družba in naročitelj dogovorita, lahko 
nepremičninska družba prenese storitve posredovanja na 
druge nepremičninske družbe 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ostane naročitelj v 
pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero 
je sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba 
pa mora naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, 
na katere prenaša naročilo. 

(3) Naročitelj sme pogodbo o posredovanju za isto nepremičnino 
skleniti samo z eno nepremičninsko družbo, če ni drugače 
dogovorjeno 

21. člen 
(preverjanje stanja nepremičnine) 

(1) Nepremičninska družba mora pred sklenitvijo pogodbe, v 
zvezi s katero je posredovala, preveriti pravno in dejansko 
stanje nepremičnine, in pogodbeni stranki jasno in razumljivo 
pisno opozoriti na morebitne pravne napake oziroma stvarne 
napake nepremičnine 

(2) Nepremičninska družba mora pri preverjanju pravnega in 
dejanska stanja v okviru posredovanja nepremičnine zlasti: 
1. na podlagi podatkov zemljiške knjige oziroma če 

nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, na podlagi listin, 
ki so podlaga za vknjižbo, preveriti ali je prodajalec 
oziroma najemodajalec lastnik nepremičnine, ki je 
predmet pogodbe, pri sklenitvi katere posreduje, in ali so 
na tej nepremičnini stvarne pravice oziroma druge pravice 
tretjih, ki bi lahko omejevale oziroma izključevale pravice 
stranke, 

2 na podlagi strokovnega ogleda preveriti, ali ima 
nepremičnina očitne napake oziroma pomanjkljivosti, ki 
vplivajo na uporabnost oziroma ceno nepremičnine, 

3. kadar je predmet pogodbe, pri sklenitvi katere posreduje, 
zemljišče: na podlagi potrdila (lokacijske informacije) 
pristojnega upravnega organa preveriti namembnost 
zemljišča, določeno s prostorskimi ureditvenimi akti. 

(3) Nepremičninska družba odgovarja naročitelju oziroma tretji 
osebi, ki jo je spravila z naročiteljem v stik, za škodo, ki 
nastane naročitelju oziroma tretji osebi zaradi pravne oziroma 
stvarne napake nepremičnine, na katero je nepremičninska 
družba ni opozorila, če je nepremičninska družba za napako 
vedela oziroma če bi jo lahko ugotovila s skrbnim preverjanjem 
stanja nepremičnine. 

22. člen 
(sestavljanje listin o pravnih poslih) 

(1) Kadar storitev posredovanja v prometu z nepremičninami, ki 
jih opravlja nepremičninska družba, vključuje tudi sestavo 

listin, ki vsebujejo zapis pogodbe, pri sklenitvi katere je 
nepremičninska družba posredovala oziroma listin o drugih 
pravnih poslih, mora nepremičninska družba zagotoviti, da te 
listine sestavi univerzitetni diplomirani pravnik. 

(2) Kadar nepremičninska družba pri opravljanju storitve 
posredovanja sestavi tudi listino o pravnem poslu, odgovarja 
naročitelju oziroma tretji osebi tudi za škodo, ki jima nastane 
zaradi nepravilno sestavljene listine o pravnem poslu 

23. člen 
(plačilo za posredovanje) 

(1) Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za 
posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je 
posredovala, razen če se nepremičninska družba in naročitelj 
dogovorita, da se pridobi pravico do plačila že ob sklenitvi 
predpogodbe. 

(2) Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila 
za posredovanje pred sklenitvijo pravnega posla, za katerega 
se posreduje. Lahko pa sprejme plačilo za dodatne storitve v 
zvezi s cenitvijo nepremičnine, sestavo pogodbe in podobno, 
v višini dejanskih stroškov, če je tako posebej dogovorjeno 
med strankama. 

(3) Nepremičninska družba ima pravico do plačila za 
posredovanje tudi, če pogodbeni stranki pozneje odstopita 
od sklenjene pogodbe. 

(4) Nepremičninska družba ima pravico do plačila za 
posredovanje tudi, kadar naročitelj s tretjo osebo, s katero ga 
je spravil v stik posrednik, sklene pogodbo, ki je bila predmet 
posredovanja, po prenehanju pogodbe o posredovanju v 
prometu z nepremičninami, če je bila pogodba, ki je bila 
predmet posredovanja, sklenjena v enem letu po prenehanju 
pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami. 

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se nepremičninski- 
družba in naročitelj lahko dogovorita, da ima nepremičninska 
družba pravico plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj 
sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila 
predmet posredovanja. Plačilo za posredovanje iz prejšnjega 
stavka ne sme presegati ene četrtine s pogodbo 
dogovorjenega plačila za posredovanje. 

(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena, nepremičninska družba 
nima pravice do plačila za posredovanje, če z naročiteljem 
sama kot pogodbena stranka sklene pogodbo, ki je bila 
predmet posredovanja, oziroma če tako pogodbo z 
naročiteljem sklene nepremičninski posrednik, ki je za 
nepremičninsko družbo opravljal posle posredovanja 

24. člen 
(dolžnost obveščanja) 

(1) Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh 
okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev 
posredovanja. 

(2) Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene 
pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem 
nemudoma obvestiti nepremičninskega posrednika oziroma 
nepremičninsko družbo. 

(3) Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti na vpogled 
vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini. 
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25. člen 
(trajanje in odpoved pogodbe) 

28. člen 
(dostopnost podatkov) 

(1) Če se stranke ne dogovorijo drugače, se šteje, daje pogodba 
o posredovanju sklenjena za določen čas devetih mesecev 
in se lahko sporazumno večkrat podaljša. 

(2) Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo, če to ni v 
nasprotju z dobro vero in poštenjem. 

IV. JAVNE EVIDENCE O POSREDOVANJU V 
PROMETU Z NEPREMIČNINAMI 

26. člen 
(evidenca nepremičninskih družb o posredovanju v 

prometu z nepremičninami) 

1) Nepremičninska družba mora voditi evidenco o posredovanju 
v prometu z nepremičninami. 

2) Evidenca iz prvega odstavka tega člena mora za vsak posel 
(pogodbo) obsegati naslednje podatke: 
1 vrsto pravnega posla; 
2. vrsto nepremičnine (zemljišče z oznako namena rabe, 

stanovanje, poslovni prostor in podobno); 
3. tehnične podatke o nepremičnini; 
4 identifikacijske podatke o nepremičnini (identifikacijska 

oznaka iz zemljiškega katastra oziroma katastra stavb), 
če nepremičnina te oznake ima, oziroma druge podatke, 
s katerimi je mogoče nepremičnino enolično identificirati; 

5. prodajno ceno oziroma najemnino za m2 površine 

3) Nepremičninska družba mora podatke iz drugega odstavka 
mesečno posredovati pristojnemu ministrstvu oziroma 
instituciji, ki jo pristojno ministrstvo pooblasti za vodenje in 
vzdrževanje skupne baze podatkov nepremičninskih družb. 

4) Pristojni minister izda v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona 
navodilo, s katerim uredi vodenje evidenc iz prvega odstavka 
tega člena in posredovanje podatkov iz evidenc pristojnemu 
ministrstvu oziroma instituciji, kolikor jo pristojno ministrstvo 
pooblasti za vodenje in vzdrževanje evidenc. 

27. člen 
(evidenca prometa nepremičnin) 

1) Za potrebe izvajanja zemljiške in stanovanjske politike ter 
tržnih analiz Davčna uprava Republike Slovenije pristojnemu 
ministrstvu oziroma instituciji, ki jo pristojno ministrstvo 
pooblasti za vodenje in vzdrževanje evidence prometa 
nepremični, redno posreduje naslednje podatke o prometu 
nepremičnin iz evidence o odmeri, obračunu, izterjavi in 
knjiženju davka na promet nepremičnin: 

leto prejema napovedi 
- lokacijo nepremičnine (katastrska občina in naselje) 

vrsto nepremičnine 
površino zemljišča 
površino objekta 
leto izgradnje objekta 
pogodbeno ceno 

(2) Roke in način posredovanja podatkov iz prvega odstavka 
določi pristojno ministrstvo v soglasju z Davčno upravo 
Republike Slovenije. 

(3) Podatki iz prvega odstavka tega člena se vodijo v samostojni 
bazi podatkov. 

1) Podatki iz baze podatkov 26. in 27. člena so javno dostopni v 
roku 30 dni od zaprosila. Za posredovanje podatkov iz 
navedenih baz lahko pristojno ministrstvo oziroma institucija, 
pooblaščena za njuno vodenje in vzdrževanje, zaračunava 
storitev za izpisek v višini, določeni s tarifo, ki jo predpiše 
minister. 

2) Dostop do podatkov iz prejšnjega odstavka je za državne 
organe brezplačen. 

V. POSAMIČNO OCENJEVANJE TRŽNE 
VREDNOSTI NEPREMIČNINE 

29. člen 
(uporaba načela posamičnega ocenjevanja tržne 

vrednosti nepremičnine) 

(1) Za posamično ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnine 
uporabljajo cenilci strokovne standarde, sprejete skladno z 
zakonom, ki ureja revidiranje. 

(2) Podrobnejša navodila o usposabljanju cenilcev in priznavanju 
znanj s področja uporabe standardov iz prvega odstavka 
tega člena, predpiše minister, pristojen za prostor v soglasju 
z ministrom, pristojnim za finance ter ministrom, pristojnim za 
pravosodje. 

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka lahko pristojni minister 
v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje in ministrom, 
pristojnim za finance, z namenom udejanjanja načela 
posamičnega ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnin izda 
predpis, ki ureja metodologijo posamičnega ocenjevanja tržne 
vrednosti nepremičnin. 

VI. PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA, PRISTOJNEGA 
ZA POSREDOVANJE V PROMETU Z 
NEPREMIČNINAMI 

30. člen 
(pristojnosti ministrstva) 

(1) Pristojno ministrstvo: 
1. daje in odvzema licenco za opravljanje poslov 

posredovanja; 
2. vodi imenik nepremičninskih posrednikov; 
3. zagotavlja javne evidence o posredovanju v prometu z 

nepremičninami. 

(2) Pristojni minister ter minister pristojen za pravosodje, 
sprejmeta pravilnik, s katerim predpišeta pogoje za 
usposabljanje za strokovni izpit in za izvajanje strokovnih 
izpitov. 

31. člen 
(nasprotje interesov) 

(1) Če pristojno ministrstvo prenese del svojih pristojnosti na 
druge institucije morajo le-te zagotoviti upoštevanje načela 
preprečevanja nasprotja interesov. 

(2) Pristojnosti iz prejšnjega odstavka pristojno ministrstvo 
prenese na podlagi javnega razpisa. 

15. februar 2003 29 poročevalec, št. 10 



VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

32. člen 
(pristojnost) 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem storitev posredovanja 
izvajajo inšpektorji Tržnega inšpektorata Republike Slovenije, 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

33. člen 
(kršitve nepremičninskih družb) 

1) Z denarno kaznijo od 3.000.000 do 30.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje nepremičninska družba (gospodarska 
družba ali samostojni podjetnik posameznik): 
1 če nima zagotovljenih prostorov skladno skladno s prvo 

točko 3. člena zakona; 
2. če ne sklene zavarovanja za odgovornost iz tretje točke 

3. člena; 
3. če ne določi nepremičninskega posrednika skladno s 4. 

členom, dejansko pa opravlja dejavnost posredovanja; 
4 če se dogovori za plačilo za posredovanje v nasprotju s 

5. členom; 
5. če ne določi splošnih pogojev poslovanja ali če ne izroči 

splošnih pogojev poslovanja iz 14. člena; 
6. če oglašuje v nasprotju s 15. členom; 
7 če ne zagotavlja nepristranosti pri posredovanju skladno 

z 18. členom; 
8 če naročitelja ne pouči o nasprotju interesov iz 19 člena; 
9. če ne ugotavlja morebitnih stvarnih in pravnih napak na 

nepremičnini in če ne ugotavlja dejanskega in pravnega 
stanja nepremičnine po 21. členu; 

10. če listine iz prvega odstavka 22. člena ni sestavil 
univerzitetni diplomirani pravnik; 

11. če ne posreduje podatkov v skupno bazo podatkov 
skladno z 26. členom. 

2) Z denarno kaznijo od 250.000 do 1.000.000 tolarjev se za 
p;ekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba nepremičninske družbe. 

3) Če pristojna inšpekcija ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji iz 3. 
člena tega zakona izda odločbo s katero prepove opravljanje 
dejavnosti. 

34. člen 
(kršitve nepremičninskih družb) 

Z denarno kaznijo od 2.000.000 do 20.000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje nepremičninska družba za katero opravlja posle 
posredovanja v prometu z nepremičninami oseba, ki nima licence 
pristojnega ministrstva in ni vpisana v imenik nepremičninskih 
posrednikov pri pristojnem ministrstvu. 

35. člen 
(kršitve nepremičninskih posrednikov) 

Z denarno kaznijo od 50.000 do 150.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje posameznik: 
1. če pristojnemu ministrstvu ne sporoči spremembe podatkov, 

ki se vpisujejo v imenik nepremičninskih posrednikov, v 
petnajstih dneh po nastanku spremembe; 

2. če ne vodi evidence o cenah, doseženih pri posredovanju v 
prometu z nepremičninami; 

3. če ne obvesti tretjih oseb, ki bi želele skleniti pogodbo z 
naročiteljem, o ugotovitvah o stvarnih in pravnih napakah na 
nepremičnini in če ne obvešča o značilnostih ter stanjih 
nepremičnine. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

36. člen 
(uskladitev z zakonom pri opravljanju poslov 

posredovanja) 

(1) Nepremičninski posredniki, ki ob uveljavitvi tega zakona za 
nepremičninske družbe opravljajo posle posredovanja in imajo 
opravljen program izobraževanja v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije (GZS), Nepremičninske zbornice (NZ) v 
sodelovanju z Informacijsko borzo nepremičnin d.o o.(IBN), 
Slovenske borze nepremičnin (SBN), Gospodarskem 
interesnem združenju nepremičninskih podjetij ter pri Inštitutu 
za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, 
morajo za pridobitev licence za opravljanje poslov 
posredovanja in za vpis v imenik nepremičninskih 
posrednikov pri pristojnem ministrstvu opraviti strokovni izpit 
za nepremičninskega posrednika v roku treh let po sprejemu 
programa usposabljanja iz drugega odstavka 29. člena tega 
zakona. 

(2) Nepremičninski posredniki, ki nimajo opravljenega programa 
izobraževanja iz prejšnjega odstavka, morajo opraviti 
strokovni izpit v enem letu po sprejemu programa 
usposabljanja iz drugega odstavka 29. člena tega zakona. 

(3) V primeru, da nepremičninski posrednik ne izpolni pogojev iz 
prvega in drugega odstavka, ne more več opravljati poslov 
posredovanja. 

(4) Šteje se, da nepremičninski posrednik s končano najmanj 
splošno srednjo šolo, srednjo tehnično ali drugo srednjo 
strokovno šolo po programu za pridobitev srednje strokovne 
izobrazbe oziroma temu ustreznega izobraževanja po 
prejšnjih predpisih in ima najmanj pet let delovnih izkušenj pri 
poslovanju z nepremičninami na dan uveljavitve tega zakona, 
izpolnjuje izobrazbeni pogoj za nepremičninskega posrednika 

(5) Nepremičninski posredniki, ki na dan uveljavitve tega zakona 
nimajo ustrezne višje strokovne izobrazbe in nimajo potrebnih 
delovnih izkušenj iz prejšnjega odstavka, morajo za pridobitev 
licence nepremičninskega posrednika pridobiti potrebno 
izobrazbo v štirih letih od uveljavitve tega zakona. 

(6) V primerih iz prvega, drugega In petega odstavka tega člena 
izda pristojno ministrstvo nepremičninskemu posredniku 
licenco pogojno. 

(7) Nepremičninske družbe, ki ob uveljavitvi tega zakona 
opravljajo storitve posredovanja, morajo izpolniti pogoj iz 2. 
točke 3. člena tega zakona v roku iz prvega odstavka, pogoj 
iz 3. točke 3. člena tega zakona pa v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

37. člen 
(rok za izdajo predpisa) 

Predpis iz drugega odstavka 29. člena mora biti izdan v treh 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
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38. člen 
(prenehanje veljavnosti in uporabe drugega predpisa) 

Pravilnik o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti 
stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list 
SRS, št.8/87) preneha veljati z dnem uveljavitve tega zakona. 

39. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
(členi 1 do 2) 

Zakon v "splošnih določbah" opredeljuje vsebino zakona. 

Iz 1, člena /e razvidno, da zakon določa obveznosti 
nepremičninskih družb pri opravljanju storitev posredovanja v 
prometu z nepremičninami, nepremičninskim posrednikom pa 
določa pogoje za opravljanje poslov posredovanja. Zakon določa 
tudi pravila za varno in skrbno poslovanje pri nepremičninskem 
posredovanju, ki jih morajo nepremičninske družbe in 
nepremičninski posredniki upoštevati pri svojem delu. 

Z zakonom so določene pristojnosti ministrstva, pristojnega za 
posredovanje v prometu z nepremičninami, določa javne evi- 
dence o posredovanju v prometu z nepremičninami, opredeljuje 
pa se tudi strokovne podlage za posamično ocenjevanje tržne 
vrednosti nepremičnine kakor tudi inšpekcijsko nadzorstvo nad 
izvajanjem zakona 

Zakon v 2. členu pojasnjuje pomen uporabljenih pojmov 
nepremičninske družbe, nepremičninskega posrednika, 
posredovanja v prometu z nepremičninami, naročitelja, tretje 
osebe in pristojnega ministrstva. 

II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE POSREDOVANJA V 
PROMETU Z NEPREMIČNINAMI 
(členi 3 do 11) 

V 3. členu zakona je določeno, da sme nepremičninska družba 
pričeti z opravljanjem storitev posredovanja šele potem, ko ima 
zagotovljene ustrezne prostore (zagotovitev prostorov 
predpostavlja ločen prostor za individualne razgovore s strankami, 
če ima nepremičninska družba več kot enega zaposlenega) in 
ko izkaže, da ima nepremičninski posrednik, ki dela zanjo, licenco 
pristojnega ministrstva za opravljanje poslov posredovanja in je 
vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem 
ministrstvu. Nepremičninska družba mora pred pričetkom 
opravljanja storitev posredovanja zagotoviti zavarovanje 
odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju in tretjim 
osebam v zvezi z opravljanjem posredovanja. 

4. člen zakona zahteva, da nepremičninska družba zagotovi, da 
zanjo v razmerju do naročitelja opravljajo posle posredovanja 
bodisi na podlagi zaposlitve bodisi na drugi pravni podlagi zgolj 
nepremičninski posredniki, ki izpolnjujejo zakonske pogoje 

Po 5. členu zakona je določeno, da sme znašati najvišje dovoljeno 
plačilo za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje, odvisno od 
vrednosti posredovane nepremičnine, največ 4% od pogodbene 
cene, pri čemer je davek na dodano vrednost že vključen. V vseh 

ostalih primerih pa višino plačila za posredovanje stranki uredita 
s pogodbo. Plačilo za posredovanje lahko nepremičninska družba 
zaračuna le naročitelju na podlagi pogodbe o posredovanju Kadar 
je dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, 
se znesek razdeli. Pogodbeno določilo, ki bi bilo v nasprotju z 
omenjenimi določbami, je nično. 

V dosedanjih razpravah je bil odstotek od pogodbene cene 
razumljivo deležen izjemne pozornosti, posledično so zaznani 
predlogi za povišanje odstotka pa tudi njegovo znižanje ali celo 
črtanje. 

Zakon v 6. členu določa, da mora nepremičninska družba 
zavarovati svojo odgovornost za škodo, ki jo povzroči naročitelju 
ali tretji osebi s kršitvijo pogodbe o nepremičninskem 
posredovanju, za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti nižja od 
40.000.000 tolarjev za posamezen zavarovalni primer oziroma 
od 80 000.000 tolarjev za vse zavarovalne primere v 
posameznem letu. Pristojni minister pa lahko za posamezno 
koledarsko leto v zakonu določeno zavarovalno vsoto zviša 
Nepremičninska družba sklenitev zavarovalne pogodbe javno 
objavi. 

7. člen zakona taksativno določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
nepremičninski posrednik za pridobitev licence za opravljanje 
poslov posredovanja in vpis v imenik nepremičninskih 
posrednikov. Pogoji so trije: najmanj višja strokovna izobrazba; da 
ima uspešno opravljen strokovni izpit za nepremičninskega 
posrednika; ter da ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za 
kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na 
kazen zapora več kot treh mesecev, ki še ni izbrisana. 
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja z javnimi listinami oziroma 
potrdili. Zakon v tem členu tudi našteva podatke, kise vpisujejo v 
imenik nepremičninskih posrednikov, kije javen. Upravitelj imenika 
ima pravici in dolžnost, da iz centralnega registra prebivalstva 
občasno obnavlja podatke. 

Po 8. členu zakona je omogočeno, da tuja fizična oseba ob pogoju 
vzajemnosti opravlja posle nepremičninskega posrednika. Zakon 
zahteva izkazila, da tuja fizična oseba v državi, katere državljan 
je, izpolnjuje pogoje za nepremičninskega posrednika; da ni bil v 
državi, katere državljan je, pravnomočno obsojen za kaznivo 
dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora 
več kot treh mesecev, in da je vpisana v imenik nepremičninskih 
posrednikov. 

Zakon v 9. členu določa, v katerih primerih lahko pristojno 
ministrstvo nepremičninskemu posredniku odvzame licenco in 
se ga izbriše iz imenika nepremičninskih posrednikov 
Nepremičninskemu posredniku se odvzame licenco, če ni 
strokovno usposobljen oziroma krši predpise, če huje krši pravila 
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varnega in skrbnega posredovanja v prometu z nepremičninami, 
če se ne dopolnilno izobražuje, če je pravnomočno obsojen za 
kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo na 
kazen zapora več kot treh mesecev, in če mu je odvzeta poslovna 
sposobnost Izbris iz imenika nepremičninskih posrednikov pa je 
v primeru, če tako zahteva nepremičninski posrednik sam, za 
primer smrti, če se mu odvzame licenco in če mu poteče pogojna 
licenca. 

V 10 členu zakona je določeno, da se o izdaji, zavrnitvi izdaje 
oziroma odvzemu licence ter o vpisu ali izbrisu iz imenika 
nepremičninskih posrednikov odloča v upravnem postopku, zoper 
odločbo pristojnega ministrstva je dovoljena tožba na upravno 
sodišče 

Zakon vil. členu določa, da nepremičninski posrednik v času, 
ko opravlja posle posredovanja za določeno nepremičninsko 
družbo, ne sme brez soglasja nepremičninske družbe opravljati 
poslov posredovanja za drugo nepremičninsko družbo oziroma 
drugih poslov, ki so konkurenčni storitvam posredovanja, ki jih 
opravlja nepremičninska družba 

III. PRAVILA ZA VARNO IN SKRBNO POSLOVANJE 
PRI NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU 
(členi 12 do 25) 

l/ 12. členu zakona je opredeljena vsebina pogodbe o 
posredovanju v prometu z nepremičninami S pogodbo se 
nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in 
spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za 
sklenitev določene pogodbe, naročiteljpa se s pogodbo zavezuje, 
da bo nepremičninski družbi plačal provizijo v primeru, če bo 
pogodba sklenjena. Za pravno razmerje med nepremičninsko 
družbo in naročiteljem veljajo splošna pravila obligacijskega prava 
o pogodbi o posredovanju, razen pravil o posredniškem dnevniku 
in posredniškem listu, kolikor ni v tem zakonu drugače določeno 

V navezi na zakonsko določbo o posredniški pogodbi je v 13. 
členu zakona določeno, da morata nepremičninska družba in 
njen nepremičninski posrednik pri opravljanju posredniških storitev 
oziroma poslov ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka 
Nepremičninska družba oziroma nepremičninski posrednik ne 
smeta spodbujati ali priporočati sklenitve določene pogodbe zgolj 
z namenom pridobitve provizije. 

Zakon v 14. členu zavezuje nepremičninsko družbo na določitev 
splošnih pogojev poslovanja, ki zajemajo opis poslov za 
posamezno vrsto storitev, višino standardne provizije in opis 
poslov, ki jih provizija predpostavlja, kakor tudi opis stroškov, ki 
se zaračunavajo poleg provizije. Splošni pogoji poslovanja morajo 
biti naročitelju vročeni pred sklenitvijo vsake pogodbe o 
posredovanju, sicer pa morajo biti na vpogled v delovnih prostorih 
nepremičninske družbe 

V 15. členu zakona je z vidika varstva potrošnikov kakor tudi 
zmanjševanja nepotrebnih stroškov določeno, kje vse lahko 
nepremičninska družba oglašuje, v zvezi z nepremičnino, ki je 
predmet javnega oglaševanja, pa mora nepremičninska družba 
zagotoviti objavo cene, lokacije, leta izgradnje stavbe in velikosti 
nepremičnine, kakor tudi podatek o nepremičninski družbi - 
oglaševalki (firma in sedež). Kolikor nepremičninska družba 
oglašuje lastno nepremičnino, mora na to dejstvo v oglasu posebej 
opozoriti. Prepovedane pa so vse zelo moteče oblike neprimernega 
oglaševanja, kot na primer oglaševanje z letaki, ki se lepijo na 
vhode stanovanjskih zgradb, ali letaki, ki se puščajo v njihovih 
nabiralnikih. Omenjene določbe se po vsebini navezujejo na 
izvajanje zakona o poštnih storitvah. Za oglaševanje časovnega 
zakupa stanovanjskih objektov pa se uporabljajo določbe zakona 
o varstvu potrošnikov. 

Po 16. členu zakona mora nepremičninska družba pri opravljanju 
storitev posredovanja v vsem paziti na interese naročitelja. 
Nepremičninska družba mora naročitelja seznaniti z vsemi 
okoliščinami, ki so pomembne za naročiteljevo odločitev glede 
sklenitve pogodbe, zlasti glede tržnih razmer, vsebine predpisov, 
višine in vrste denarnih obveznosti, povezanih s sklenitvijo 
pogodbe, morebitnih tveganjih, povezanih z neurejenim 
zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, vpisanimi stvarnimi 
pravicami, pravicami tretjih oseb in drugimi morebitnimi neurejenimi 
pravnimi razmerji. Nepremičninska družba si mora tudi prizadevati, 
da od naročitelja pridobi podatke o njegovih finančnih zmožnostih 
in namenih v zvezi s poslom, vse z namenom zaščite interesov 
naročitelja. 

17. člen zakona ureja situacijo, kadar nepremičninska družba 
posreduje za naročitelja, ki želi ostati anonimen. V takem primeru 
nepremičninska družba ni zavezana izdati identitete naročitelja 
vse do sklenitve pravnega posla. 

V 18 členu zakona je v zvezi z izvajanjem pravila nepristunosti 
pri posredovanju izrecno določeno, da mora nepremičninska 
družba pri opravljanju storitev posredovanja v enaki meri skrbeti 
za zaščito interesov naročitelja in tudi tretje osebe, s katero je 
naročitelja spravila v stik. Kadar pa nepremičninska agencija na 
podlagi izrecnega dogovora z naročiteljem zastopa le naročiteljeve 
interese, mora na to tretjo osebo, s katero je naročitelja spravila 
v stik, tudi opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika, ne pa 
posrednika. 

Po19. členu zakona mora nepremičninska družba naročitelja 
poučiti tudi o morebitnih nasprotjih med interesi naročitelja in 
interesi nepremičninske družbe oziroma drugih naročiteljev, za 
katere nepremičninska družba opravlja posredniške storitve. 

Ekskluzivno posredovanje zakon ureja v 20. členu. Če se 
nepremičninska družba in naročitelj dogovorita, lahko 
nepremičninska družba prenese storitve posredovanja na druge 
nepremičninske družbe. V tem primeru ostane naročitelj v 
pogodbenem razmerju le z nepremičninsko družbo, s katero je 
sklenil pogodbo o posredovanju, nepremičninska družba pa moia 
naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere 
prenaša naročilo. Zakon izrecno določa, da sme naročitelj pogodbo 
o posredovanju za isto nepremičnino skleniti samo z eno 
nepremičninsko družbo, če ni drugače dogovorjeno. 

V 21. členu zakona so določene obveznosti nepremičninske 
družbe glede preverjanja stanja nepremičnine. Nepremičninska 
družba mora pred sklenitvijo pogodbe, v zvezi s katero je 
posredovala, preveriti pravno in dejansko stanje nepremičnine in 
pogodbeni stranki opozoriti na morebitne pravne oziroma stvarne 
napake nepremičnine. Nepremičninska družba mora pri 
preverjanju pravnega in dejanskega stanja nepremičnine paziti 
oziroma preveriti, ali je prodajalec oziroma najemodajalec lastnik 
nepremičnine, ali so na nepremičnini stvarne pravice oziroma 
druge pravice tretjih, in ali ima nepremičnina očitne napake oziroma 
pomanjkljivosti, za katere je posledično nepremičninska družba 
odgovorna, v primeru zemljišča se posebej preverja namensko 
rabo zemljišča Nepremičninska družba odgovarja posledično za 
škodo, ki jo je napravila zaradi pravnih oziroma stvarnih napak in 
to nasproti naročitelju in tretjim osebam, vsled opustitev preverjanja 
stanja nepremičnine in opozarjanja na napake. 

Zakon v 22. členu določa, da kolikor storitev posredovanja v 
prometu z nepremičninami obsega tudi sestavo listine, ki vsebuje 
zapis pogodbe, pri sklenitvi katere je nepremičninska družba 
posredovala, mora nepremičninska družba zagotoviti, da te listine 
sestavi univerzitetni diplomirani pravnik. Posledično je 
nepremičninska družba odgovorna za škodo, ki bi utegnila nastati 
naročitelju oziroma tretji osebi v zvezi s pomanjkljivo oziroma 
nepravilno sestavo pogodbe oziroma listine o drugih pravnih poslih. 
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V 23. členu zakon ureja pravico do plačila za posredovanje. 
Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za 
posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri kateri je posredovala, 
razen če se nepremičninska družba in naročilelj dogovorita, da 
se pridobi pravico do plačila že ob sklenitvi predpogodbe. 
Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za 
posredovanje, dokler pravni posel ni sklenjen. Lahko pa sprejme 
plačilo za dodatne storitve v zvezi s posredovanjem, dve od njih 
zakon tudi posebej našteva. Vmesno plačilo dodatnih storitev 
mora biti med naročiteljem in nepremičninsko družbo posebej 
dogovorjeno. Nepremičninska družba ima pravico do plačila za 
posredovanje tudi če pogodbeni stranki pozneje odstopita od 
sklenjene pogodbe. Nepremičninska družba ima pravico do plačila 
za posredovanje tudi v primeru, kadar naročitelj s tretjo osebo 
sam sklene pogodbo, kolikor je bila pogodba sklenjena v enem 
letu po prenehanju pogodbe o posredovanju. Nepremičninska 
družba in naročitelj se lahko tudi dogovorita, da ima 
nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje v 
primeru, da naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene 
pogodbo, kije bila predmet posredovanja. Plačilo za posredovanje 
v tem primeru ne sme presegati ene tretjine plačila za 
posredovanje. Nepremičninska družba pa nima pravice doplačila 
za posredovanje, če z naročiteljem sama kot pogodbena stranka 
sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, oziroma če 
tako pogodbo z naročiteljem sklene nepremičninski posrednik, ki 
je za nepremičninsko družbo opravljal posle posredovanja. 

Tudi zakonsko .določilo, da plačilo za posredovanje ne sme 
presegati ene četrtine, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s 
katero sklene pogodbo, je v dosedanjih razpravah naletelo na 
različne poglede od zahtev po povišanju ali znižanju. 

Skladno s 24. členom zakona ima naročitelj obveznost, da 
nepremičninsko družbo obvešča o vseh okoliščinah, ki so 
pomembne za posredovanje, izrecno tudi za primer, da sam najde 
tretjo osebo, s katero sklene pogodbo. Zakon tudi zahteva od 
naročitelja, da nepremičninski družbi predloži na vpogled i/so 
razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini. 

Zakon v25. členu določa, da če se strankine dogovorita drugače, 
se šteje, da je pogodba o posredovanju sklenjena za določen čas 
devetih mesecev in se lahko sporazumno večkrat podaljša. 
Stranki pa lahko kadarkoli odpovesta pogodbo, če to ni v nasprotju 
z dobro vero in poštenjem. 

IV. JAVNE EVIDENCE O POSREDOVANJU V 
PROMETU Z NEPREMIČNINAMI 
(členi 26 in 28) 

26. člen zakona zavezuje nepremičninske družbe za vodenje 
evidenc o posredovanju v prometu z nepremičninami. Zakon v 
tem členu izrecno določa, katere podatke mora za vsak posel 
oziroma pogodbo obsegati evidenca nepremičninskih družb. 
Nepremičninska družba je dolžna te podatke posredovati 
pristojnemu ministrstvu oziroma instituciji, kolikor jo pristojno 
ministrstvo pooblasti za vodenje in vzdrževanje skupne baze 
podatkov nepremičninskih družb.Zakon posebej zavezuje tudi 
davčne urade, da v skupno bazo podatkov posredujejo podatke 
o sklenjenih nepremičninskih poslih, pri čemer pa se podatki 
posredujejo brez podatkov o davčnih zavezancih v agregatni 
obliki in se uporabljajo zgolj za potrebe zemljiške in stanovanjske 
politike ter vrednotenja nepremičnin. Navodilo glede vodenja 
evidenc in posredovanja ter zbiranja podatkov izda pristojni min- 
ister in sicer v treh mesecih po uveljavitvi zakona 

Po 27. členu zakona pa se vzpostavlja samostojna baza podatkov 
in sicer za potrebe izvajanja zemljiške in stanovanjske politike ter 
tržnih analiz, v kateri se zbirajo podatki Davčne uprave Republike 
Slovenije, ki zadevajo promet nepremičnin 

Po 28. členu zakona so podatki iz obeh baz podatkov dostopni 
javnosti in sicer v roku 30 dni od zaprosila. Pristojno ministrstvo 
oziroma institucija, pooblaščena za vodenje in vzdrževanje 
skupne baze podatkov nepremičninskih družb, pa lahko 
zaračunava nadomestilo za posredovanje izpiska, tarifo za storitev 
predpiše pristojni minister. Zakon izrecno določba, da je dostop 
do podatkov za državne organe brezplačen. 

V. POSAMIČNO OCENJEVANJE TRŽNE 
VREDNOSTI NEPREMIČNINE 
(člen 29) 

Zakon sicer že v splošnih določbah (1. člen) najavlja posamično 
ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnine, v razde lavi te 
usmeritve pa v 29. členu zakona določa, da cenilci za posamično 
ocenjevanje tržne vrednosti nepremičnine, uporabljajo strokovne 
standarde, sprejete skladno z zakonom, ki ureja revidiranje 
Podrobnejša navodila o usposabljanju cenilcev in priznavanju 
znanj s področja uporabe predpisanih strokovnih standardov 
predpiše minister, pristojen za prostor v soglasju z ministrom, 
pristojnim za finance ter ministrom, pristojnim za pravosodje. 
Pristojni minister pa ima po tem členu možnost, da z namenom 
udejanjanja načela posamičnega ocenjevanja tržne vrednosti 
nepremičnin, izda v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje, 
ter ministrom, pristojnim za finance, predpis, ki ureja metodologijo 
posamičnega ocenjevanja tržne vrednosti nepremičnin. 

VI. PRISTOJNOSTI MINISTRSTVA, PRISTOJNEGA 
ZA POSREDOVANJE V PROMETU Z 
NEPREMIČNINAMI 
(člena 30 in 31) 

Pristojno ministrstvo, to je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 
po 30. členu zakona daje in odvzema licence nepremičninskim 
posrednikom, vodi imenik nepremičninskih posrednikov ter 
zagotavlja'javne evidence o cenah, doseženih pri posredovanju 
v prometu z nepremičninami posredovanju v prometu z 
nepremičninami. Pristojni minister ter minister, pristojen za 
pravosodje sprejmeta pravilnik, s katerim predpišeta pogoje za 
usposabljanje za strokovni izpit in za izvajanje strokovnih izpitov. 

V 31. členu zakona je določeno, da če pristojno ministrstvo prenese 
del svojih na drugo institucijo, mora le-ta zagotoviti upoštevanje 
načela preprečevanja nasprotja interesov. Morebiten prenos 
pristojnosti se vselej zagotavlja na podlagi javnega razpisa. 

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 
(člen 32) 

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona in vseh drugih 
predpisov, ki urejajo posredovanje pri prometu z nepremičninami, 
je po 32. členu v pristojnosti Tržnega inšpektorata Republike 
Slovenije. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 
(člena 33 in 35) 

V členih 33. do 35. so določeni prekrški in kazni v ustreznem 
razponu za pravne in fizične osebe, ki po določbah tega zakona 
nastopajo oziroma delujejo kot nepremičninska družba 
(gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik) ali 
nepremičninski posrednik Če pristojna inšpekcija ugotovi, da 
nepremičninska družba ne izpolnjuje pogojev, ki jih zakon zahteva 
za opravljanje storitev posredovanja (3. člen), izda odločbo, s 
katero prepove opravljanje dejavnosti. 
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
(členi 36 do 39) 

36. člen zakona ureja uskladitev z zakonom pri opravljanju poslov 
posredovanja. Nepremičninski posredniki, ki so se izobraževali v 
okviru Gospodarske zbornice Slovenije, Nepremičninske 
zbornice v sodelovanju z Informacijsko borzo nepremičnin, 
Slovenske borze nepremičnin, Gospodarskega interesnega 
združenja nepremičninskih podjetij ter pri Inštitutu za gospodarsko 
pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, morajo za pridobitev 
licence in za vpis v imenik nepremičninskih posrednikov opraviti 
strokovni izpit za nepremičninskega posrednika v roku treh let 
po sprejemu programa usposabljanja, določenega s predpisom 
pristojnega ministra in ministra, pristojnega za pravosodje. 
Nepremičninski posredniki, ki nimajo opravljenih omenjenih 
programov izobraževanja, morajo strokovni izpit opraviti v roku 
enega leta. V primeru, da nepremičninski posrednik ne izpolnjuje 
omenjenih pogojev, ne more več opravljati poslov posredovanja. 
Po zakonu pa se šteje, da nepremičninski posrednik s končano 
najmanj splošno srednjo šolo, srednjo tehnično ali drugo srednjo 
strokovno šolo po programu za pridobitev srednje strokovne 
izobrazbe oziroma temu ustreznega izobraževanja po prejšnjih 

predpisih in pet let delovnih izkušenj pri poslovanju z 
nepremičninami izpolnjuje izobrazbeni pogoj za pridobitev licence 
pri pristojnem ministrstvu. Nepremičninski posredniki, ki na dan 
uveljavitve zakona nimajo višje strokovne izobrazbe in nimajo 
pet let delovnih izkušenj pri poslovanju z nepremičninami, morajo 
pridobiti potrebno izobrazbo v štirih letih od uveljavitve 
zakona.Glede na roke iz tega člena pridobi nepremičninski 
posrednik tudi licenco za opravljanje poslov pogojno. Zakon v 
tem členu določa tudi roke za uskladitev nepremičninskih družb 

37. člen določa rok treh mesecev po uveljavitvi zakona za izdajo 
pravilnika, s katerim pristojni minister ter minister, pristojen za 
pravosodje predpišeta pogoje za usposabljanje za strokovni izpit 
in za izvajanje strokovnih izpitov. 

I/ 38. členu je določeno, da Pravilnik o enotni metodologiji za 
izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter 
drugih nepremičnin preneha veljati z uveljavitvijo tega zakona. 

39. člen ureja "vacatio legis". Določa, da bo predlagani zakon 
začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 
ZAKON O NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU 

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

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

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 
ker jih ni - nerelevantno 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
isto kot zgoraj 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti - v celoti 
usklajeno: 
Commission Directive 95/43/EC of 20 July 1995 to Council 
Directive 92/51/EEC on a second general system for the 
recognition of professional education and training to supple- 
ment Directive 89/48/EEC (Otficial Journal L 184, 03/08/1995 
p. 0021 - 0033) 
Council Directive 64/222/EEC of 25 February 1964 laying 
down detailed provisions concerning transitional measures 
in respect of activities in vvholesale trade and activities of 
intermediaries in commerce, industry and small craft indus- 
tries (Official Journal 056, 04/04/1964 p. 0857 - 085) 
Council Directive 67/43/EEC of 12 January 1967 concerning 
the attainment of freedom of establishment and freedom to 
provide services in respect of activities of self-employed per- 
sons concerned with: 1. Matters of žreal estate' (excluding 
6401) (ISIC Group ex 640) 2. The provision of certain žbusi- 
ness services not elsewhere classified' (ISIC Group 839) 
(Official Journal 010, 19/01/1967 p. 0140 - 014) 
Council Directive 86/653/EEC of 18 December 1986 on the 
coordination of the laws of the Member States relating to self- 
employed commercial agents (Official Journal L 382, 31/12/ 
1986 p. 0017-002) 

Council Directive 89/48/EEC of 21 December 1988 on a gen- 
eral system for the recognition of higher-education diplomas 
awarded on completion of professional education and train- 
ing of at least three years' duration (Official Journal L 019,24/ 
01/1989 p. 0016-002) 
Council Directive 92/51/EEC of 18 June 1992 on a second 
general system for the recognition of professional education 
and training to supplement Diiective 89/48/EEC (Official Jour- 
nal L 209, 24/07/1992 p. 0025 - 0045) 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
ni razlogov 

(4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
ker ni razlogov - nerelevantno 

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

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

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...) 
Sodelovala sta neodvisna strokovnjaka s Pravne fakultete 
Univerze v Mariboru, dr. Rajko Knez in dr. Vesna Rijavec 

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

mag. Janez Kopač, l.r 
minister za okolje, prostor in energijo 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 KMETIJSKO 

GOZDARSKI ZBORNICI SLOVENIJE 
I 

- druga obravnava - EPA 1026 - II 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Geza DŽUBAN, poslanec 

Ljubljana, 12.02.2003 

ZADEVA: Umik predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici 
Slovenije Geza DŽUBAN, l.r. 

Podpisani poslanec obvešča, da v skladu s prvim odstavkom 
118. člena Poslovnika Državnega zbora iz zakonodajnega 
postopka umika predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, druga 
obravnava - MTD, EPA 1026-11. 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 RENII ZARADI 

POSLEDIC RUDARJENJA 

PREMOGOVNIKA VELENJE (ZRPRPV) 

- EPA 548 - III 

Bogomir Zamernik, 
poslanec OZ 

Ljubljana, 11.02.2003 

ZADEVA: Umik predloga zakona 

Na podlagi 118. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Ur l 
RS, št 35/02) podpisani poslanec obvešča, da v imenu 

predlagateljev kot prvopodpisani poslanec iz zakonodajnega 
postopka umika predlog Zakona o renti zaradi posledic 
rudarjenja Premogovnika Velenje (EPA 0548-II), ki ga je v 
zakonodajni postopek vložila skupina poslancev dne 
23.07 1998 

V imenu predlagateljev: 
Bogomir Zamernik, l.r. 

poslanec DZ 
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Predlog 

POSLANCA BOGOMIRJA ZAMERNIKA ZA 

SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE 

1. ČLENA ZAKONA O PARLAMENTARNI 

PREISKAVI (Uradni list RS št. 63/93) 

(ORZPPrel) 

- EPA 766 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Preiskovalna komisija Državnega zbora 
Republike Slovenije za ugotovitev ozadja in 
vzrokov napada na novinarja Mira Petka 
ter morebitno vpletenost in politično 
odgovornost nosilcev javnih funkcij 

Številka: 212-05/02-22/1 
Ljubljana, 12.2.2003 

Predmet: Avtentična razlaga Zakona o parlamentarni preiskavi 

Poslanec Državnega zbora in predsednik preiskovalne komisije 
Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev ozadja in 
vzrokov napada na novinarja Mira Petka ter morebitno 
vpletenost in politično odgovornost nosilcev javnih tunkcij Mirko 
Zamernik, na podlagi 149. člena poslovnika Državnega zbora 
RS predlaga sprožitev postopka za sprejem avtentične razlage 
1 člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS št. 
63/93). 

Citirani člen navaja: 

Parlamentarna preiskava v zadevah javnega pomena se 
opravi, da se ugotovi in oceni dejansko stanje, ki je lahko 
podlaga za odločanje Državnega zbora o politični odgovornosti 
nosilcev javnih tunkcij, za spremembo zakonodaje na 
določenem področju in za druge odločitve Državnega zbora iz 
njegove ustavne pristojnosti. 

Preiskovalna komisija, ki jo podpisani poslanec vodi, 

se je pri svojem delu in pisanju vmesnega poročila konstantno 
spopadala s problemom dikcije »nosilec javnih tunkcij.« Zato 
predlaga, da se v skladu s poslovniškim postopkom podrobneje 
določi pomen tega termina. 

Predlog, ki so ga podprli tudi ostali člani preiskovalne komisije, 
da se pod tem pojmom razume je: 

»vsi voljeni in imenovani tunkcionarji, vsi, ki imajo kakršna koli 
javna pooblastila ter vodilni in vodstveni delavci v javnih podjetjih, 
kjer je večinski lastnik država ali lokalna skupnost« 

Predsednik 
Bogomir Zamernik, l.r. 

15. februar2003 41 poročevalec, št. 10 



BELEŽKE 

• . "" . 

r'\ ' •" ' :■ - ' ' . a. V i ■. 
. 

' 
^ v .... 

k' {? y* 

' 
; 

■ »CJ,«. »iJif,V> ' -/C c u: -C S'. 
: ,(i •' u ■ 1. -'Sič 

' 

.11' 

' 
' 

. 
■ 

'■ s. ' .. '■ 

*\h>A, ■ -V' v • >' -Hii ■ ..v;-;'. ■ V . 

r' 

. ■: 'c>5>: ' 

■ - ;■!» ■.< .. 

poročevalec, št. 10 42 15. februar 2003 



DELOVNA 1ELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Poročilo 

K POSEBNEMU POROČILU VARUHA 

ČLOVEKOVIH PRAVIC 0 PROBLEMATIKI 

NAJEMNIKOV V DENACIONALIZIRANIH 

STANOVANJIH 

EPA 403 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politiko 

Številka: 805-01/90-3/167, EPA 403-III 
Ljubljana, 4 2.2003 

POROČILO 

K POSEBNEMU POROČILU O PROBLEMATIKI 
NAJEMNIKOV V DENACIONALIZIRANIH 

STANOVANJIH 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko 
je na 28 seji dne 4.12.2002 in na 31. seji dne 4.2.2003 obravnaval 
posebno poročilo, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije 
predložil Varuh Človekovih pravic na podlagi 5. in 43. člena zakona 
o varuhu človekovih pravic. 

Odbor se je seznanil z mnenjem Komisije za peticije, mnenjem 
Odbora za infrastrukturo in okolje, dopisom Ministrstva za okolje 
in prostor, dopisi Združenja najemnikov nacionaliziranih stanovanj 
Slovenije, dopisom poslanske skupine ZLSD, dopisom Društva 
najemnikov poslovnih prostorov Slovenije in dopisom Združenja 
najemnikov Slovenije 

Uvodoma je predstavnik predlagatelja poročila namestnik 
varuha človekovih pravic g. Jernej Rovšek, navzoče seznanil z 
razlogi za pripravo posebnega poročila. Poudaril je, da je državni 
zbor ob obravnavi letnega poročila varuha sprejel sklep, da naj 
varuh pripravi tudi poročila s posebnih področij na katerih deluje. 
Varuh je namreč v letnih poročilih evidentiral več konfliktov med 

lastniki in najemniki denacionaliziranih stanovanj, ki kažejo na to, 
da problem, ki bi ga po njihovem mnenju morala rešiti država, še 
ni rešen. V posebnem poročilu je tako ocenil, da je država z vidika 
spoštovanja človekovih pravic, pravne varnosti in načel 
pravičnosti postavila nekdanje imetnike stanovanjskih pravic v 
tako različen položaj, da je med njimi povzročila neupravičeno 
razlikovanje, s trenutnim položajem pa so nezadovoljni tudi lastniki 
denacionaliziranih stanovanj. Zato meni, da bi morala država na 
tem področju popraviti krivice na enak način kot |e to že storila na 
drugih področjih, pri čemer ji je finančna sredstva za popravo 
krivic na drugih področjih uspelo zagotoviti, za reševanje 
obravnavane problematike pa ne. Nasploh je glede stimulacij 
države najemnikom ocenil, da bi morale biti takšne, da bi rešile 
večino problemov na tem področju. 
V zvezi z odločbami ustavnega sodišča je pojasnil da bi ustavno 
sodišče potrdilo tudi drugačne rešitve stanovanjskega zakona in 
ne le teh iz veljavnega zakona. Opozoril je tudi, da vlada ves čas 
zanika obstoj problema omenjenih najemnikov na kar kaže tudi 
predlog novega stanovanjskega zakona, ki te problematike sploh 
ne rešuje. Zato bo podprl morebiten predlog priporočila odbora, s 

t katerim bi nato državni zbor zavezal vlado, da naj nekaj stori na 
tem področju. 

V nadaljevanju je predstavnik Vlade Republike Slovenije gospod 
Primož Bajec z Ministrstva za okolje, prostor in energijo, poudaril, 
da se zavedajo aktualnosti problematike in da so bile rešitve v 
stanovanjskem zakonu, ki opredeljujejo položaj najemnikov v 
denacionaliziranih stanovanjih, v preteklih letih večkrat dane v 
presojo ustavnemu sodišču, vendar so vse obravnavane rešitve 
zdržale ustavno presojo. Menil je, da je mogoče tudi posamezno 
konfliktno razmerje reševati z uporabo ustreznih pravnih sredstev, 
pri čemer daje veljavna zakonodaja lastniku denacionaliziranega 
stanovanja materialne spodbude, če proda stanovanje najemniku, 
slednjemu pa v primeru, da izprazni stanovanje in se preseli 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

drugam. V nadaljevanju je pojasnil, da se ne more strinjati z vsemi 
ugotovitvami in ocenami, ki izhajajo iz posebnega poročila, saj je 
bila obravnavana problematika že predmet nacionalnega 
stanovanjskega programa, predlog stanovanjskega zakona, ki 
ga je v zakonodajni postopek posredovala vlada, pa sledi tej 
usmeritvi in ta konlliktna razmerja v kar največji meri rešuje. Tako 
ne znižuje pravic najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih, 
kot so pravica do najema za nedoločen čas, do neprotitne 
najemnine in drugih pravic, poleg tega pa daje najemnikom 
materialne spodbude v obliki ugodnih posojil stanovanjskega 
sklada za odkup denacionaliziranih stanovanj. Novost pa je tudi 
možnost pridobitve nadomestnega stanovanja, če prosilec 
izpolnjuje pogoje za pridobitev neprofitnega ali socialnega 
stanovanja. Pri reševanju teh vprašanj pa jim je dobrodošla pomoč 
tako združenja lastnikov kot tudi združenja najemnikov. K večji 
zakonitosti na tem področju pa bi pripomoglo tudi delovanje svetov 
za varstvo pravic najemnikov, ki v večini občin še niso ustanovljeni 
Zato bodo z rešitvami v predlogu novega stanovanjskega zakona 
vplivali tudi na oblikovanje in delovanje teh svetov. 

Predstavnica združenja najemnikov denacionaliziranih 
stanovanj gospa Joža Aljančič, je poudarila, da njihovo združenje 
že vse od sprejema stanovanjskega zakona v prvi polovici 
devetdesetih let naprej opozarja na kršitve človekovih pravic na 
tem področju. Menila je, da ni prav, da je bilo to poročilo v državnem 
zboru celo leto, vse od januarja 2002, ker je poročilo podlaga za 
predlog stanovanjskega zakona Poleg tega pa mora naslovnik 
poročila po zakonu o varuhu človekovih pravic tovrstne 
dokumente obravnavati v roku, ki je določen v poročilu, če pa ni 
določen, pa v 30 dneh, sicer so za kršitev rokov predpisane 
sankcije. Opozorila je, da ministrstvo ni upoštevalo nobenih 
pripomb združenja, niti pobud ostale civilne družbe, niti strategije 
socialne kohezije, niti ostalih dokumentov, ki so jim bili predloženi 
s strani Evropske skupnosti o tem, kako naj država to vprašanje 
ureja v stanovanjskem zakonu. 

Članice in člani odbora so najprej razpravljali o posebnem 
poročilu. Poudarili so, da je bila ob obravnavi letnega poročila 
varuha za leto 2001 večkrat izražena želja, da naj varuh pripravi 
tudi posebna poročila, ker je na posameznih področjih veliko 
kršitev človekovih pravic. Pri obravnavi navedenega posebnega 
poročila pa je potrebno upoštevati, da bo razprava o predlogu 
stanovanjskega zakona potekala na odboru za infrastrukturo, 
nato pa bo o njem odločal državni zbor. 
Posamezne članice in člani odbora so nato v razpravi izrazili 
podporo celotnemu poročilu in se strinjali, da naj mu odbor sledi 
tako, da bo položaj najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih 
deloma ali popolnoma izenačil s položajem ostalih imetnikov 
stanovanjske pravice, ker imajo sedaj eni in drugi različne pravice, 
pri čemer najemniki niso nič krivi za položaj v katerem so se 
znašli. Menili so, da ni nihče, ki se je 20 let nazaj vselil v stanovanje, 
vedel kaj se bo z njim zgodilo leta 1991. Tako so samo eni dobili 
možnost nakupa s tem, da so se vlaganja ponekod upoštevala, 
drugod pa ne. Teh ljudi je čez tisoč in je zato treba za izboljšanje 
njihovega položaja nekaj narediti predvsem zato, ker prihaja na 
tem področju do kršenja človekovih pravic v razmerjih med 
najemniki in lastniki stanovanj v obliki nedovoljenih pritiskov na 

najemnike, nezakonitih vstopov v stanovanja in podobno, predlog 
stanovanjskega zakona pa gre, po mnenju nekaterih, v zmanjšanje 
pravic najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih Upoštevati 
pa je tudi treba, da najemniki in lastniki sami ne bodo zmogli priti 
skupaj. 
Glede vsebine predlooa priporočil, ki naj jih odbor predlaga v 
sprejem državnemu zboru, so imeli člani odbora različna mnenja. 
Nekateri so menili, da ni smiselno, da državni zbor na predlog 
odbora zavezuje vlado, ker je predlog stanovanjskega zakona 
že v postopku sprejemanja v državnem zboru. V drugi obravnavi 
pa lahko amandmaje predlagajo poslanci in poslanke, poslanske 
skupine in ostali upravičeni predlagatelji Poleg tega pa bi bilo 
nesmiselno, če bi državni zbor najprej obravnaval predlog 
stanovanjskega zakona in šele nato poročilo, ker bi bila obravnava 
slednjega, brezpredmetna. V kolikor pa bo državni zbor ocenil, da 
predlog stanovanjskega zakona ni primeren za obravnavo, lahko 
tak sklep sprejme in predlog zakona vrne vladi zaradi česar je 
državni zbor nesmiselno še dodatno zavezovati, ker ima 
navedeno pravico že po samem poslovniku. Zato naj odbor 
sprejme sklep, da se je seznanil s poročilom in naj državnemu 
zboru predlaga, da ga obravnava. 
Drugi so menili, da je varuh posebno poročilo v skladu z zakonom 
o varuhu človekovih pravic posredoval državnemu zboru zato, 
da bi slednji ugotovil, kje se v zakonodaji ali v praksi pojavljajo 
problemi, ki eventualno terjajo ukrepanje državnega zbora. V 
kolikor pa odbor na poročilo ne bi odreagiral s sprejemom predloga 
priporočila državnemu zboru, ampak bi se s poročilom le seznanil, 
bi to pomenilo, da poročilo in problemi, ki se pojavljajo v praksi, 
niso skrb obora niti državnega zbora. Predlog priporočila pa bi 
bilo poleg sklepa smotrno sprejeti tudi zato, ker varuh posebej 
opozarja, da so mnoga vprašanja povezana s stanovanjskim 
zakonom, ki je trenutno v postopku sprejemanja v državnem 
zboru Krivice, ki so jih utrpeli najemniki v denacionaliziranih 
stanovanjih, pa je povzročil predvsem stanovanjski zakon, zaradi 
česar je potrebno spreminjati ta zakon, če želimo začeti z 
odpravljanjem krivic. Po mnenju drugih pa bi bilo treba dopolniti 
tudi zakon o denacionalizaciji, ker le ta določa vračanje premoženja 
in bi zato moral urejati tudi položaj najemnikov v denacionaliziranih 
stanovanjih in sicer tako, da bi se jim zagotovila možnost odkupa 
stanovanja pod enakimi pogoji kot je to urejeno za ostale nosilce 
stanovanjske pravice. Predlog priporočila naj bi vseboval tudi 
določbe v zvezi s poslabšanjem položaja najemnikov ob odpovedi 
najemnega razmerja, država pa naj ostane odgovorna za 
eventualno pokrivanje višine razlike med najemnino, ki jo bo plačal 
nosilec stanovanjske pravice oziroma novi najemnik in tisto, ki bi 
bila eventualno upravičena za upravičenca do denacionalizacije. 
Najemnikom v denacionaliziralih stanovanjih naj se zagotovi 
ustrezna pravna pomoč, po možnosti brezplačna, prouči pa naj 
se tudi problem, ki zadeva najemnika v zvezi z uveljavljanjem 
predkupne pravice za primer, da kupuje stanovanje v katerem 
prebiva, uredi pa naj se tudi vprašanje vrednotenja stanovanj. 
Zato bi bilo prav, da se priporočilo sprejme skupaj z dopolnitvami, 
ki so bile predlagane na odboru. 
Nekateri so predlagali, da naj državni zbor na predlog odbora na 
vlado naslovi priporočilo, da s svojo politiko določi takšne modele 
privatizacije, ki bodo lahko rešili problem najemnikov in pa lastnikov 
teh stanovanj, na način, da se povečajo bodisi subvencije ali 
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omogoči nakup nadomestnega stanovanja ali pa predvidijo 
drugačne stimulacije lastnikom, da se uredi ta problematika na 
katero opozarja varuh človekovih pravic. 
Posamezne članice in člani odbora so predlagali, da naj bi odbor 
v obliki sklepa vsaj podprl tudi mnenje odbora za infrastrukturo in 
okolje ter mnenje komisije za peticije in posebno poročilo, ker bi to 
predstavljalo minimum, ki ga odbor kot matično delovno telo, lahko 
naredi v situaciji, ko se še ne ve, kakšen bo pravzaprav novi 
stanovanjski zakon. 

najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih in predlaga 
državnemu zboru, da ga obravnava. 

2. Odbor za notranjo politiko priporoča državnemu zboru, 
da pri obravnavi predloga stanovanjskega zakona (EPA 622- 
III) upošteva mnenje Odboia za Infrastrukturo in okolje z 
dne 20.11.2002 in mnenje Komisije za peticije z dne 14.2.2002 
ter Posebno poročilo Varuha človekovih pravic o 
problematiki najemnikov v denacionaliziranih stanovanjih. 

Odbor je po končani razpravi sprejel naslednji 

sklep: 

1. Odbor za notranjo politiko se je seznanil s Posebnim 
poročilom Varuha človekovih pravic o problematiki 

Poročevalec na seji državnega zbora bo predsednik odbora 
Maksimiljan Lavrinc. 

Višji svetovalec 
Saša Sever, I. r. 

Predsednik 
Maksimiljan Lavrinc, I. r. 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI POGODBE 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPUBLIKE HRVAŠKE 0 UREDITVI STATUSNIH IN 

DRUGIH PRAVNIH RAZMERIJ, POVEZANIH Z 

VLAGANJEM V NUKLEARNO ELEKTRARNO KRŠKO, 

NJENIM IZKORIŠČANJEM IN RAZGRADNJO IN 

SKUPNE IZJAVE OB PODPISU POGODBE MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 

HRVAŠKE O UREDITVI STATUSNIH IN DRUGIH 

PRAVNIH RAZMERIJ, POVEZANIH Z VLAGANJEM V 

NUKLEARNO ELEKTRARNO KRŠKO, NJENIM 

IZKORIŠČANJEM IN RAZGRADNJO (BHRNEK) 

- EPA 528 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

EPA 528-111 

Številka: 320-06/02-7/1 
Ljubljana, 19. junija 2002 

Na podlagi 136., 138. in 213. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije je Odbor za zunanjo politiko kot matično 
delovno telo pripravil naslednje 

Poročilo 

k predlogu Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o 

ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, 
povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, 
njenim izkoriščanjem in razgradnjo in Skupne izjave 

ob podpisu Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in 

drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v 
Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in 

razgradnjo - BHRNEK 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 27. izredni seji, ki je bila 7. junija 2002, obravnaval 
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predlog Zakona o ratifikaciji Pogodbe med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih 
pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno 
Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo in Skupne izjave ob 
podpisu Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih 
z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem 
in razgradnjo. 

Uvodoma je minister za zunanje zadeve dr Dimitrij Rupel poudaril, 
da meddržavna pogodba izhaja iz sporazuma, sklenjenega leta 
1970 med Izvršnim svetom SR Slovenije in Izvršnim svetom SR 
Hrvaške in ga tudi nadomešča, saj z dnem uveljavljanja 
meddržavne pogodbe prenehajo veljati njegove določbe. Pogodba 
prvič rešuje vprašanje radioaktivnih odpadkov kot skupno 
dolžnost obeh pogodbenih partneric. Ratifikacija pogodbe bi po 
njegovem mnenju pozitivno vplivala na razrešitev zapletov v zvezi 
s to pogodbo na Hrvaškem. 

Predsednik Odbora državnega zbora za zunanjo politiko Jelko 
Kacin je najprej orisal kronološki razvoj dogodkov, ki so privedli 
do predloga zakona o ratifikaciji. 

Predstavil je mnenje Sekretariata državnega zbora za zakonodajo 
in pravne zadeve, ki pravi, da: 

"Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve državnega zbora 
na predlog zakona z vidika skladnosti z ustavo in pravnim 
sistemom ter z vidika pravno-tehnične obdelave in z vidika svojih 
nalog nima pripomb Poudarja pa, da je treba pri obravnavanju 
vsebinskih vidikov tega sporazuma in njegovih učinkov v pravnem 
smislu upoštevati primat mednarodnega prava nad našimi zakoni 
in drugimi predpisi ter dejstvo, da se ratificirane in objavljene 
pogodbe uporabljajo neposredno, v skladu z 8 členom Ustave 
RS." 

Predsednik Kacin je poudaril, da je bila v odboru opravljena celovita 
razprava pred podpisom mednarodne pogodbe, kjer so se člani 
odbora soočili z različnimi pogledi in pričakovanji političnih strank. 
Ocenil je, da je podpis mednarodne pogodbe velik korak naprej 
saj ureja zadeve, ki do sedaj niso bile urejene Gre za skupen 
objekt dveh suverenih držav, ki se nahaja na ozemlju Republike 
Slovenije, gre za eksteritorijalni objekt Republike Hrvaške, ki 
zahteva posebno skrb obeh držav. Povedal je tudi, da odkup 
deleža od Republike Hrvaške še ni realna opcija saj ta delež še ni 
na prodaj. Poudaril je, da je pravočasna ratifikacija pogodbe 
potrebna za uresničevanja dogovorjene in sprejete obveznosti, 
da se 1. julija 2002 ponovno začne z dobavo električne energije 
Republiki Hrvaški. Poudaril je, da višjega jamstva za uresničevanja 
in spoštovanje sporazuma v praksi, kot je jamstvo države, ni in 
me more biti. 

Predstavnik Vlade RS dr. Robert Golob je dejal, da mednarodna 
pogodba?poravnava? vse finančne spore med lastniki NEK iz 
preteklosti in prvič določa obveznosti povezane z reševanjem 
problema radioaktivnih odpadkov, modernizacijo in razgradnjo 
elektrarne. Poudaril je, da pogodba možnosti odkupa ne izničuje, 
temveč izboljšuje, kajti daje skupne osnove. Na koncu je poudaril, 

da je 30. junij 2002 je po tej mednarodni pogodbi skrajni rok za 
ratifikacijo pogodbe 

V razpravi, ki je sledila so poslanci izrazili podporo ratifikaciji 
pogodbe, kot tudi nasprotovanje le-tej. 

Tako so poslanci opozorili, da pogajalska skupina ni v celoti 
upoštevala pogajalskih izhodišč, da bi bilo mednarodno pogodbo 
potrebno obravnavati v širšem pogajalskem paketu, predvsem 
pa so menili, da pogodba ne prinaša ustreznih rešitev za rešitev 
vprašanja skladiščenja nizko in srednjeaktivnih jedrskih odpadkov 
ter za razgradnjo NEK. 

Sklicevali so se na stališča Društva Jedrskih strokovnjakov 
Slovenije, ki meni, da je paritetna ureditev upravljavskih struktur 
neprimerna in omogoča notranje konflikte in s tem neučinkovitost 
upravljanja, ki je v jedrskih objektih nesprejemljiva in pomeni 
neposredno ogrožanje jedrske varnosti. Poslanci so opozorili, da 
so strateški cilji Hrvaške in Slovenije različni; interes Hrvaške naj 
bi bil čim nižja cena električne energije medtem ko je interes 
Slovenije varno in stabilno obratovanje elektrarne. 

Poslanci, ki so se v svojih razpravah zavzeli za ratifikacijo pogodbe 
so opozorili, da je to potrebno opraviti do 30. junija 2002. Menili so, 
da z ratifikacijo pogodbe ni ogrožena varnost NEK ter poudaril, 
da ratifikacija pogodbe dokazuje verodostojnost Republike 
Slovenije in njenih institucij. Poudarili so, da imata Hrvaška in 
Slovenija enak strateški interes, to je, da NEK obratuje in da je 
njeno obratovanje varno. Ob tem so poudarili, da če so nizko in 
srednjeradioaktivni odpadki shranjeni po pravilih stroke, ne 
predstavljajo neposredne nevarnosti za okolje. 

Posebej so poudarili, da s sklenitvijo in uveljavitvijo pogodbe 
Hrvaška prevzema tudi svoj del odgovornosti za razgradnjo NEK. 
Odnosi se z njeno ratifikacijo internacionalizirajo in presežejo 
bilateralno raven. Pogodba ureja medsebojne odnose v zvezi z 
NEK in pomeni je napredek v medsebojnih odnosih glede na 
sedanjo stanje. 

Na koncu je v razpravi sodeloval tudi župan občine Krško Franci 
Bogovič, kot predstavnik lokalne skupnosti in poudaril, da je 
posavska regija najbolj zainteresirana, da se obratovanje NEK 
uredi na meddržavni ravni. Vendar meni, da mora le-ta odražati 
predvsem vsebinske rešitve in ne mednarodnopolitične, da 
ustrezno rešuje spore iz preteklosti, da pa so mehanizmi za 
kontrolo in upravljanje elektrarne neprimerni, ker imata državi 
partnerici različne strateške interese kar je za upravljanje in 
varnost elektrarne slabo. Opozoril je tudi na stroške razgradnje 
elektrarne, ki morajo biti upoštevani v ceni električne energije. 

Mag. Andrej Vizjak je proceduralno predlagal, da Odbor za zunanjo 
politiko pred odločanjem o Predlogu Zakona o ratifikaciji pridobi 
tudi poročilo zainteresiranega delovnega telesa Odbora za 
infrastrukturo. 

O proceduralnem predlogu je odbor glasoval in ga s 6 glasovi ZA 
in 10 PROTI zavrnil. 
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Mag. Andrej Vizjak je najavil, da bodo poslanci SDS glasovanje o 
predlaganih sklepih obstruirali, kot razloge za to je navedel, da je 
odločanje zgolj politične narave in da se ne upošteva strokovnih 
argumentov Obstrukciji sta se pridružili tudi NSi in SLS. 

Na koncu je odbor z 9 glasovi ZA, 1 glasom PROTI ter 3 vzdržanimi 
glasovi sprejel naslednji sklep: 

Odbor je soglašal z navedenim predlogom zakona in zato 
predlagal Državnemu zboru Republike Slovenije, naj predlog 
obravnava na svoji seji in ga sprejme. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora 
Jelko Kacin. 

Odbor je glasoval tudi o predlogu dodatnega sklepa, da se 
ratifikacijo zakona opravi šele v jesenskem obdobju. 

Odbor s 7 glasovi PROTI in nobenim ZA sklepa ni sprejel. 

Urša Zore Tavčar, I. r. Jelko Kacin, l.r. 
SVETOVALKA DZ PREDSEDNIK 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 

PARLAMENTARNEM NADZORU 

ORVEŠČEVALNIH IN VARNUSTNIH SLUŽR 

Z DOPOLNJENIM PREDLOGOM ZAKONA 

(ZPNOVS) 

- druga obravnava - EPA 600 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Komisija za nadzor nad delom 
varnostnih in obveščevalnih služb 

Številka: 211-01 / 95 - 0005 / 0005 
Ljubljana, 12 februar 2003 EPA 600 - III 

Na podlagi 42., 130,, 131. in 133. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 35/02) daje Komisija za 
nadzor nad delom obveščevalno-varnostnih služb kot 
matično delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu zakona o parlamentarnem nadzoru 
obveščevalnih 

in varnostnih služb (ZPNOVS) 
(druga obravnava) 

Komisija Državnega zbora za nadzor nad delom obveščevalno- 
varnostnih služb je na 21. seji, dne 11.2.2003, kot matično delovno 
telo obravnavala predlog zakona o parlamentarnem nadzoru 
obveščevalnih in varnostnih služb, ki ga je državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo in sprejem po rednem postopku 
predložila skupina poslancev s prvo podpisanim Rudolfom 
Mogetom. Vsi predlagatelji zakona so tudi člani Komisije za nadzor 
nad delom obveščevalno-varnostnih služb. 

Na seji komisije so bili poleg predlagateljev zakona in Zakonodajno- 
pravne službe Državnega zbora prisotni tudi vabljeni predstavniki 
Vlade Republike Slovenije in sicer: predstavnik Obveščevalno- 
varnostne službe MO, predstavnika Ministrstva za notranje 
zadeve, predstavniki Slovenske obveščevalno-varnostne 
agencije. Prisotna je bila tudi strokovna skupina, ki je sodelovala 
pri pripravi predloga zakona: prof. dr. Igor Kaučič, prof. dr. Franci 
Grad, prof dr. Rajko Pimat, iz Pravne fakultete v Ljubljani. Aleš 
Zalar, predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani ter prof. dr. Anton 
Dvoršek iz Visoke policijsko-varnostne šole Univerze v Ljubljani 

Za obravnavo na seji so člani komisije poleg zakonskega predloga, 
ki je objavljen v Poročevalcu DZ št. 73/02 z dne 17.7.2002 in 
mnenja Zakonodajno pravne službe Državnega zbora prejeli še: 

amandmaje Poslanskega kluba LDS, Poslanske skupine 
ZLSD in Poslanske skupine DeSUS k 12., 20., 23., 25., 26. in 
28. členu, 
amandmaje Poslanske skupine SDS k 12., 18., 32. in 36 
členu, 
amandmaje Vlade Republike Slovenije k naslovu zakona, k 
3., 4., 5., 9, 11., 12., 13., 16., 17., 20., 22., 23., 25., za nov 
25.a, 25.b, 25.c, člen, k 26., 28., 36. členu ter za nov 36.a 
člen. 

Komisija je bila seznanjena z mnenjem Zakonodajno-pravne 
službe z dne 27.11.2002, ki je navedeni predlog zakona proučila 
z vidika skladnosti z ustavo in pravnim sistemom ter z 
zakonodajno-tehničnega vidika. ZPS je k posameznim členom 
podala tudi nekaj pripomb. 
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Čeprav je nadzorna komisija ena od delovnih teles državnega 
zbora in ima področje dela urejeno v Poslovniku Državnega zbora, 
komisija mora imeti pooblastila in naloge urejene z zakonom. Gre 
za komisijo, ki ima nekoliko drugačen položaj kot ostala delovna 
telesa Državnega zbora. Njeno delovanje bistveno bolj 
neposredno posega v delovanje izvršilne veje oblasti kot 
delovanje drugih delovnih teles. Cilji in metode obveščevalno- 
varnostnih služb so določeni s cilji in načini vodenja politike vlade 
Vlada ima ključno vlogo pri obveščevalnih službah, saj je naročnik 
in uporabnik obveščevalnega podatka. Poznavanje funkcij 
obveščevalnih služb, njihove usmeritve oz. programe, na podlagi 
katerih poteka njihovo delo, uporaba posebnih oblik in sredstev 
pridobivanja podatkov in še nekateri, so odraz delovanja vlade 
oz. njenega načina vladanja. 

Zaradi navedenega je prav, da ima komisija svoj zakon, v katerem 
se bo uredilo njeno delovno področje in vprašanja glede sestave 
in načina njenega delovanja, glede vseh drugih vprašanj pa velja 
splošna poslovniška ureditev, ki se nanaša na delovna telesa 
Državnega zbora. 

Zaradi svoje narave dela mora biti komisija številčno majhna. 
Zaradi posebnosti dela in posebne odgovornosti komisije naj njene 
člane izvoli Državni zbor z večino glasov vseh poslancev. Sestava 
v komisiji pa naj odraža razmerje med poslanci koalicije in opozicije, 
tako da bi dajala ustrezen vpliv opoziciji. 

Predlagatelji so proučili vse amandmaje, ki so jih vložili Vlada 
Republike Slovenije, Poslanske klub LDS, Poslanski skupini ZLSD 
in DeSUS ter Poslanska skupina SDS ter na seji komisije podrobno 
obrazložili, zakaj nekaterih amandmajev ne podpirajo. 

Predlagatelji ne podpirajo amandmajev: 

K naslovu zakona, ki ga je vložila Vlada Republike Sloveni|e 

Obrazložitev: 
Predlagatelji menijo, da je beseda »nad« v naslovu predloga zakona 
(Zakon o parlamentarnem nadzoru nad obveščevalnimi in 
varnostnimi službami) nepotrebna in tudi ne prispeva k jasnosti in 
razumljivosti naslova 

K 4. členu (povezava z amandmaji k 5. in 13. členu). Vlade 
Republike Slovenije 

Predlog, da se skupni izraz »Nadzorovani ukrepi obveščevalne 
službe« (za skupino ukrepov obveščevalnih služb, ki so predmet 
parlamentarnega nadzora) nadomesti z izrazom »Nadzorovane 
posebne oblike pridobivanja podatkov«, ni sprejemljiv. Pojem 
»nadzorovani ukrepi« je generičen in uveden za potrebe tega 
zakona, zato ga ni potrebo terminološko uskladiti z ZSOVA Ta 
pojem izhaja iz vsebine zakona (to je nadzorovanje) in ne iz 
imena konkretnih oblik pridobivanja podatkov. Pri tem je treba 
upoštevati možnost, da bo ZSOVA, ZObr ali drug zakon te ali 
podobne obveščevalne ukrepe poimenoval drugače in ne kot 
posebne oblike pridobivanja podatkov. 

K S. členu (povezava z amandmaji 4. in 13. členu). Vlade 
Republike Slovenije 

Obrazložitev: 
Obrazložitev kot pri 4. členu. 

K 11. členu. Vlade Republike Slovenije 

Amandma, s katerim naj bi se temu členu dodal nov četrti 
odstavek, vsebuje določbe poslovniške in ne zakonske narave 

K 12. členu Vlade Republike Slovenije, Poslanskega kluba LDS, 
Poslanskih skupin ZLSD in DeSUS, Poslanske skupine SDS 

Obrazložitev: 
Komisija je oblikovala svoj amandma. 

K 13. členu. Vlade Republike Slovenije 
\ 

Obrazložitev: 
Komisija je oblikovala svoj amandma. 

K 3. členu. Vlade Republike Slovenije 

Po mnenju predlagateljev dopolnitev tretjega odstavka tega člena 
z besedami »na podlagi zakona« ni sprejemljiva, ker bi lahko 
pomenila, da tiste službe, ki ne bi bile ustanovljene z zakonom, ne 
bi bile predmet nadzora na podlagi tega zakona. Pooblastila 
obveščevalne ali varnostne službe seveda morajo biti določena 
z zakonom, te službe pa se lahko ustanovijo tudi s podzakonskimi 
akti. 

K 16. členu. Vlade Republike Slovenije 

Obrazložitev: 
Ločevanje med splošno dejavnostjo obveščevalnih služb in 
dejavnostjo posebnega pomena za nacionalno varnost je bistveno 
za ohranitev koncepta zakona, ki vzpostavlja na eni strani dolžnost 
nadzorovane obveščevalne službe, da poroča Komisiji, če gre 
za njeno splošno dejavnost in na drugi strani za dolžnost vlade, 
da poroča Komisiji, če gre za dejavnost posebnega pomena za 
nacionalno varnost. Zakonsko podlago za tako ureditev predstavlja 
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zlasti tretji odstavek 2. člena ZSOVA, ki izrecno predvideva, da 
obveščevalna služba opravlja naloge na podlagi zakona v skladu 
s prednostnimi nalogami, ki jih določi vlada na podlagi nacionalno' 
varnostnega programa, ki ga sprejme državni zbor. Do sprejema 
nacionalno varnostnega programa s strani državnega zbora, pa 
na podlagi 53. člena ZSOVA, obveščevalna služba opravlja naloge 
na podlagi prednostnih nalog, ki jih določi vlada. Zakon glede na 
navedeno že predvideva, da bodo posamezne dejavnosti 
obveščevalne službe posebnega, prednostnega pomena za 
nacionalno varnost, za razliko od splošne dejavnosti, ki bo 
pomenila delovanje in izpolnjevanje nalog obveščevalne službe v 
okviru tipičnih in običajnih, z zakonom predpisanih postopkov. 

K 17. členu. Vlade Republike Slovenije 

Qbra?lQžitev: 
Po predlaganem amandmaju Komisija ne bi več nadzirala vsake 
dejavnosti obveščevalne službe, pač pa samo tisto, ki bi bila 
predvidena s programom dela. Na ta način bi bil nadzor Komisije 
pomembno okrnjen. 

Ustave RS, ki govori o pravnih jamstvih v kazenskem postopku 
Gre za zadnjo alineo tega člena Ustave RS, ki določa, da ni nihče 
dolžan izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje, ali priznati krivdo 
(t.i. privilegij zoper samoobtožbo), kar se nanaša tako na 
oprostitev dolžnosti pričevanja kot tudi na možnost odklonitve 
odgovora na posamezno vprašanje. Ta pravica je podrobno 
urejena v členih 235., 236. in 238. ZKP, in na te določbe se drugi 
odstavek 25. člena tudi sklicuje. Ta pravica se po praksi 
Evropskega sodišča za človekove pravice ne uporablja le v 
kazenskem ali predkazenskem postopku, pač pa tudi pred drugimi 
državnimi organi (zadeva Saunders v. Združeno kraljestvo, kjer 
je šlo za izpovedbo v inšpekcijskem postopku). Pri tem je 
nebistveno, ali se ugotavlja politična ali kakšna druga odgovornost, 
in ali je nekdo zaslišan kot priča ali v drugem svojstvu, saj je vsak 
državni organ, če zve za kaznivo dejanje, ki se preganja po 
uradni dolžnosti, dolžan podati ovadbo. Privilegij zoper 
samoobtožbo se mora v celoti nanašati na vse postopke pred 
katerimkoli državnim organom. 

K 25. členu. Vlade Republike Slovenije 

K 18. členu. Poslanske skupine SDS 

Obrazložitev: 
Nadzor nad višino in namenom porabe finančnih sredstev za 
izvrševanje nalog obveščevalne službe je celovito urejen v 16. in 
18. členu, nadzor nad planiranimi finančnimi sredstvi za delo 
obveščevalnih služb pa je urejen v 4. alinei 1. odstavka 13 člena 
in ga kot amandma vlagajo predlagatelji zakona. V besedilu 
amandmaja so omenjeni tudi »preiskovalni ukrepi policije«, ki ne 
sodijo v to podpoglavje. To podpoglavje namreč ureja izvrševanje 
nadzora obveščevalne službe, za varnostno službo je to 
vprašanje urejeno v tretjem odstavku 21. člena. 

K 20. členu. Vlade Republike Slovenije 

Obrazložitev: 
Ker je Komisija sprejela amandma Poslanskega kluba LDS, 
Poslanske skupine ZLSD, Poslanske skupine DeSUS. 

K 22. členu. Vlade Republike Slovenije 

Obrazložitev: 
Predlog zakona ne posega v razmerja med predstojniki služb in 
funkcionarji znotraj ministrstva in v njihovo odgovornost ter jih 
tudi ne spreminja, ker je to urejeno z drugimi predpisi (npr. v 
Zakonu o državni upravi). 

K 23. členu. Vlade Republike Slovenije 

Obrazložitev: 
Ta amandma v celoti predlaga črtanje možnosti oprostitve 
dolžnosti pričanja ali odklonitve odgovora na posamezno 
vprašanje. Naj ponovno poudarimo, da je to neskladno z 29. členom 

Predlagani amandma omejuje možnost vpogleda v tiste 
dokumente, ki so določeni v posebnem zakonu (obrazložitev 
omenja ZSOVA) in to le v okviru izvajanja nadzora po tem zakonu. 
Ta slednja omejitev je sicer razumljiva in izhaja iz narave določbe 
25. člena, ki je postopkovna in ne uvaja posebne pristojnosti 
Komisije. Vendar pa ne more biti ta možnost omejena le na tiste 
dokumente, ki so izrecno omenjeni v posebnem zakonu, saj bi to 
povsem onemogočilo izvedbo tega nadzornega dejanja. Zaradi 
zagotovitve jasnosti, da se pooblastila iz tega člena nanašajo le 
na nadzor v okviru pristojnosti in nalog Komisije, predlagatelji 
zakona vlagajo svoj amandma k temu členu. 

K 25. členu Poslanskih skupin LDS, ZLSD in DeSUS 

Obrazložitev: 
Ta amandma uvaja posebne pogoje in način začasne odložitve 
nadzora v primeru vpogleda v dokumente ali druga gradiva. Tako 
ni jasno razmerje med tem amandmajem in 27. ter 28. členom 
predloga zakona, ki nasploh urejata to začasno odložitev, poleg 
tega pa ni jasno, zakaj predlagani amandma izloča te splošne 
razloge. Zato predlagamo, da ostane splošna rešitev in da se 
amandma ne sprejme. 

Nov 25.a člen. Vlade Republike Slovenije 

Predlagani 25.a člen je v neskladju z osnovnimi cilji zakona, to je 
zagotoviti enoten in učinkovit parlamentarni nadzor obveščevalnih 
in varnostnih služb. Vpogled v dokumentacijo (obveščevalne 
službe) omogoča že obstoječi ZSOVA, čeprav gre za ukrepe, ki 
so pod sodnim nadzorom. Torej predlagana rešitev ruši enotnost 
nadzora. Iz obrazložitev k 13. In 14. členu je dovolj jasno razvidno, 
kaj pomeni besedna zveza »smiselno enake pristojnosti in naloge« 
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s čimer odpadejo pomisleki o premajhni jasnosti omenjene 
določbe Predlog ne odpravlja morebitne nejasnosti, temveč 
možnost učinkovitega nadzora. Sodni nadzor namreč le delno 
zajema kontrolo nad izvajanjem nadzorovanih ukrepov, ki jih 
omenja prvi odstavek predlaganega 25.a člena: ocenjuje pogoje 
za odreditev zoper posamezne osebe, ne pa tudi ali se morda ne 
izvajajo tudi zoper druge osebe, v prekoračenem času ali se 
poleg odrejenih izvajajo še kakšni drugi ukrepi in podobno. To 
lahko zagotovi le parlamentarni nadzor kot ga določa 25. člen. Če 
bi nadzor oviral potek predkazenskega postopka, kar omenja 
obrazložitev tega amandmaja, se lahko nadzor v celoti začasno 
odloži v skladu s predlaganim zakonom, v ostalem pa ta omejitev 
ni potrebna. 

Nov 2S.b in 25.c člen. Vlade Republike Slovenije 

Obrazložitev: 
Predlagana amandmaja deloma urejata vprašanja, ki so materija 
poslovnika za delo Komisije, deloma pa urejata notranji način dela 
nadzorovane službe v zvezi z nadzorom. V nobenem primeru 
zato nista zakonska materija. 

K 26. členu. Vlade Republike Slovenije 

Obrazložitev: 
Ta amandma predlaga črtanje tega člena v celoti, ne le tretjega 
odstavka, na kar se obrazložitev sicer nanaša (možnost 
zaposlenih, da obvestijo Komisijo o domnevni nezakonitosti). Ta 
obrazložitev je sicer zmotna, saj možnost prijaviti kaznivo dejanje 
ni isto kot obvestiti Komisijo o domnevni nezakonitosti izvedbe 
nadzorovanega ukrepa. Zlonamerna obvestila, ki bi bila vedoma 
neresnična, pa je mogoče sankcionirati kot disciplinsko kršitev, 
če pa gre za lažno ovadbo ali očitanje kaznivega dejanja, pa je to 
samo po sebi lahko kaznivo dejanje. Vprašanje konspirativnosti 
zaposlenih je mogoče rešiti z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, 
kot so zagotovitev konspirativnega prihoda na sejo Komisije, 
možnost razgovora brez razkritja osebnega izgleda (za 
zaslonom) ali tudi sejo Komisije v drugih prostorih ipd., in ne more 
biti razlog za črtanje tega člena. Ti organizacijski ukrepi seveda 
niso zakonska materija in jih ni treba urejati v predlaganem zakonu. 

K 28. členu Vlade Republike Slovenije 

Obrazložitev: 
Ta amandma v bistvu črta možnost, da bi Komisija kljub sklepu 
vlade o začasni odložitvi nadzora sklenila z dvotretjinsko večino, 
da tak nadzor vseeno izvede. To seveda precej omeji možnosti 
nadzora Komisije, poleg tega pa ima predlagani amandma še 
naslednje pomanjkljivosti: 

roki odložitve so postali nejasni (prvi odstavek govori o 3 
mesecih, drugi o 30. dneh in tretji o 6 mesecih); 
ni jasno, kaj se zgodi, če je v sklepu vlade rok daljši od 30 dni, 
ne pa od 3 mesecev - ali je v tem primeru potrebna odločitev 
državnega zbora? 
največji problem pa je, da je odločanje državnega zbora v teh 
primerih povsem neizvedljivo; odloča se namreč o podrobnosti 

nadzor in o razlogih, ki so nujno tajni ali strogo tajni, tega pa ni 
mogoče ali smotrno razkriti na seji državnega zbora; povsem 
na splošno in brez teh podrobnosti pa državni zbor ne more 
odločati. 

K 32. členu Poslanske skupine SDS 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma razširja obveznost dajanja podatkov in 
dokumentov na vse državne organe, ne le na upravne organe. 
Tako se to nanaša tudi na sodišča in druge posebne državne 
organe. Taka razširitev je neskladna za načelom delitve oblasti V 
zvezi s tem amandmajem pa so predlagatelji pripravili svoj 
amandma, ki upošteva načelo delitve oblasti in sledi smislu 
predlaganega amandmaja. 

K 36. členu. Vlade Republike Slovenije in Poslanske skupine SDS 

Obrazložitev: 
Ker je predlagana določba člena jasna in povsem zadostuje. 

* * * 

Komisija za nadzor nad delom obveščevalno-varnostnih služb je 
v skladu z drugim odstavkom 130. člena poslovnika Državnega 
zbora obravnavala vse vložene amandmaje ter sprejela: 

Amandmaje Poslanskega kluba LDS, Poslanskih skupin ZLSD 
in DeSUS-a k 20., 23., 26. in 28. členu. 
Vlade Republike Slovenije k 9. členu in za nov 36 a člen 

Komisija ni sprejela amandmajev: 

Vlade Republike Slovenije k naslovu zakona, k 3., 4 , 5., 11., 
12., 13., 16., 17., 20., 22., 23., 25. členu ter za nov 25.a, 25.b 
in 25,c člen, k 26., 28. in 36. členu 
Poslanskega kluba LDS, Poslanskih skupin ZLSD in DeSUS- 
a k 12. in 25. členu. 
Poslanske skupine SDS k 12., 18., 32. in 36. členu. 

Komisija za nadzor nad delom obveščevalno-varnostnih služb je 
na podlagi 8 ods. 131. člena Poslovnika Državnega zbora 
oblikovala in sprejela naslednje 

amandmaje komisije: 

K 8. členu (k 2. in 3. odstavku) 

V drugem odstavku se med besedi "Komisije" in "se" vstavi 
besedilo: 
"ki so tajni oziroma vsebujejo tajne podatke". 

Na koncu tretjega odstavka se za besedo "podatkov" doda 
vejica in besedilo: " ki jih izdaja Komisija". 
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Obrazložitev: 
Čeprav je besedilo drugega odstavka razumljivo, to je, da se 
zakon, ki ureja tajne podatke, ne uporablja za vse dokumente, 
drugo gradivo in podatke Komisije, temveč le za tiste, ki so tajni, 
je v izogib morebitnim nejasnostim oziroma interpretativnim 
zadregam dopolnitev besedila smiselna. Podobno velja tudi za 
dopolnitev besedila tretjega dostavka. Amandma je redakcijske 
narave. 

K 10, členu 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Predsednika, podpredsednika in člane Komisije izvoli 
Državni zbor z večino glasov vseh poslancev na predlog 
poslanskih skupin" 

o fr r a Z i O Ž i t e v: 
Zaradi posebnosti dela Komisije je treba z zakonom posebej urediti 
način njenega oblikovanja. V primerjavi z osnovnim besedilom je 
predlagatelj skupaj z matično komisijo oblikoval novo besedilo 
bolj splošno, zato omogoča, da se volitve izvedejo analogno 
imenovanju predsednikov in podpredsednikov drugih delovnih 
teles, kot je določeno v PoDZ, s tem, da je za izvolitev po zakonu 
potrebna večina glasov vseh poslancev. 

K 12. členu 

V drugi vrsti se pred besedo "treh" doda besedo "najmanj". Za 
besedo "članov" pa se dodajo besede "iz vrst poslancev 
opozicije in poslancev koalicije" 

Obrazložitev: 
Predlog omogoča lažjo izvolitev pooblaščene skupine in omogoča 
njeno oblikovanje v skladu z naravo parlamentarnega nadzora, 
za katerega je pooblaščena. Poleg tega pa zagotavlja tudi ustrezno 
zastopanost poslancev iz vrst opozicije in poslancev iz vrst 
vladajoče koalicije oz. pozicije. 

K 13. členu 

Prvi odstavek 13 člena se spremeni tako, da se glasi: 

» (1) Za izvrševanje nadzora dejavnosti obveščevalne službe 
iz 4. točke 4. člena ima Komisija naslednje pristojnosti in 
naloge: 

nadzira dejavnost obveščevalne službe v zvezi s 
skladnostjo s sprejeto politiko nacionalne varnosti; 
obravnava letni program dela obveščevalne službe; 
obravnava poročila o delu in o finančnem poslovanju 
obveščevalne službe; 
obravnava predlog državnega proračuna in predloge 
drugih aktov, ki se nanašajo na financiranje obveščevalne 
službe; 

obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki se 
nanašajo na delovanje obveščevalne službe; 
obravnava obvestila in pobude posameznikov in 
organizacij, ki se nanašajo na pristojnosti in naloge 
Komisije«. 

Obrazložitev: 
V tem odstavku določene pristojnosti in naloge Komisije se v 
celoti nanašajo na izvrševanje nadzora dejavnosti obveščevalne 
in ne varnostne službe. Ker je parlamentarni nadzor varnostne 
službe omejen na ukrepe iz 6. točke 4. člena predloga zakona, se 
določbe prvega odstavka 13. člena samo smiselno (in ne v celoti) 
uporabljajo tudi za nadzor varnostne službe (kar določa 14. člena 
predloga zakona). Pristojnosti in naloge Komisije pri nadzoru 
varnostne službe so povsem identične pristojnostim in nalogam 
pri nadzoru obveščevalne službe iz drugega odstavka 13. člena 
predloga zakona. Smiselna uporaba se torej nanaša samo na 
pristojnosti iz prvega odstavka 13. člena. Amandma prevzema 
vsebino in sistematiko prvega odstavka 13. člena, kot ga je v 
svojem osnutku določila strokovna skupina. Na ta način se 
zagotavlja tudi ločevanje med nadzorovano dejavnostjo in 
nadzorovanimi ukrepi obveščevalnih služb. 

K 14. členu 

V drugi vrsti se za besedo »Komisija« črta beseda »smiselno« 
Za besedo »naloge« se doda beseda »kot«. 

Za besedo »iz« se doda naslednje besedilo: 

"drugega odstavka prejšnjega člena ter smiselno enake 
pristojnosti in naloge kot iz prvega odstavka". 

Obrazložite v: 
Amandma bolj natančno določa, katere pristojnosti so identične 
in pri katerih pride v poštev smiselna uporaba 13 člena. Amandma 
je sprejet na predlog ZPS. 

K 17. členu (povezava z amandmaji 19. in 22. členu) 

V prvi vrsti prvega odstavka se beseda »tri« nadomesti z besedo 
»štiri«. 

Obrazložitev: 
Komisija meni, da je štirimesečni rok za redno poročanje komisiji 
ustrezen. 

K 19. členu (povezava z amandmaji 17. in 22. členu) 

V prvi vrsti prvega odstavka se beseda »tri« nadomesti z besedo 
»štiri«. 
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Obrazložitev: 
Mnenje komisije je, da je štirimesečni rok za redno poročanje 
komisiji ustrezen. 

K 22. členu (povezava z amandmaji 17. In 19. členu) 

V prvi vrsti prveaa odstavka se beseda »tri« nadomesti z besedo 
»štiri«. 

Obrazložitev: 
Mnenje komisije je, da je štirimesečni rok za redno poročanje 
komisiji ustrezen. 

K 25, členu 

Na koncu 25. člena se za besedo »službe« doda vejica in 
naslednje besedilo: 

»ki se nanašajo na pristojnosti in naloge Komisije«. 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se odpravljajo vse nejasnosti, dileme in 
interpretacije v smislu pravice komisije in obsega nadzora 

K 32. členu 
/ 

Na začetku prvega odstavka se pred besedo »upravni« dodajo 
besede »Državni organi, razen sodišč In državnega tožilstva, 
ter« 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma zavezuje k sodelovanju s Komisijo poleg 
upravnih tudi državne organe 

* * * 

Z vključitvijo sprejetih amandmajev v zakonski predlog je komisija 
določila besedilo dopolnjenega oredloaa zakona, ki je sestavni 
del poročila. 

Na podlagi drugega odst. 42. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije bo poročilo na seji državnega zbora predstavil 
predsednik komisije Jožef Jerovšek. 

Jožef JEROVŠEK, I r 
PREDSEDNIK 

'il 

st 

—,  -.,, 
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA 

O PARLAMENTARNEM NADZORU OBVEŠČEVALNIH IN VARNOSTNIH SLUŽB 
(ZPNOVS) 

(druga obravnava) 

l IEL0VNA TELESI t 

KOMISIJA ZA NADZOR NAD DELOM VARNOSTNIH IN OBVEŠČEVALNIH SLUŽB 

II. BESEDILO ČLENOV 

L SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

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

2. člen 

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

3. člen 

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

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

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

4. člen 

Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem zakonu, imajo tale pomen: 
1. »Nadzorovana obveščevalna služba« je obveščevalna 

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

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

služba iz 3. člena; 

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

5. »Nadzorovani ukrepi obveščevalne službe« so: 
a) posebne oblike pridobivanja podatkov, določene v 20. in 23. 

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

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

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

kazenskem postopku (ZKP - Uradni list RS, št. 63/94, 72/98, 
6/99Ž, 66/00 in 111/01), 

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

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

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

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

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

5. člen 

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

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

6. člen 

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

7. člen 

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

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

(2) Za dokumente, drugo gradivo in podatke Komisije, ki so 
talni oziroma vsebuieio talne podatke, se uporablja zakon, 
ki ureja tajne podatke. 

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

II. KOMISIJA 

9. člen 

(1) Komisijo ustanovi Državni zbor. 

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

(3) Način svojega dela Komisija podrobneje uredi s 
poslovnikom, ki aa sprejme Državni zbor na predlog 
Komisije. 

10. člen 

(1) Komisija ima največ devet članov. 

(2) Predsednika, podpredsednlka In člane Komisije Izvoli 
Državni zbor z večino glasov vseh poslancev na predlog 
poslanskih skupin. 

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

11. člen 

(1) Seje Komisije so zaprte za javnost. 

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

(3) Komisija ne more odločati na korespondenčni seji. 

vrst poslancev opozicije in poslancev koalicije (v nadaljnjem 
besedilu: pooblaščena skupina), ki jih za vsak nadzor 
posebej Komisija pooblasti z večino glasov vseh članov. 

III. PRISTOJNOSTI IN NALOGE KOMISIJE 

13. člen 

(1) Za izvrševanje nadzora dejavnosti obveščevalne službe 
iz 4. točke 4. člena ima Komisija naslednje pristojnosti 
in naloge: 

nadzira dejavnost obveščevalne službe v zvezi s 
skladnostjo s sprejeto politiko nacionalne varnosti; 
obravnava letni program dela obveščevalne službe; 
obravnava poročila o delu in o finančnem poslovanju 
obveščevalne službe; 
obravnava predlog državnega proračuna in predloge 
drugih aktov, ki se nanašajo na financiranje obveščevalne 
službe; 
obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki se 
nanašajo na delovanje obveščevalne službe; 
obravnava obvestila in pobude posameznikov in 
organizacij, ki se nanašajo na pristojnosti in naloge 
Komisije. 

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

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

14. člen 

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

IV. IZVRŠEVANJE NADZORA 

1. Izvrševanje nadzora obveščevalne službe 

12. člen 15. člen 

Nadzor iz 24. in 25. člena ter tretjega odstavka 29. člena Vlada Komisii' Predloži v obravnavo program dela posamezne 
Komisija izvaja preko skupine naimani treh svojih članov iz nadzorovane obveščevalne službe za tekoče leto. 
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16. člen , , 

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

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

17. člen 

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

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

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

18. člen 

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

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

19. člen 

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

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

število zadev, v katerih so bili ukrepi odrejeni; 
število oseb, zoper katere so bili ukrepi odrejeni; 
število oseb, zoper katere so bili ukrepi uporabljeni; 
število zavrnjenih predlogov za odreditev ukrepov; 
zakonite razloge za odreditev ukrepov v posameznih 
zadevah; 
število In vrsta komunikacijskih sredstev, ki so bila 
nadzorovana v posameznih zadevah, 
obdobje, za katerega so bili posamezni ukrepi odrejeni v 
posameznih zadevah; 
podatke o ugotovljenih nepravilnostih pri izvajanju ukrepov v 
posameznih zadevah. 

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

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

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

2. Izvrševanje nadzora varnostne službe 

20. člen 

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

21. člen 

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

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke: 
število oseb, zoper katere so bili nadzorovani ukrepi odrejeni; 
število oseb, zoper katere so bili nadzorovani ukrepi 
uporabljeni; 
število zavrnjenih pobud za odreditev ali odobritev 
nadzorovanih ukrepov; 
število in vrsta nadzorovanih ukrepov po posameznih 
območjih pobudnikov; 
število posameznih kaznivih dejanj, zaradi katerih so bili 
nadzorovani ukrepi odrejeni ali odobreni; 
število oseb, zoper katere so bile po predhodni uporabi 
nadzorovanih ukrepov podana kazenska ovadba; 
višina porabe namenskih finančnih sredstev za izvedbo 
nadzorovanih ukrepov. 

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

22. člen 

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

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

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

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

3. Skupne določbe o izvrševanju nadzora 

23. člen 

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

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

24. člen 

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

25. člen 

Pooblaščena skupina lahko zahteva vpogled v dokumente, 
drugo gradivo in podatke nadzorovane službe, ki se 
nanašalo na orlstolnostl In naloge Komislle. 

26. člen 

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

(2) Na zahtevo Komisije se je vsak zaposleni v nadzorovani 
službi dolžan udeležiti seje Komisije in na njej v okviru 
pooblastil, ki jih ima na svojem delovnem mestu ali položaju 
dajati pojasnila ter odgovarjati na vprašanja članov Komisije. 
Zaposleni lahko zavrne odgovor na posamezno vprašanje. 

(3) Zaposleni v nadzorovani službi sme obvestiti Komisijo 
o domnevni nezakonitosti nadzorovanega ukrepa ali 
njegovega Izvrševanja ter o okoliščinah in dejstvih v zvezi s 
tem, razen če je bil glede posameznega nadzorovanega 
ukrepa ali ukrepov nadzor začasno odložen. 

27. člen 

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

(2) Vlada lahko odloči, da se v posameznem primeru 
nadzorovanega ukrepa ali več med seboj povezanih nadzorovanih 
ukrepov nadzor začasno odloži: 

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

28. člen 

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

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

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

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

(5) Vlada odločitev o začasnem odlogu nadzora nemudoma 
pošlje predstojniku nadzorovane službe, o njegovi vsebini 
pa po potrebi obvesti tudi telekomunikacijskega operaterja, 
na čigar omrežju se izvaja nadzorovani ukrep oziroma ukrepi, 
Izvajalca poštnih storitev in upravne organe, organe lokalnih 
skupnosti, pravne osebe javnega prava in nosilce javnih 
pooblastil, ki imajo podatke o nadzorovanem ukrepu 
oziroma ukrepih, glede katerih je bil nadzor začasno odložen. 
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(6) Komisija ne izvaja nadzora nadzorovanih ukrepov, glede 
katerih je bil nadzor začasno odložen, organi in osebe, ki so 
po tem zakonu dolžne dajati podatke oziroma omogočiti 
nadzor, pa tega za čas odloga ne smejo storiti. Ta določba 
se uporablja tudi za čas od obvestila predstojnika 
nadzorovane službe iz prvega odstavka 27. člena do 
odločitve Vlade, če ta čas ni daljši od osmih dni. 

V. RAZMERJE Z DRUGIMI ORGANI IN 
ORGANIZACIJAMI TER POSAMEZNIKI 

29. člen 

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

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

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

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

30. člen 

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

31. člen 

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

oprostitvi dolžnosti pričevanja ali odklonitvi odgovora na 
posamezno vprašanje. 

\ 

32. člen 

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

(2) Na zahtevo Komisije se je zaposleni v upravnem organu 
in organu lokalne skupnosti dolžan udeležiti seje Komisije 
in na njej dajati pojasnila ter odgovarjati na vprašanja članov 
komisije v zvezi s podatki in dokumenti iz prvega odstavka 
tega člena. Zaposleni lahko zavrne udeležbo na seji ali 
odkloni odgovor, pri čemer se uporabljajo določbe ZKP o 
oprostitvi dolžnosti pričevanja ali odklonitvi odgovora na 
posamezno vprašanje. 

33. člen 

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

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

VI. POROČANJE DRŽAVNEMU ZBORU 

34. člen 

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

s - » ■: 1 nvsMaj 

35. člen 

Poročilo Iz prejšnjega člena ne zajema informacij o posarheznih 
dejavnostih nadzorovane službe posebnega pomena za 
nacionalno varnost, ki še niso zaključene,, in informacij o 
posamičnih primerih omejitev pravice do zasebnosti 
posameznikov. 
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

36. člen 

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

36a. člen 

(1) Državni zbor sprejme poslovnik komisije najkasneje v 
šestih mesecih od uveljavitve zakona. 

(2) Do sprejema poslovnika se za postopek izvajanje 
nadzora po tem zakonu smiselno uporabljajo določbe 

poslovnika državnega zbora (Ur. I. RS, št. 35/2002), v delu ki 
se nanaša na komisijo za nadzor varnostnih in 
obveščevalnih služb. 

37. člen 

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

38. člen 

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

K PREDLOGU ZAKONA 0 

ZAGOTAVLJANJU NAVIGACIJSKIH SLUŽB 

ZRAČNEGA PROMETA (ZZNSPZ) 

druga obravnava - EPA 676 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za infrastrukturo in okolje 

Številka: 326-06/02-39/1 
Ljubljana, 7.2.2003 

EPA 676-III 

Odbor za intrastrulturo in okolje na podlagi 42. in 128 člena 
poslovnika državnega zbora daje kot matično delovno telo 
naslednje 

POROČILO 

k predlogu zakona o zagotavljanju navigacijskih služb 
zračnega prometa (ZZNSPZ) 

- druga obravnava - 

Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje je na 38. seji, 
dne 5.2.2003 opravil drugo obravnavo predloga zakona o 
zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa, ki ga je 
Državnemu zboru Republike Slovenije po rednem postopeku 
posredovala Vlada Republike Slovenije 7.11.2002. 

Na seji odbora so poleg predstavnikov predlagatelja zakona 
sodelovali še predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, 
Ministrstva za obrambo ter predstavniki Samostojnega sindikata 
kontrolorjev letenja RS 

K predlogu zakona je pisno mnenje podala Zakonodajno-pravna 
služba Državnega zbora dne 22.1.2003 in Samostojni sindikat 
kontrolorjev letenja RS, dne 28.1.2003. 

K predloženemu zakonu sta vložila amandmaje poslanca Franc 
Čebulj in sicer k 9., 15. in 25. členu ter Janko Veber k 3., 8., 10., 
13., 18 in 21 .členu. Vlada Republike Slovenije je podala mnenje k 
vloženim amandmajem k predlogu zakona dne 4.2.2003. 

Predlagatelj zakona državni sekretar Miha Šorn je v okviru 
dopolnilne obrazložitve k posameznim členom predloga zakona 
predstavil cilje predloga zakona in razloge za njegov sprejem. 

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora je 
podala dodatno obrazložitev iz mnenja, ki se nanaša predvsem 
na rešitve v 3. členu predloga zakona glede službe zračnega 
prometa, službe letalskih informacij in službe letalskih 
telekomunikacij, ki se izvajajo v okviru javnega podjetja skladno s 
predpisi o letalstvu, vse drugo, kar se nanaša na obliko 
organiziranosti in poslovanja javnega podjetja pa bo vsebinsko 
umestiti v 4. oziroma 5. člen (katerih vsebino bi bilo tudi primerno 
združiti). Rešitve v zvezi s službo letalske meteorologije in službo 
iskanja in reševanja zrakoplovov pa so pravno-sistemsko sporne. 
Prvo navedeno službo oziroma naloge letalske meteorologije ob 
sicer nejasni organizacijski umestitvi izvaja ministrstvo za okolje, 
prostor in energijo, ni pa jasno, ali se služba izvaja v okviru 
režijskega obrata ali kot naloge organa oziroma organizacije v 
sestavi pristojnega ministrstva. Še bolj nejasna so ta vprašanja, 
upoštevaje že navedeno določbo ZLet, glede službe iskanja in 
reševanja zrakoplovov. Rešitev v 7. členu predloga zakona bo 
potrebno ponovno oceniti z vidika določb ZLet, ki urejajo področje 
upravno-strokovnega in inšpekcijskega nadzora (zlasti 171., 176 , 
177. in 178. člen) kot tudi pristojnosti vlade in ministra pristojnega 
za promet (197. člen). Dolpčba 9. člena predloga zakona je nejasna 
v pogledu, ali se druge naloge, ki naj bi bile v javnem interesu, 
potrebne za delovanje navigacijskih služb, izvajajo v okviru javne 
službe, ali pa so to dodatne naloge, pri čemer bi morale biti vsaj v 
osnovi opredeljene v zakonu. Predlagane rešitve, ki dopuščajo 
javnemu podjetju da ustanavlja gospodarske družbe ali pridobiva 
poslovne deleže, bo potrebno dodatno pretehtati z vidika 
ustvarjanja prihodkov javnega podjetja z izvajanjem zadevnih 
služb ter pokrivanja s tem povezanih stroškov kot tudi stroškov 
drugih izvajalcev določenih služb in nalog, ter stroškov 
vzdrževanja in razvoja infrastrukturnih objektov, naprav in 
sistemov navigacijskih služb zračnega prometa (katere naj bi 
javno podjetje prevzelo v upravljanje - določba 13. člena). Predmet 
urejanja predlaganega zakona naj bi bil nadzor nad izvajanjem 
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navigacijskih služb opredeljen v 23. členu, kot gospodarskih javnih 
služb. Zato je sklicevanje na pristojnosti po določbah ZGD v tem 
okviru odveč, saj predstavlja drugačno vrsto nadzora (le preko 
lastnika).Predvideno ukrepanje po določbah petega odstavka tega 
člena pa bo možno le v primeru oblikovanja organov tega podjetja 
skladno z določbami ZGJS. 

Na osnovi mnenja Zakonodajno-prvne službe Državnega zbora 
je strokovna služba odbora, skupaj z predlagateljem zakona in 
zakonodajno-pravno službo pripravila predloge za oblikovanje 
amandmajev odbora, ki sledijo mnenju zakonodajno-pravne 
službe. 

Glede na mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora 
in razpravo poslancev k posameznim členom predloga zakona 
je odbor menil, da je potrebno predlog zakona dodelati v smislu 

mnenja Zakonodajno-pravne službe tako, da bo možna vsebinska 
razprava. Predlagane rešitve predloga zakona so nedorečene in 
odpirajo obilico dilem ter ne zagotavljajo kvalitetne vsebinske 
razprave in možnosti za oblikovanje amandmajev poslancev k 
predlogu zakona. Zato je Odbor za infrastrukturo in okolje na 
podlagi 128. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP: 

Predlog zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega 
prometa (ZZNSZP) ni primeren za nadaljno obravnavo. 

Biljana Fon, univ.dipl.ing.arh., I.r. Janko Veber, l.r 
podsekretarka Državnega zbora RS podpredsednik 

poročevalec, št. 10 64 15. februar2003 



beležke" 
- 
— 

  
  

—   

. : '■ ' ■■ . 1 ■ 

I ' ■ 

. 

' 
■ 

' 

■ 

» 

' 

' 
I ; 

' 

  
15. februar2003 " — ~ 65 

■ 

  



BELEŽKE  

■ 

' 

- 

' 

' 

. 

- 
poročevalec it 10 66 fŠTfel! 



NAROČILNICA 

Ime in priimek:   

Naslov:  

Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

Davčna številka: T  

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:  

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

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

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



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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