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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

SKLEPI 
Zbora združenega dela ob obravnavi problematike odkupa kmetijskih pridelkov 

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije |e na nadal|evan|u 46. 
seje zbora, dne 24. aeptembra 1992, 
obravnaval problematiko odkupa kme- 
tijskih pridelkov In na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupičlne Republike Slove- 
nije sprejel naslednje 

SKLEPE 

1. Zbor združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije zadolžuje Vlado Repu- 
blike Slovenije, da postavi ustrezno zaš- 

čitno politiko domačega kmetijstva in 
s tem preprečuje nekontroliran, neevi- 
dentiran in dumpinškl uvoz kmetijskih 
pridelkov in izdelkov žlvilsko-predeloval- 
ne industrije. 

2. Vlada Republike Slovenije naj poskrbi 
za vzpostavitev tržnega reda pri trgova- 
nju s sadjem in zelenjavo tako, da bodo 
proizvajalci lahko svoje pridelke prodaja- 
li. Onemogočiti je potrebno takoimeno- 
vano »zeleno mafijo«, ki ima monopol pri 
trgovini s sadjem in zelenjavo. 

3. Zbor združenega dela SkupSčine Re- 
publike Slovenije zadolžuje Vlado Repu- 
blike Slovenije, da pospeši pripravo stra- 
tegije razvoja kmetijstva in jo čimprej 
predloži v obravnavo Skupščini Republi- 
ke Slovenije. 

4. Zbor združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije zadolžuje Vlado Repu- 
blike Slovenije, da vzpostavi enak režim 
uvoza kmetijskih pridelkov in izdelkov ži- 
vllsko-pedelovalne industrije z Republi- 
kami bivše Jugoslavije, kot ga imamo 
z drugimi državami. 

PREDLOGI IN SKLEPI 
Zbora združenega dela ob obravnavi predloga akcijskega programa kratkoročnih in 
dolgoročnih ukrepov za razvoj obrti in proizvodnjo usmerjenega podjetništva 
v Republiki Sloveniji  

Zbor združenega dela Skupičlne Slove- 
nije je na nadaljevanju 46. seje zbora, 
dne 24. septembra 1992, obravnaval 
predlog akci|skega programa kratko- 
ročnih In dolgoročnih ukrepov za razvoj 
obrti In proizvodnjo usmerjenega po- 
djetnlitva v Republiki Sloveniji In na 
podlagi 260. člena poslovnika Skupičl- 
ne Republike Slovenije spre|el na- 
slednje 

PREDLOGE IN SKLEPE 

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije sprejema predlog akcij- 
skega programa kratkoročnih in dolgo- 
ročnih ukrepov za razvoj obrti in proiz- 
vodnjo usmerjenega podjetništva v Re- 
publiki Sloveniji ter zato nalaga Vladi Re- 
publike Slovenije, da v obdobju do konca 
leta izvede naslednje naloge: 

1. nujno je obdržati nadaljnje delovanje 
HKS pri obrtnih zadrugah ter zagotoviti 
ohranitev tega solidarnostnega in nepro- 
fitnoga varčevanja v najenostavnejši obli- 
ki, ki je stroškovno najmanj obremenje- 
na. Potrebno pa je ponovno pretehtati 
višino obvezne rezerve; 
2. za pospeiitev zaposlovanja pri za- 
sebnikih je potrebno s spremembo zako- 
na zagotoviti za vsakega novo zaposlene- 
ga delavca oprostitev plačila prispevkov 
za bruto osebne dohodke, ki jih obraču- 
na in plača delodajalec v breme svojega 
dobička. Prispevki bi morali biti odpisani 
za dobo 12 mesecev s pogojem, da bo 
povečano število delavcev obdržano naj- 
manj dve leti; 
3. zaradi občutne finančne nelikvidnosti 
so plačila majhnim gospodarskim sub- 
jektom v izrednih zamudah, kar pogosto 
vpliva na zamude pri plačevanju obvez- 

nosti iz naslova akontacije davkov od do- 
hodkov in prispevkov za socialno var- 
nost. Zamude plačil so sankcionirane 
s povečano stopnjo zamudnih obresti. 
Do zamud pri plačilu teh obveznosti ne 
prihaja po izključni krivdi zavezanca, 
temveč zaradi vsesplošne finančne ne- 
discipline. V povezavi z navedenim bi ka- 
zalo aktivirati zamrznjene devizne vloge 
zasebnikov, ki jih imajo le-tl v obliki de- 
viznih vlog občanov v bankah. Dvig ozi- 
roma dostop do teh deviz sicer ni onemo- 
gočen vendar je v praksi njihova izplačlji- 
vost vprašljiva, zato naj vlada zagotovi (v 
kolikor ni možnosti za dvig teh deviz), da 
bo možno uporabljati le-te za poravnava- 
nje poračunov dohodnine in nakup de- 
lovne dobe; 
4. zasebnikom je potrebno omogočiti 
odpiranje računov pri SDK, kar bo omo- 
gočilo večjo ažurnost poslovanja, koriš- 
čenje sredstev priliva istega dne, izdaja- 
nje akceptnih nalogov, zavarovanja pla- 
čil, možnost sodelovanja pri medseboj- 
nem pobotu in kompenzacijah. Vlada Re- 
publike Slovenije naj zagotovi ustrezno 
spremembo določil zakona o Službi 
družbenega knjigovodstva, ki se nanaša- 
jo na prioritetni vrstni red pokrivanja in 
postopka poravnave dolgov; 
5. Vlada naj čimprej razreii problem ne- 
plačanih zamudnih obresti Iz naslova 
prispevkov In davkov, ki so posledica 
odloka o zamudni obrestni meri za ne- 
pravočasno plačane davke, carine in pri- 
spevke, ki je veljal od 6. 12. 1991. Hkrati 
naj preveri tudi zamudne obresti zaraču- 
navane za obdobje 1.1. 1992 do 27. 3. 
1992 na podlagi odloka Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije, ko je bila 
zamudna obrestna mera sicer spreme- 
njena, vendar določena in obračunavana 
po linearnem sistemu. Vlada Republike 

Slovenije naj problem neplačanih za- 
mudnih obresti iz naslova prispevkov in 
davkov rešuje individualno v okviru sred- 
stev zakona o intervencijah v gospodar- 
stvu; 
6. Vlada Republike Slovenije naj natanč- 
no prouči in ustrezno spremeni previso- 
ke stopn|e prispevkov, ki jih zavezanci 
- zasebniki plačujejo za zdravstvo; 
7. Vlada Republike Slovenije naj prouči 
in ustrezno spremeni določila predpisov, 
ki določajo obveznosti oziroma ceno 
električne energije, ki jo plačujejo za- 
sebniki. Pri tem naj zasleduje načelo ena- 
kopravnosti ter izenači družbene in za- 
sebne gospodarske subjekte; 
8. Vlada naj ponovno prouči po spre- 
membi določil zakona o dohodnini, ki se 
nanašajo na olajšave tistim zavezancem, 
ki dobiček reinvestirajo v nadaljnjo proiz- 
vodnjo. Stopnja bi se morala povečati in 
znašati najmanj 30%; 
9. Vlada naj s spremembo predpisov, ki 
zavezujejo zasebnika, da v primeru traj- 
nega presežka delovne sile zagotavlja 
delavcu nadomestilo osebnega dohodka 
še šest mesecev po sklepu o prenehanju 
delovnega razmerja omogoči, da se ta 
obveznost zasebnika skrči na tri mesece 
oziroma, da socialno varnost za te delav- 
ce zagotovi država. Hkrati naj Vlada Re- 
publike Slovenije prouči možnost za 
ustanovitev rizlčnega sklada, ki bi reše- 
val probleme delavcev v primeru nastan- 
ka delovne invalidnosti druge in tretje 
kategorije (111. člen zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju). 
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UGOTOVITVE IN SKLEPI 
Zbora združenega dela ob obravnavi predloga programa in terminskega plana 
uresničitve mreže cestne infrastrukture v Republiki Sloveniji 

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije |e na nadaljevanju 46. 
seje zbora ob obravnavi predloga pro- 
grama In terminskega plana uresničitve 
mreže cestne Infrastrukture v Republiki 
Sloveniji na podlagi 260. člena poslovni- 
ka Skupščine Republike Slovenije dne 
24. septembra 1992 sprejel naslednje 

UGOTOVITVE IN SKLEPE 

1. Zbor združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije se je seznanil z gradivi 
»Strategija graditve in financiranje avto- 
cestnega omrežja Republike Slovenije« 
in »Informacijo o izvajanju pripravljalnih 
del za gradnjo avtocestnega odseka Arja 
vas - Vransko. 

2. Vlada Republike Slovenije naj v okviru 
dolgoročnega plana posodobitve cestne- 
ga omrežja da prednost gradnji tistih av- 
tocestnih povezav, ki bodo integrirale 
slovenski gospodarski prostor tako zno- 
traj njega samega kot v smereh zahodne 
in srednje Evrope. 

V skladu s to usmeritvijo je prednostna 
gradnja avtocestna smer Trst - Ljubljana 
- Celje - Lendava - Pince (slovensko- 
madžarska meja). Odsek te ceste od Slo- 
venske Bistrice (eventualno od Maribora, 
če bo nadaljnje prostorsko in plansko 
usklajevanje to potrdilo) do Pinc se pro- 
jektira v novi trasi kot dvopasovna cesta 
z možnostjo dograditve v avtocesto, če 
slednje še ne bodo opravičevale projekt- 
no predvidene prometne obremenitve. 

3. Med priključnimi kraki na slovenski 
cestni križ bo dana prednost gradnji 
cestnega odseka Divača - Koper - Se- 
čovlje, cesti Vrtojba - Razdrto in cesti 
Šentilj - Ptuj (Macelj). 

4. Drug krak cestnega križa v smeri pre- 
dor Karavanke - Ljubljana - Bregana je 
za Republiko Slovenijo sekundarnega 
pomena in bo pri njegovi gradnji dana 
prednost nezgrajenim odsekom med pre- 
dorom Karavanke in Novim mestom (Kro- 
novo). Odsek izgradnje avtoceste na od- 
seku Črnivec - Vrba se postavi v prvo 
prednostno skupino. 

5. Vlada Republike Slovenije naj se zav- 
zema, da se gradnja avtocestnih smeri od 
Fernetičev in Vrtojbe preko Ljubljane do 
Maribora, od predora Karavanke preko 
Ljubljane do Kronovega (Bregane) ter 
priključnega kraka Šentilj - Macelj odda 
na koncesijski podlagi. Gradnja vseh pre- 
ostalih cest pa se zagotovi z lastnimi 
sredstvi ter z najetjem posojil pri medna- 
rodnih finančnih institucijah. 

Vrednost celotnega programa je ocenje- 
na na 2.11 mio USD, od katerih je treba 
za gornji program zagotoviti: 700 mio 
USD lastnih sredstev; 168 mio USD poso- 
jil tujih finančnih institucij; 1.250 mio 
USD vlaganj tujih koncesionarjev. 

Končno odločitev, kateri odseki bodo 
grajeni bodisi na podlagi koncesijskih 
pogodb, bodisi na podlagi lastnih in iz- 
posojenih sredstev, naj bo dana šele po- 
tem, ko bo narejena študija primerjav 
prednosti in pomanjkljivosti za obe mož- 
nosti. 

Lastna sredstva bo Republika Slovenija 
zagotovila s povečanjem davka od pro- 
meta naftnih derivatov v višini 9,4 SIT 
(liter) tj. 17,1% drobno prodajne cene su- 
per bencina) v naslednjih petih letih. Ta- 
ko zbrana sredstva bodo zadostovala za 
lastni delež pri gradnji zgoraj navedenih 
odsekov (Slovenska Bistrica - Lendava 
in Divača - Koper - Sečovlje) ter za 

izdelavo dokumentacije in odkup zem- 
ljišč na vseh ostalih trasah cest. Ta sred- 
stva nadalje v ničemer ne vplivajo na 
siceršnjo gradnjo, modernizacijo in vzdr- 
ževanje vseh ostalih, v republiški prora- 
čun vključenih cestnih odsekov. 

Po dinamiki porabe se zgoraj navedena 
lastna sredstva v začetku usmerjajo v po- 
spešeno pripravo dokumentacije in pri- 
dobivanje dovoljenj ter za odkupe zem- 
ljišč za tiste avtocestne odseke ali smeri, 
za katere bodo najhitreje sklenjene kon- 
cesijske pogodbe ali zagotovljena opera- 
tivna tuja posojila. V primerih kratkoroč- 
nega preseganja potrebnih lastnih sred- 
stev nad njihovimi prilivi se bodo manjka- 
joča sredstva zagotavljala s premostitve- 
nimi posojili domačih bank, ki bodo po- 
plačani iz prilivov lastnih sredstev v kas- 
nejšem obdobju. 

6. Zbor združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije ocenjuje, da bi zgoraj 
navedeni program posodobitve cest lah- 
ko uresničili v obdobju petih let. Ta rok je 
poleg že omenjene zagotovitve lastnih 
sredstev odvisen tudi od poenostavitve 
postopkov izvajanja pripravljalnih del za 
gradnjo teh infrastrukturnih objektov, 
kar bo moč urediti s posebnim zakonom 
po zgledu tovrstnih rešitev v Republiki 
Nemčiji. 

7. Zbor združenega dela zavezuje Vlado 
Republike Slovenije in vse pristojne 
upravne organe, da nadaljujejo s pospe- 
šenim izvajanjem pripravljalnih del ter 
aktivnostmi za izbor koncesionarjev za 
gradnjo cest, ki bodo oddane v koncesi- 
jo. Hkrati je treba takoj začeti s hitro 
pripravo projektne dokumentacije in iz- 
vajanjem drugih pripravljalnih del za no- 
vo traso cestne povezave Slovenska Bi- 
strica - Ptuj - Lendava - Pince. 

DODATNI SKLEP 
Zbora združenega dela ob obravnavi predloga programa in terminskega plana 
uresničitve mreže cestne infrastrukture v Republiki Sloveniji 

Na nadaljevanju 46. seje je Zbor združe- 
nega dela Skupščine Republike Slove- 
nije ob obravnavi predloga programa In 
terminskega plana uresničitve mreže 
cestne Infrastrukture v Republiki Slove- 
niji dne 24. septembra 1992 na podlagi 
260. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 
Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije ob obravnavi strategije 
graditve in financiranja avtocestnega 
omrežja Republike Slovenije ugotavlja, 
da Skupščini Republike Slovenije še ni 
bila predložena strategija graditve in mo- 
dernizacije ter financiranja železniških 
prog niti ukrepi prometne politike, kar 

vse je potrebno za celovito opredelitev 
politike države na področju prometa. Za- 
to Zbor združenega dela zavezuje Vlado 
Republike Slovenije, da v čim krajšem 
času navedene dokumente predlaga 
Skupščini Republike Slovenije in pri obli- 
kovanju konkretnih ukrepov za financira- 
nje prometne infrastrukture upošteva us- 
klajene plane vse prometne infrastruk- 
ture. 
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ODLOČBA 
Ustavnega sodišča za oceno ustavnosti zakona o kmetijskih zemljiščih 

Ustavno sodišče je na pobudo Marl|e Stritar z Dovjega 
v postopku za oceno ustavnosti zakona o kmetijskih zemljiš- 
čih na seji dne 10/9-1992 odločilo: 

1. Določbe 51. do 58. člena zakona o kmetjsklh zemljiščih 
(Uradni list SRS, št. 1/79,11/81,1/86,9/90 in Uradni list RS, št. 
5/91) se razveljavijo. 

2. Ta odločba ima pravni učinek po prvem In drugem 
odstavku 414. člena ustave iz leta 1974. 

Obrazložitev 

Ustavno sodišče je s sklepom št. U-l-122/91-9 z dne 26/3-1992 
sprejelo pobudo, ki je bila vložena 20/12-1991, in začelo 
postopek za oceno ustavnosti določb poglavja »Zemljiški 
maksimum«, ki zajema člene 51 do 58 zakona o kmetijskih 
zamljiščih oz. člene 53 do 60 prečiščenega besedila tega 
zakona (Uradni list SRS, št. 17/86). 

Dne 23/12-1991 je začela veljati nova ustava, ki v 33. členu 
zagotavlja pravico do zasebne lastnine in dedovanja. Iz 67. 
člena ustave izhaja, da zakon določa način pridobivanja in 
uživanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska 
socialna in ekološka funkcija. Lastninska pravica na nepre- 
mičnini se lahko v skladu z 69. členom ustave v javno korist 
odvzame ali omeji proti nadomestilu v naravi ali proti odškod- 
nini pod pogoji, ki jih določa zakon (razlastitev). 

Izpodbijane določbe zakona o kmetijskih zemljiščih omeju- 
jejo lastninsko pravico na kmetijskih zemljiščih in sicer kme- 
tom na 30 ha kmetijskega obdelovalnega zemljišča na gospo- 
darstvo, nekmetom v ravninskih predelih na 1 ha kmetijskih 
zemljišč in gozda skupaj, v predelih nad 600 m nadmorske 
višine na 3 ha skupnih površin, izključujejo pa tudi lastninsko 

pravico nekmetov na kmetijskih zemljiščih, ki spadajo v I. 
kategorijo. 

Omenjene določbe zakona, ki na splošno omejujejo oziroma 
izključujejo lastninsko pravico na kmetijskih zemljiščih, po 
presoji sodišča niso v skladu z navedenimi določbami ustave. 
Ustava ne omejuje lastninske pravice, ampak omogoča le, da 
zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine tako, da 
je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka 
funkcija oziromao omogoča odvzem ali omejitev lastninske 
pravice le v javno korist pod zakonsko določenimi pogoji. 
Sporne zakonske določbe pa teh z ustavo določenih pogojev 
ne izpolnjujejo. 

Ustavno sodišče lahko po 161, členu ustave zakon le razve- 
ljavi. Ker razveljavitev učinkuje le za naprej, je sodišče na 
podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave RS 
odredilo uporabo prvega in drugega odstavka 414. člena 
prejšnje ustave. 

Ustavno sodišče lahko po 161. členu ustave zakon le razve- 
ljavi. Ker razveljavitev učinkuje le za naprej, je sodišče na 
podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave RS 
odredilo uporabo prvega in drugega odstavka 414. člena 
prejšnje ustave. 

Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega 
odstavka 161. člena ustave in ob uporabi 1. alinee tretjega 
odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiš- 
čem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 In 28/76). 

Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo v sestavi: predsednik 
dr. Peter Jambrek in sodnik: dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž 
Krivic, dr. Anton Perenič, g. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in 
dr. Lovro Šturm. 

IZ RAZPRAV V TELESIH SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

MNENJE 
Odbora za proračun in javne finance k odloku o uskladitvi skupnega obsega in 
bilance prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slovenije za leto 1992 
z obrazložitvijo in posebnim delom proračuna Republike Slovenije za leto 1992 

Odbor Skupščine Republike Slovenije za proračun in javne 
finance je na 59. seji, dne 14. 9. 1992, obravnaval odlok 
o uskladitvi skupnega obsega in bilance prihodkov in odhod- 
kov proračuna Republike Slovenije za leto 1992 z obrazloži- 
tvijo in posebnim delom na odhodkovni strani republiškega 
proračuna. 

Vlada Republike Slovenije je skupščini predložila odlok 
z obrazložitvijo in pripadajočimi gradivi na podlagi drugega 
odstavka 2. člena zakona o proračunu Republike Slovenije za 
leto 1992. 

Z odlokom o uskladitvi postavk v bilanci proračuna je vlada 
izvedla renominacijo, s katero je skupni obseg proračuna 
povečala na 222.2 mrd tolarjev. Hkrati je upoštevala tudi 
realno oceno financiranja proračuna v letošnjem letu. Glede 
na dejstvo, da bi avtomatično indeksiranje posameznih, 
prvotno sprejetih proračunskih postavk bilo nerealno z vidika 
financiranja, kar bi pomenilo enormni obseg deficita, je reno- 
minacija upoštevala različno gibanje posameznih sklopov 
proračunskih odhodkov. Tako so upoštevana vsa gibanja, ki 
so določala obseg potrebnih sredstev za plače, novo oceno 
fiksnih in garantiranih obveznosti, ki so sestavni del veljav- 

nega proračuna, delno valorizacijo na segmetnu materialnih 
stroškov, medtem ko je del subvencij in investicij v gospodar- 
stvo v globalu ohranjen. Znotraj teh postavk so upoštevani 
tisti elementi, ki vodijo do določenih korekcij posameznih 
postavk, da bi bile lahko naloge, zastavljene s prvotnim prora- 
čunom, izvedene v letošnjem letu. 

Skupni obseg deficita je po predlagani renominaciji v okvirih, 
kot je bil določen s prvotnim zakonom o proračunu. Za 
financiranje deficita je vlada poiskala predvsem tiste vire 
v okviru celotne širše bilance javnega sektorja, kjer se ugotav- 
ljajo likvidnostni presežki. Tako bi se obseg proračunskih 
nalog izpeljal s čim manjšim zadolževanjem v tujini in brez 
dodatnih obremenitev z novimi davčnimi viri. 

Od skupnega povečanja proračunskih odhodkov v absolutni 
vrednosti 47,8 mrd tolarjev, predstavlja potrebno povečanje 
obsega sredstev za plače več kot polovico tega povečanja 
(25,5 mrd SIT), za socialno prejemke 10,7 mrd SIT, za fiksne in 
garantirane obveznosti 7,2 mrd SIT dodatnih sredstev, med- 
tem ko so investicijski odhodki povečani le na tistih postav- 
kah, kjer je to potrebno zaradi realizacije prvotno zastavlje- 
nega proračuna in to v skupnem obsegu 2,4 mrd SIT. 
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Znotraj proraćuna se je s to uskladitvijo predvsem saniralo že 
nastale disproporce s tem, da se brez dodatnega pritiska na 
obremenitev gospodarstva izvede prvotno sprejeti proračun. 
V razpravi je bilo zastavljenih nekaj vprašanj: kot povečanje 
nadomestil nezaposlenim delavcem, glede na to, da se ta 
v renominirani postavki ne povečujejo skladno s porastom 
življenjskih stroškov. 

Po mnenju predstavnika vlade se ta nadomestila izplačujejo 
skladno z zakonom in so determinirana z višino plače in 
z zajamčeno plačo. Zajamčena plača pa je bila v letošnjem 
letu trikratno valorizirana s 40 do 80%. Dejstvo je, da število 
brezposlenih ne narašča in da sredstva v proračunu zadoš- 
čajo za ta namen. 
V imenu kluba poslancev Zelenih Slovenije je bilo zastavljeno 
vprašanje v zvezi z realizacijo programa proračunske 
postavke, ki se nanaša na racionalno rabo in obnovljive vire in 
programa za energetsko prestrukturiranje Slovenije. Vlada 
Republike Slovenije je leta 1992 predložila program in v ta 
namen določila 517 mio SIT za racionalno rabo energije in 
obnovljive vire ter dodatno 100 mio SIT za programe energet- 
skega prestrukturiranja Slovenije v investicijske namene. 
Do srede septembra je bilo za ta dva namena odobrenih le 162 
mio SIT od predvidenih 617 mio SIT, kar je le 26%. Ob tem so 
za 212 mio SIT neizplačanega dela programa že izdana 
soglasja Ministrstva za finance, za ostali del programa pa je 
Ministrstvo za energetiko oblikovalo predloge in jih delno že 
predložilo Ministrstvu za finance. 
Glede na tako dodeljena sredstva so izvajalci programov 
v nemogočem položaju in ne morejo izvajati del, pa tudi 
razpisi ne potekajo tako, kot je bilo dogovorjeno. Podobno 
stanje je tudi pri postavki »energetsko prestrukturiranje in 
prestrukturiranje JE Krško«, kjer se je Ministrstvo za finance 
27. 3. 1992 obvezalo, da bo pri prvi renominaciji namenilo 
sredstva v višini 203 mio SIT. Ta postavka pa zajema le 100 
mio SIT. 
Po mnenju predstavnika vlade po zakonu o proračunu 
soglasje k pogodbi še ne predstavlja naloga za plačilo. Nalog 
za plačilo nastane takrat, ko je pogodba obojestransko podpi- 
sana in so definirani roki za plačila. Pri energetiki je nastal 
problem s kreditom, ki je bil dan JE Krško; anuitete niso bile 
plačevane in so blokirana sredstva pri Ministrstvu za energe- 
tiko. Tako so vsa izplačila za področje energetike ustavljena 
dokler se ta problem ne razreši. 
Razporeditev sredstev na postavki Ministrstva za energetiko 
je bila opravljena v Ministrstvu za energetiko in ocenjena na 
100 mio SIT, kot je predvideno v uskladitvi proračuna. 

V zvezi z vprašanjem odkupa let pri tehnoloških presežkih 
delavcev in finančno pomočjo države pri prekvalifikaciji zapo- 
slenih je bilo zastavljeno vprašanje, če za te Drimere obstajajo 

kriteriji ter kdaj se pomoč tem delavcem nakazuje. Proračun- 
ska postavka za ta namen je sorazmerno nizka. Odbor bo 
v zvezi s tem vprašanjem poslal vprašanje Minstrstvu za delo, 
ker predstavnik vlade iz Ministrstva za finance na vprašanje ni 
znal točno odgovoriti. 
Po mnenju člana odbora je bil pred dokončno uskladitvijo 
republiškega proračuna pripravljen prvi predlog renominacije 
13. 7., ki se je glasil na skupno višino 217 mrd SIT. Drugi 
predlog 3. 6. pa na 222,2 mrd SIT. Zakaj je sledilo povečanje 
pri drugem predlogu uskladitve? 

Druga pripomba člana odbora se je nanašala na podatek, po 
katerem je pri posameznih ministrstvih v odloku o uskladitvi 
na postavkah plač zaslediti različne indekse, od 150 do 213. 

Vzrok je ali se povečuje število zaposlenih ali pa napredova- 
nje posameznih uslužbencev. 
Predstavnica vlade je na prvo vprašanje odgovorila, da je bilo 
v pripravi več variant uskladitve republiškega proračuna. 

Vsaka od teh variant je temeljila na določenih predpostavkah. 
Pristop je bil faktorski, se pravi, da je vlada sprejela opredeli- 
tve do posamezih elementov, ki najbolj karakteristično vpli- 
vajo na oblikovanje postavk. Te postavke so posledica odloči- 
tve glede posameznih elementov. S takim pristopom so po 
posameznih ministrstvih indeksi zelo različni in če bi jih 
primerjali, bi ugotovili, da ministrstva, ki v svojem financiranju 
nimajo drugega kot plače, izkazujejo visok porast. To velja za 
vsa ministrstva za področje družbenih dejavnosti, kot tudi 
tista, pri katerih so v glavnem izkazani le stroški financiranja 
uprave. Ne gre za nikakršno povečevanje plač v upravi in 
v negospodarskem sektorju, temveč zgolj za bilančno uskla- 
ditev z že izvršenimi dejstvi. Upoštevane so januarske cene in 
januarska raven plač, ki je bila sprejeta na začetku leta 1992. 
Podatki o novi strukturi zaposlenih, na katerih je temeljila 
renominacija, so povzeti po stanju na dan 1. 5.1992. Plače so 
vezane na kolektivne pogodbe in zakon o plačah v državni 
upravi. Z renominacijo je torej priznano tisto, kar se je doga- 
jalo glede na sprejete kolektivne pogodbe in zakon o plačah. 

Jeseni leta 1991 so se plače začele, skladno si sprejetimi 
mehanizmi, realno dvigati; na primer plača v mesecu maju je 
bila za 35% realno večja kot je bila v mesecu januarju. 

Glede kolektivnih pogodb za negospodarstvo pa se je upošte- 
valo določilo minus 20%. Kar pomeni, da kolektivne pogodbe 
niso bile v polni meri realizirane. 

Odbor je odlok vlade o uskladitvi skupnega obsega in bilance 
prihodkov in odhodkov proračuna Republike Slovenije za leto 
1992 vzel na znanje. Mnenje odbora bo objavljeno v skupščin- 
skem Poročevalcu oziroma bodo poslanci na drug ustrezen 
način seznanjeni z njim. 
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Predlog za izdajo zakona o LOKALNI SAMOUPRAVI z osnutkom zakona 

- ESA 714 

Odbor za lokalno samoupravo Skupščine Republike Slo- 
venije je na seji dne 29. septembra 1992 določil besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O LOKALNI 
SAMOUPRAVI Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki ga kot predlagatelj pošilja v obravnavo in sprejem 
Skupščini Republike Slovenije na podlagi drugega 
odstavka 265. in 266. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 

Odbor za lokalno samoupravo je na svoji 17. seji 28. 
septembra 1992 določil, da bodo kot njegovi predstavniki 
pri delu skupščinskih delovnih teles in zborov Skupščine 

Republike Slovenije sodelovali: 

- Darja LAVTIŽAR-BEBLER, predsednica Odbora za 
lokalno samoupravo Skupščine Republike Slovenije, 

- Anton KRAMARIČ, podpredsednik Odbora za lokalno 
samoupravo Skupščine Republike Slovenije, 

- Ivan BIZJAK, predsednik Zbora občin Skupščine Repu- 
blike Slovenije in član odbora, 

- mag. Stane VLAJ, sekretar Odbora za lokalno samou- 
pravo Skupščine Republike Slovenije ter član in koordina- 
tor dela strokovne skupine za pripravo zakona o lokalni 
samoupravi. 

Predlog za izdajo zakona o lokalni samoupravi z osnutkom 
zakona bo obravnavala Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o lokalni samoupravi 
z osnutkom zakona sta pristojna Družbenopolitični zbor in 
Zbor občin. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o lokalni samoupravi 

I. USTAVNA PODLAGA, OCENA STANJA IN RAZLOGI 
ZA IZDAJO ZAKONA 

1. Ustava Republike Slovenije v Splošnih določbah zagotavlja 
lokalno samoupravo v Sloveniji in določa, da je glavno mesto 
Slovenije Ljubljana. V posebnem poglavju (V.) pa v sedmih 
členih govori o uresničevanju lokalne samouprave, o občini, 
o delovnem področju samoupravnih lokalnih skupnostih, 
o mestni občini, o dohodkih občine, o širših samoupravnih 
lokalnih skupnosti in o nadzoru državnih organov (členi 
138-144). 

Na lokalno samoupravo pa se nanašajo tudi nekateri drugi 
členi ustave, ki govore o financiranju države in lokalnih skup- 
nosti, o davkih, o nalogah upravnih organov, o sestavi držav- 
nega sveta, o varovanju naravne in kulturne dediščine, 
o posebnih pravicah avtohtone italijanske in madžarske 
narodne skupnosti v Sloveniji, o računskem sodišču, o uskla- 
jenosti pravnih aktov, o veljavnosti predpisov in njihovem 
objavljanju, o upravnem sporu, o varuhu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin in o pristojnostih ustavnega sodišča. 

Prebivalci Slovenije po novi slovenski ustavi uresničujejo 
lokalno samoupravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih 
(člen 138). Občina je torej postavljena kot temeljna oblika 
lokalne samouprave, poleg nje pa lahko obstajajo tudi ožje 
(npr. krajevne oz. vaške skupnosti, četrti) in širše samou- 
pravne lokalne skupnosti (npr. pokrajine). Območje občine 
obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi 
potrebami in interesi (2.odst. 139. člena). 

Nove občine se bodo ustanovile z zakonom po prej opravlje- 
nem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na 
določenem območju. Zakon tudi določi območje in ime 
občine (3. odst. 139. člena). 

Občina je pristojna za lokalne zadeve, ki jih lahko ureja 
samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Ustava pa 
tudi določa, da lahko država po predhodnem soglasju občine 
ali širše samoupravne lokalne skupnosti z zakonom prenese 
nanju opravljanje posameznih nalog iz državne pristojnosti, 
če za to zagotovi tudi sredstva. V teh zadevah opravljajo 

državni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo 
njihovega dela (140. člen). 

Nova slovenska ustava uvaja tudi mestno občino. Mesto 
lahko dobi po postopku in ob pogojih, ki jih določa zakon 
status mestne občine. Mestna občina pa opravlja kot svoje 
tudi z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se 
nanašajo na razvoj mest (141. člen). 

Glede dohodkov bodoče občine ustava določa, da se občina 
financira iz lastnih virov. Pri tem je še določeno, da država 
v skladu z zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi 
občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne morejo 
v celoti zagotoviti izvajanja svojih nalog, dodatna sredstva 
(142.člen). 

Naša ustava je sprejela rešitev, da se občine samostojno 
odločajo o povezovanju v širše samoupravne lokalne skup- 
nosti, tudi v pokrajine, za urejanje in opravljanje lokalnih 
zadev širšega pomena. V sporazumu z njimi prenese država 
nanje določene zadeve iz državne pristojnosti v njihovo 
izvirno pristojnost in določi udeležbo teh skupnosti pri pred- 
laganju ter izvrševanju nekaterih zadev iz državne pristojno- 
sti. Načela in merila za prenos pristojnosti ureja zakon (143. 
člen). 

Poseben člen ustave govori tudi o nadzoru državnih organov 
nad zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti (144. člen). 

Omeniti moramo še določbo Ustavnega zakona za izvedbo 
ustave Republike Slovenije (5. člen) po kateri, doklfer država 
ne prevzame državnih funkcij, ki jih je doslej opravljala 
občina, opravljajo te funkcije organi občine. 

Ustavne določbe o lokalni samoupravi so splošne. Že same 
napovedujejo, da bo posamezna vprašanja, ki so povezana 
z uvajanjem lokalne samouprave, uredil zakon. Če ustava 
ureja zgolj temelje nove ureditve, katere bistveni del je tudi 
lokalna samouprava, ki se ponovno uvaja na našem prostoru, 
je potrebno njeno podrobnejše urejanje z zakonom, ki bo 
sistemsko uredil področje lokalne samouprave. 
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2. Na našem območju je bila lokalna samouprava uvedena že 
sredi prejšnjega stoletja - z avstrijskim provizoričnim zako- 
nom o občinah, ki gaje podpisal cesar leta 1849, tik po marčni 
revoluciji iz leta 1848. Prva občinska zastopstva so bila nđ 
podlagi tega zakona na Kranjskem izvoljena leta 1850; leta 
1862 je bil izdan okvirni državni zakon o občinah, na njegovi 
podlagi pa deželni zakoni o občinah, npr. za Kranjsko leta 
1866. Od takrat naprej lahko sledimo nepretrganemu nizu 
zakonodajnega urejanja lokalne samouprave vse do leta 1955, 
ko je bil uveden obstoječi komunalni sistem, za katerega 
štejemo, da je likvidiral lokalno samoupravo. Danes jo lahko 
ponovno obudi v življenje le zakon v skladu z ustavo, in sicer 
v vseh njenih oblikah oziroma na vseh njenih nivojih. 

V komunalnem sistemu je bila občina hkrati oblastna in samo- 
upravna skupnost, večino nalog je opravljala za državo. Razi- 
skave kažejo, da je bilo teh nalog preko 3.000 in da je 85 
% dejavnosti občinskih organov bilo delo za državo. Po 
ustavni presumpciji je bila občina (komuna) pristojna za 
opravljanje vseh javnih zadev na svojem območju, in sicer ne 
glede na to, ali so lokalnega ali splošno državnega pomena, 
razen tistih, ki so izrecno z zakonom dane v pristojnost širših 
družbenopolitičnih skupnosti. Tako je funkcionirala občina 
kot integralni del države, kot njena prva stopnja. 

Da dosedanja občina ni bila naravnana na opravljanje lokal- 
nih zadev in na zadovoljevanje lokalnih potreb prebivalstva, 
očitno izhaja iz same strukture občinskih organov, zlasti pa 
občinske uprave, v kateri prevladujejo organi in službe, ki so 
v bistvu zgolj podaljški državnih resorov; enako sliko dobimo 
tudi pri pregledovanju občinskih odlokov in drugih splošnih 
aktov - velikanska večina teh normativnih aktov pomeni zgolj 
izvajanje zakonov in drugih državnih predpisov. 

Po tej koncepciji so nastale velike občine - v povprečju so 
nekajkrat večje po teritoriju in številu prebivalcev od pov- 
prečne evropske občine. Današnja slovenska občina ima 
v povprečju 31.740 prebivalcev in obsega 321 km2. To pomeni, 
da je naša občina 4,5-krat večja po prebivalstvu in 10-krat 
večja po površini od na primer novo oblikovane nemške 
občine. Ker je Slovenija redkeje naseljena kot Zahodna Nem- 
čija, bi morala biti - ob uporabi istih kriterijev za oblikovanje 
- naša občina po prebivalstvu v povprečju manjša od nem- 
ške. S tem pa smo na hitro pri ugotovitvi, da so naše sedanje 
občine v povprečju vsaj 5-krat prevelike. Iz teh podatkov torej 
izhaja, da sedanja občina tudi po svoji teritorialni strukturi ni 
občina. 

Za primerjavo navajamo podatke o velikosti občin po številu 
prebivalcev in po teritorialnem obsegu v nekaterih evropskih 
državah. Francija ima 37.983 občin; od tega jih ima 22.665 
manj kot 500 prebivalcev, okoli 16.000 občin ima celo manj 
kot 200 prebivalcev in 581 občin celo manj kot 50 prebivalcev; 
občina Marseille ima npr. preko 650.000 prebivalcev, občina 
Lucelle v Pirenejih pa le 92 prebivalcev; občina Pariz, ki 
zajema komaj polovico prebivalstva pariške aglomeracije, 
šteje okoli 3 milijone prtbivalcev. Potemtakem ima 99% občin 
v tej deželi manj kot 2.000 prebivalcev, povprečje pa znaša 
1.300 prebivalcev na občino. 

Zahodna Nem6l|a je v letih 1968-1983 izpeljala temeljito 
teritorialno reformo lokalne samouprave. S to reformo je 
zmanjšala število občin skoraj za trikrat, to je od 24.153 
podeželskih na 8.505 takih občin; poleg teh je imela Zahodna 
Nemčija še 91 velikih mestnih občin s položajem okraja. Pred 
reorganizacijo je imela zahodnonemška občina v povprečju 
2.400 prebivalcev in je obsegala 10,2 km2; če ti dve števili 
pomnožimo s 3, ima nova občina v povprečju 7.200 prebival- 
cev in obsega 321 km2. Predvojna Nemčija je imela leta 1933 
51.246 občin; od tega jih je imelo 47.200 manj kot 2.000 
prebivalcev, 32.143 pa manj kot 500 prebivalcev. 

Podobno sliko kažejo tudi podatki o občinah v drugih evrop- 
skih deželah; tako ima občina v povprečju v ČSR 1.200 prebi- 
valcev, v Grčiji 1.500, v Švici 1.900, v Avstriji 1.900, v DR 
Nemčiji 1.900, na Danskem 3.700, na Madžarskem 3.500, na 
Pol|skem 3.500, v Španiji 3.700, v Belgiji 3.600, v Romuniji 
4.700, na Norveškem 5.300 itd. 

Tudi podatki o površini občin pokažejo isto sliko; občina ima 
v povprečju: v ZR Nemčiji 10,2 km2, v ĆSR 10,6 km2, v Belgiji 
11,4 km2, v DR Nemčiji 11,7 km2, v Angliji 12,0 km2, v Švici 13,0 
km2, v Franciji 14,6 km2, na Holandskem 32,7 km2, na Polj- 
skem 35,0 km2, itd. 

Navedeni podatki o velikosti evropske občine nam povedo 
dvoje: prvič, da so občine v povprečju majhne, zlasti če jih 
gledamo iz naše perspektive, kar pa samo dokazuje njihovo 
naravno bit; drugič pa to, da glede njihove velikosti ne veljajo 
nikakršna pravila racionalnosti, pač pa zgolj sociološka stvar- 
nost obstoja naseljenih krajev najrazličnejših velikosti in naj- 
različnejšega pomena, kakor jih je oblikoval razvoj v dolgih 
stoletjih. Ti podatki dokazujejo, da občina ni produkt zavestne 
in racionalne družbene organizacije oz. reorganizacije; izobli- 
kovalo jo je življenje samo, obstoječa zakonodaja pa jo je 
sprejela in pravno sankcionirala njen obstoj. 

Ob razpravah, kako preurediti slovensko upravno-politično 
ureditev, si lahko pomagamo z nekaterimi tujimi zgledi. Zave- 
damo pa se, da so tovrstne primerjave tvegane, saj je šlo 
v večini tujih primerov za združevanje, večanje in opuščanje 
premajhnih občin - v našem primeru pa gre za razdelitev 
prevelikih Občin in oblikovanje občinske samouprave. Primer- 
jave so lahko vprašljive tudi zaradi drugačnih geografskih 
razmer, veliko večje gostote prebivalstva in sploh večje oblju- 
denosti ter drugačne tradicije. Hkrati pa na primer v Italiji 
ugotavljajo, da se kljub finančnim ugodnostim manjše občine 
ne žele združevati v večje. Naše bodoče občine predvidoma 
- v posebni izdaji Poročevalca Skupščine RS je bil 30. 3. 1992 
objavljen poskusni model za oblikovanje novih občin v RS 
- ne bodo (pre)majhne, saj bodo štele v povprečju okrog 
8.000 prebivalcev'. 

3. Naše občine so bile s preoblikovanjem v komune odprav- 
ljene, lokalne skupnosti s svojimi problemi pa so ostale in se 
poskušale celo uveljavljati. Kljub teritorialnim reorganizaci- 
jam ni bilo mogoče spregledati oz. zanemariti problematike 
ljudi v lokalnih skupnostih. Praznino, ki je nastala z umikom 
občine v daljne centre, so zapolnili v lokalnih skupnostih 
najprej krajevni odbori, pozneje pa krajevne skupnosti, ki so 
dobile svojo potrditev v ustavi iz leta 1963, še bolj pa z ustavo 
iz leta 1974. 

V komunalnem sistemu je postala občina osnovna in druž- 
bena gospodarska celica z izjemnimi pooblastili na vseh 
področjih družbenega življenja. Ker je bilo v socializmu ob 
izostanku trga planiranje temeljni način uravnavanja socio- 
ekonomskoga razvoja, je občina prevzela skrb za upravljanje 
celotnega gospodarstva in družbenih služb ter je postala 
transmisija državne uprave. Z odpravo socialističnega 
sistema ter uvajanjem trga in privatnega podjetništva je pri- 
čela sedanja občina - komuna postopoma izgubljati svojo 
dosedanjo vlogo in številne funkcije, ki so ji bili dodeljene. 

Kra|evne skupnosti seveda niso nadomestek za občino. Nji- 
hova ureditev je bila tudi preohlapna in neopredeljena in jim 
ni dajala sistemskega položaja, s katerim bi lahko uspešno 
opravljale neobhodne naloge v lokalnih skupnostih. Naloge, 
ki jih je treba opravljati v lokalni skupnosti, pa so nujno javne 
naloge, ki se na sodobni stopnji družbenega razvoja morajo 
opravljati; po eni strani zaradi interesov ljudi samih, po drugi 
strani pa tudi zaradi interesa cele države. 

Glede podeželskih krajevnih skupnosti bi sicer lahko rekli, da 
so njihova območja lahko opora za razmislek o obsegu bodo- 
čih občin. V večini od teh območij so bile svoj čas občine. 
Zlasti podeželske krajevne skupnosti so bile učinkovite pri 
reševanju komunalnih in drugih zadev, ki so tudi tipična 
vsebina lokalne samouprave. 
Vsekakor pa bo pri oblikovanju novih občin treba spoštovati 
in upoštevati obstoječe prometne in druge vezi, ki dejansko 
vzpostavljajo lokalne skupnosti na določenih širših območjih, 
kot je bilo to v preteklosti. Pri tem velja poudariti, da bo samo 
občina, ki bo oblikovana v skladu z interesi prebivalcev, lahko 
funkcionirala kot generator ustvarjalne energije v lokalni 
skupnosti, občina kot birokratska izmišljotina pa bi bila ja- 
lova. 
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II. POGLAVITNE REŠITVE 

Cilji uvedbe lokalne samouprave v Republiki Sloveniji so: 

- uveljavitev lokalne samouprave kot bistvenega elementa 
parlamentarne demokracije, temelječe na načelih demokra- 
cije in decentralizacije oblasti; 
- kakovostnejše življenje ljudi v lokalnih skupnostih; 
- ponovna ugotovitev In uveljavitev identitete klasične 
občine In drugih oblik lokalne samouprave; 
- primerljivost s sosedi in Evropo; 
- racionalna in učinkovita lokalna uprava; 
- enakomernejši razvoj vse skupnosti. 

Zakon o lokalni samoupravi Republike Slovenije je potre- 
ben, ker se lokalna samouprava uvaja na novi podlagi in je 
zato potrebno posamezna vprašanja njene organiziranosti in 
delovanja podrobneje opredeliti, ne pa do kraja detajlno in 
obvezno predpisati. Ta zakon naj bi tudi zavaroval lokalno 
samoupravo pred neupravičenimi posegi države vanjo. 

Območje občine tvori bistveno sestavino te samoupravne 
skupnosti. Za lokalno skupnost je navezanost na določen 
fizični prostor konstitutivna značilnost. Določanje občinskega 
teritorija mora zato izhajati najprej iz naravnih danosti ter 
skupnih potreb in interesov prebivalcev takšne lokalne skup- 
nosti. 

Zakonske opredelitve občinskega teritorija in zakonski krite- 
riji za določanje območja občine so lahko le načelni in 
splošni. Zakon naj bi nudil s svojimi normami le najbolj 
temeljne kriterije za oblikovanje teritorialnega obsega občine 
in zagotavljal potrebno sistemsko enotnost. Znotraj zakon- 
skih norm pa lahko dodatna merila za oblikovanje obsega 
občine nudijo ustrezne stroke in posplošene življenjske iz- 
kušnje. 

Pri številu prebivalcev je izredno težko postaviti nek objek- 
tivni kriterij, čeprav je po drugi strani prav to število zelo 
pomembno za opredelitev in delovanje občine. Zato so neka- 
teri zakoni v preteklosti določili, koliko prebivalcev mora imeti 
najmanj občina; takšno določilo pa imajo tudi nekateri danes 
veljavni zakoni. Zakon o občinah Kraljevine Jugoslavije je na 
primer določal, da mora imeti občina praviloma najmanj 3000 
prebivalcev, kar je prisotno v zgodovinskem spominu ljudi 
v bivših občinah, veljavni italijanski zakon o lokalni samou- 
pravi pa zahteva za občino najmanj 10.000 prebivalcev. 

V našem zakonu bi bilo zato utemeljeno določiti neko naj- 
manjše potrebno število prebivalcev občine, pri čemer bi 
dopustili izjeme od tega pravila, ki bi bile utemeljene iz dolo- 
čenih prostorskih, ekonomskih ali socialnih razlogov. Če bi se 
naslonili na razmere, ki so obstajale na tem področju v pred- 
vojnem obdobju, bi lahko določili minimalno število prebival- 
cev občine na 3000. S tem bi zagotovili neko racionalnost 
v teritorialnem organiziranju, primerljivost s sosednjimi drža- 
vami, obenem pa vzpostavili ponovno kontinuiteto v prostor- 
sko-socialni organiziranosti našega ozemlja. Obstajajo pa 
tudi predlogi, da bi bilo minimalno število prebivalcev naj- 
manj 5.000. 

V občini morajo biti prebivalcem zagotovljeni osnovni pogoji 
za življenje, kot so: osnovna preskrba z življenjskimi potrebš- 
činami (trgovina), dostopnost zdravniške oskrbe in socialne 
oskrbe, osnovno šolanje, minimalni komunalni in stanovanj- 
sko-prostorski pogoji za bivanje, osnovne prometne in komu- 
nikacijsko-informacijske povezave (pošta), banka oziroma 
hranilnica ter prostori za izvajanje upravnih in političnih de- 
javnosti. 

Lokalne skupnosti so organizirane v občine, mesta in širše 
lokalne skupnosti. Občina ali mesto pa se lahko zaradi skrbi 
za posebne pravice in koristi delov občine oz. mesta razdelita 
na ožje enote (krajevne oziroma vaške skupnosti in četrti 
- v mestnih občinah), ki tvorijo po svojem položaju in veliko- 
sti naravne medsebojno razmejene enote. 

Tipične javne lokalne zadeve so zlasti komunalne zadeve kot 
so npr. javna snaga, urejanje zelenih površin, skrb za okolje, 
pokopališka dejavnost, pa tudi skrb za osnovno varstvo 
otroka in družine, skrb za socialno ogrožene, invalide in 

'ostarele, skrb za javni red in mir. planiranje in urbanistično 
urejanje prostora idr. Organi lokalne uprave pa lahko izvajajo 
tudi državne naloge kot je npr. vodenje določenih matičnih 
evidenc. Sicer je eno temeljnih vprašanj nove lokalne samou- 
prave vprašanje izvajanja državnih nalog preko njenih orga- 
nov. Primerjalni pregled nam pokaže, da obstajata glede 
rešitve tega vprašanja dve ekstremni možnosti: da organi 
lokalne uprave ne izvajajo nalog centralne uprave in se le-te 
izvajajo preko njenih območnih organov, ali pa organi lokalne 
uprave izvajajo vse naloge centralne uprave razen tistih, ki so 
izrecno pridržane njenim organom. Med tema dvema ekstre- 
moma so možne različne rešitve. 

Bodoča občina naj bi imela zlasti naslednje naloge: 
- omogočanje vseh oblik gospodarskega razvoja občine; 
- upravljanje občinskega premoženja; 
- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne 
javne službe; 
- urejanje komunalnih zadev - javna snaga, urejanje zelenih 
površin, urejanje in gospodarjenje s komunalnimi napravami 
idr.; 
- gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest, javnih 
poti in drugih javnih površin; 

Po prehodnem soglasju z občino lahko država z zakonom 
prenese na občino posamezne naloge iz državne pristoj- 
nosti. 

Mestna občina v okviru svoje pristojnosti opravlja poleg 
nalog navadne občine še naloge kot na primer, da: 
- določa prostorski usklajevalni plan v soglasju z mejnimi 
občinami glede širitve mesta; 
- urejuje mestni promet; 
- zagotavlja delovanje kulturnih, znanstvenih, socialnih, var- 
stvenih in zdravstvenih ustanov, ki imajo pomen za širšo 
samoupravno lokalno skupnost ali za republiko; 
- določa posebne davke v skladu z zakonom, za opravljanje 
funkcij mesta idr.; 

Mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom določene 
naloge iz državne pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest. 

Zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena 
se občine povezujejo v širše samoupravne lokalne skupno- 
sti, tudi v pokrajine. Pokrajina se ustanovi na širšem geograf- 
sko zaokroženem območju, na katerem se odvija večji del 
družbenih, gospodarskih in kulturnih odnosov tam živečega 
prebivalstva, in na katerem je - glede na površino ozemlja, 
število prebivalstva ter obstoječih in potencialnih gospodar- 
skih zmogljivosti - mogoče planirati razvoj, ki bo pospeševal 
gospodarsko, kulturno in socialno ravnotežje v pokrajini in 
v republiki. V območje pokrajine morajo biti vključena celotna 
območja posameznih občin. 

S statutom pokrajine občine opredelijo lokalne zadeve šir- 
šega pomena, ki jih opravlja pokrajina. Za prenesene lokalne 
zadeve širšega pomena, za katere je tako določeno v statutu 
pokrajine, lahko občine dajejo soglasje pri urejanju teh zadev. 

Pokrajina opravlja lokalne naloge širšega (regionalnega) 
pomena, ki se nanašajo na komunalni, gospodarski, kulturni 
in socialni razvoj svojega območja, na zadovoljevanje skup- 
nih potreb prebivalstva in gospodarstva na tem območju, na 
krepitev lokalne samouprave v občinah in na izravnavo njiho- 
vega razvoja. Tako pokrajina skrbi za graditev in vzdrževanje 
komunalnih, energetskih, prometnih in drugih infrastruktur- 
nih objektov ter za funkcioniranje ustreznih dejavnosti regi- 
onalnega pomena. Skrbi za graditev in vzdrževanje objektov 
in za funkcioniranje služb na področju družbenih dejavnosti 
(šolstvo, kultura, zdravstvo, socialno varstvo itd.), ki so 
pomembne za razvoj regije in niso del obveznih nalog repu- 
blike na teh področjih. Dalje, pokrajina lahko skrbi za odstra- 
njevanje komunalnih in drugih odpadkov, za kontrolo in ure- 
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janje odplak in za druge oblike varstva okolja z napravami 
regionalnih zmogljivosti idr. 

Kadar je ustanovljena pokrajina, država v sporazumu z njo 
prenese na pokrajino določene zadeve iz državne pristojnosti. 
Prenesene zadeve iz državne pristojnosti ureja in opravlja 
pokrajina kot svoje izvirne pristojnosti. Pri prenosu pristojno- 
sti od države na pokrajino je potrebno v posameznih zakonih 
upoštevati naslednja načela in merila: 

- da se zagotavlja ustrezen In enakomeren gospodarski, 
kulturni in socialni razvoj pokrajin; 
- da se upoštevajo interesi republike v odnosu do pokrajin 
In v razmerju do občin; 
- da republika omogoča večjo dostopnost ter decentraliza- 
cijo - upravnega odločanja in zagotavlja učinkovitost 
upravnega delovanja; 

Prenesene državne pristojnosti v izvirno pristojnost pokra- 
jine so lahko z zakonom določene zadeve zlasti z naslednjih 
področij: 
- varstva okolja (varstvo tal, zraka, morja, vodni viri, odlaga- 
lišča odpadkov, hidrogeološko varstvo, odpadne vode idr.); 
- urejanja prostora (regionalni prostorski plan); 
- naravne in kulturne dediščine (kulturne dobrine, zaščita, 
flore, favne, parkov in naravnih rezervatov idr.); 
- manjšinske politike; 
- prometa in zvez (ceste, železnice, prevozi, telekomunikacije 
idr); 
- oskrbe z energijo; 
- služb za širše območje na področju zdravstva, socialnega 
varstva, šolstva in poklicnega usposabljanja; 
- kmetijstva in ribolova; 
- preskrbe, turizma in gostinstva idr. 

Pristojnosti organov občine, njihovo oblikovanje ter oblike 
neposredne demokracije v občini je tudi zahtevno vprašanje 
pri vzpostavljanju lokalne samouprave v naši ureditvi. Organi 
občine naj bi bili občinski,svet, eden ali več občinskih odbo- 
rov in župan. Občinski svit je najvišji organ odločanja o vseh 
zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Odloča pa tudi 
v skladu z zakonom o zadevah, ki jih je občini poveril zakon, 
če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski 
organ. Občinski odbor skrbi za izvajanje odločitev občin- 
skega sveta. Župan predstavlja in zastopa občino ter skrbi za 
izvajanje odločitev občinskega sveta in občinskih odborov. 

Manjše občine bi lahko imele tudi skupno občinsko upravo. 

Financiranje bodočih občin se naslanja na ustavno določbo 
(146. člen), po kateri država in lokalne skupnosti pridobivajo 
sredstva za uresničevanje svojih nalog z davki in drugimi 
obveznimi dajatvami. V skladu s tem je potrebno določiti tudi 
avtonomne vire - davke, s katerimi bo občina lahko financi- 
rala izpolnjevanje svojih funkcij. Le-te pa ne morejo biti 
odvisne od vsakokratnega urejanja v posameznih predpisih, 
s katerimi se predvidevajo davki in druge dajatve. Ti posebni 
finančni predpisi bodo sicer v smislu 147. člena ustave lahko 
določali finančne vire občine oziroma omogočali predpisova- 
nje davkov občini, vendar pa bi bil finančni položaj občine 
povsem negotov, če bi bila občina odvisna od vsakokratnega 
spreminjanja sistema davkov oziroma javnih financ. To terja 
da se nekateri stalni viri, ki jih v obliki davkov pobira občina, 
predvidijo z zakonom. 

Občina skrbi za zagotavljanje javnih dobrin v okviru lokalnih 
javnih služb. 

Javne dobrine, ki jih občina obvezno zagotavlja, določa 
zakon. 

Zakon ureja tudi vprašanje nadzora državnih organov, var- 
stva lokalne samouprave in opredeljuje časovni potek aktiv- 
nosti, ki so povezane s ponovnim uvajanjem lokalne samou- 
prave. Državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov 
občin in izvajajo strožji državni nadzor v zadevah, ki jih na 
občine prenese država. 

Na področju varstva lokalne samouprave in pravic posamez- 
nikov ter organizacij ima močno vlogo po ustavi Ustavno 
sodišče Republike Slovenije, ki presoja ustavnost in zakoni- 
tost predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj 
in pravice lokalne skupnosti. 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE « 
Finančne posledice uvedbe lokalne samouprave bodo 
znane šele, ko bo Izpeljan celotni ustavni koncept novega 
organiziranja funkcij državne uprave In na drugi strani 
lokalne samouprave. Z gotovostjo pa je mogoče pričakovati, 
da bo vzpostavitev lokalne samouprave dolgoročno pomenila 
zmanjševanje stroškov države, saj se te funkcije v veliki meri, 
za razliko do sedaj, prenašajo na neprofesionalne funkci- 
onarje, upravni podsistem lokalne samouprave pa bo zaradi 
svoje teritorialne in populacijske zoženosti funkcioniral 
z bistveno manjšimi stroški. Znano je, da veliki sistemi pogo- 
jujejo tudi vrsto dejavnosti, ki v majhnih sistemih niso 
potrebne, čeprav se v njih prav tako opravljajo učinkovito in 
še bolj neposredno vse zamišljene funkcije. 

Upoštevati je tudi potrebno, da mora materialna bilanca 
delitve sredstev sedanjih občin omogočiti delitev premože- 
nja občine tudi med državo in lokalnimi skupnostmi in ne 
samo med novimi občinami, ki bodo nastajale na območju 
dosedanje oblasti občin. To pomeni, da bodo upravne funk- 
cije države, ki bodo prešle od sedanjih občin nanjo, še naprej 
opravljane s sredstvi in v prostorih dosedanjih občin. Obstaja 
tudi predlog, da bi se upravne funkcije države, ki bodo prešle 
od sedanjih občin nanjo, še naprej opravljale na sedežih 
dosedanjih občin. To pa bi hkrati pomenilo ugodnost za 
državljane, ki so navajeni na dosedanjo dostopnost državne 
uprave in doseženega standarda upravnih storitev niso pri- 
pravljeni zniževati. To pa bo tudi omogočala enotna uporaba 
kompatibilnih računalniških sistemov in dosedanjih baz 
podatkov, glede katerih je potrebno nujno doseči njihovo 
skupno uporabo tako z vidika potreb države kot potreb 
lokalne samouprave. 

Racionalnost v finančnem pogledu pa je odvisna tudi od 
racionalnosti v hkratnem pristopu k transformaciji državne 
uprave in lokalne samouprave ter sistema lavnih financ. V ta 
namen je pričakovati, da se skupščini predložijo v obravnavo 
istočasno temeljni zakonski predpisi z naštetih področij, ker 
ni mogoče voditi učinkovite razprave o novih občinah, ne da 
bi bil znan sistem organiziranja državne uprave na nivoju 
republike in na nižjih upravnih nivojih (upravni okraji). 

Teritorialna organizacija je dolžnost države. Pravica državlja- 
nov pa je, da si organizirajo lokalno samoupravo. Zato mora 
država ugotoviti interese teh ljudi na referendumih o novih 
bodočih občinah in v ta namen tudi zagotoviti tudi potrebna 
sredstva. 

Za ponovno vzpostavitev lokalne samouprave pa so 
pomembni tudi zakoni, ki so povezani z zakonom o lokalni 
samoupravi, kot so: zakon o državni upravi, zakon o javnih 
uslužbencih, zakon o javnih službah, zakon o javnih finan- 
cah, zakon o vladi, zakon o ustavnem sodišču, ter drugi 
zakoni, ki se nanašajo na pravosodje, varstvo pravic posa- 
meznikov v razmerju do uprave, funkcionalno samoupravo 
Idr., pa tudi področni zakoni, ki se nanašajo na notranje 
zadeve, ljudsko obrambo, varstvo okolja in urejanje pro- 
stora, zdravstvo, šolstvo, otroško varstvo, komunalno go- 
spodarstvo. 

Posebej podčrtujemo pomen zakona o državni upravi, ki bo 
»razlastil« sedanje občine opravljanja dosedanjih nalog za 
državo z oblikovanjem upravnih okrajev in drugih (resorskih) 
teritorialnih upravnih enot. 

PRIMERJAVA Z UREDITVIJO V DRUGIH DRŽAVAH 

Lokalna samouprava ima v Evropi večstoletno tradicijo. Gre 
pa za zelo pestre in različne ureditve. Med seboj se razlikujejo 
v obsegu, strukturi, funkcijah kot tudi v razmerjih do države 
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oziroma centralne uprave. Skupna značilnost jim je samo 
njihova naslonjenost na lastno tradicijo oziroma zgodovinski 
razvoj, ki je v nekaterih deželah pripeljal do večje, v drugih pa 
do manjše stopnje lokalne samouprave. 

Naš primerjalni pregled na kratko prikazuje lokalno samou- 
pravo v Angliji, Švedski, Švici, Avstriji in Italiji. 

1. Struktura lokalne samouprave je temeljno vprašanje njene 
ureditve. Pri tem gre za dve vprašanji: na eni strani za določi- 
tev ene ali večih enot (ožjih in širših), ki sestavljajo lokalno 
samoupravo, na drugi strani pa za strukturo njihovega uprav- 
nega sistema. 

Najbolj je pestra struktura lokalne samouprave v Angliji, ki je 
enostopenjska, dvostopenjska in trostopenjska. Sestavljena 
je iz šest različnih tipov enot lokalne samouprave, ki so 
naslednje: okrožje (county), okrožno mesto (county boro- 
ugh), neokrožno mesto (non county borough), mestni okraj 
(urban district), podeželski okraj (rural district) in župnija 
(parish). Celoten teritorij Anglije je razdeljen na okrožna 
mesta in na okrožja. Okrožno mesto predstavlja enostopenj- 
sko lokalno samoupravo, ker ne vključuje nobenih ožjih enot 
lokalne samouprave, niti ni sam vključen v kakšno širšo 
enoto. Na drugi strani pa okrožja predstavljajo dvostopenjsko 
in trostopenjsko lokalno samoupravo. Sami sicer niso vklju- 
čeni v kakšno širšo enoto, vendar pa lahko vključujejo neo- 
krožna mesta, mestne okraje in podeželske okraje. S tega 
vidika je angleška lokalna samouprava dvostopenjska. Poleg 
tega lahko podeželski okraji vključujejo še župnije in tako 
dobimo trostopenjsko lokalno samoupravo: župnija - pode- 
želski okraj - okrožje. 

Navedene stopnje lokalne samouprave v načelu niso hierar- 
hične, ampak obstaja med njimi delitev pristojnosti. Za 
okrožno mesto to vprašanje sploh ne pride v poštev, ker je t.i. 
ali purpose authority, tako da mu pripadajo vsa pooblastila, ki 
jih lokalna samouprava sploh more imeti. V ostalih primerih 
prihaja do delitve pristojnosti med okrožji, neokrožnimi mesti, 
mestnimi in podeželskimi okraji ter župnijami glede na smotr- 
nost zadovoljevanja skupnih potreb na določeni ravni. 

Struktura lokalne samouprave v Angliji se v zadnjem času 
spreminja. Oblikujejo se nove, širše enote od okrožij, na 
katere prehajajo številne pristojnosti. To je povzročilo, da je 
danes vloga najožjih enot, t.j. župnij, praktično zanemarljiva. 

Kot vidimo je angleška samouprava močno strukturirana. 
Poleg tega ima tudi dosledno izvedeno delitev na mestno in 
podeželsko lokalno samoupravo. 

Lokalne samouprave drugih držav niso tako strukturirane, niti 
nimajo tako dosledno izvedeno delitev na mestno in podežel- 
sko lokalno samoupravo. 

Švedska ima dvostopenjsko lokalno samoupravo, ki je 
sestavljena iz primarnih in sekundarnih občin. Primarne 
občine so mestne in podeželske občine, medtem ko so sekun- 
darne občine okrožne občine. Med njimi ni hierarhičnega 
razmerja, ampak je zgolj izvedena delitev pristojnosti. 
Okrožna občina je poleg tega še teritorialna podlaga za 
upravno teritorialno razdelitev švedske centralne uprave. Na 
istem prostoru se tako srečujeta svet okrožne občine kot 
najvišji organ lokalne samouprave na drugi stopnji ter 
državno okrožni upravni odbor kot teritorialno decentralizi- 
rani organ centralne oblasti. Pri tem sta celo do neke mere 
povezana, tako da upravni odbor koordinira načrtovanje soci- 
alnega razvoja z vidika centralne oblasti in lokalne samou- 
prave, svet pa imenuje vse člane odbora, razen guvernerja. 

Še manj razčlenjena je lokalna samouprava v Švici, ki je 
dosledno enostopenjska. To je glede na njeno velikost in 
glede na njeno federalno ureditev tudi razumljivo. Temelj 
lokalne samouprave tvorijo občine, ki se vključujejo v kan- 
tone, ti pa se združujejo v federacijo. Večina kantonov je 
relativno majhnih, tako da znotraj njih niti ni prostora za 
večstopenjsko lokalno samoupravo. Zanimivost in posebnost 
švicarske ureditve pa je v tem, da poleg splošnih občin 

z vsemi pristojnostmi lokalne samouprave (ali purpose autho- 
rity) poznajo tudi občine za posamezen namen oziroma posa- 
mezno področje (one purpose authority). 

Anglija, Švedska in Švica so države z visoko razvito lokalno 
samoupravo, kjer so njene enote relativno neodvisne od 
države. V vseh teh državah sicer obstajajo državni kontrolni 
mehanizmi nad delom lokalne uprave, vendar delujejo bolj 
v smislu zagotavljanja zakonitosti in enotnih standardov v raz- 
merju do državljanov. V drugih državah, kjer neodvisnost enot 
lokalne samouprave ni tako izrazita, pa prihaja do posebnih 
hierarhičnih razmerij med centralno in lokalno upravo. 
Vmesne enote upravljanja (kot so npr. okraji) v teh deželah 
praviloma niso širše enote lokalne samouprave, ampak ožje 
enote centralne uprave. Takšen položaj in razmerja pa seveda 
vplivajo tudi na samo strukturo njihove lokalne samouprave. 

Tipičen primer takšne države je Avstrija. Njena lokalna samo- 
uprava je enostopenjska in jo sestavljajo občine, ki poleg 
lastnih pristojnosti izvajajo še celo vrsto prenešenih pristojno- 
sti za centralno upravo. Razen Dunaja in nekaterih občin 
s posebnim statusom, imajo vse občine enak položaj ter iste 
organe in strukturo. To zagotavlja enotnost njihovega sistema 
državne uprave, v katerega se neposredno vključuje tudi 
občina. 

Vmesna stopnja upravljanja med občino in pokrajino je okraj, 
ki ni širša enota lokalne samouprave, ampak je upravno 
teritorialna enota pokrajine. Na področju prenešenih pristoj- 
nosti obstaja med občino in okrajem tipično hierarhično raz- 
merje, saj okrajni komisar neposredno nadzoruje izvajanje 
teh pristojnosti, poleg tega pa izvaja tudi naloge, ki jih nanj 
neposredno prenese zvezna ali pokrajinska uprava. 

Občine se lahko združujejo tudi v skupnosti občin, vendar 
samo na temelju deželnega zakona. Podobno velja tudi za 
tako imenovane upravne skupnosti, v katerih občine združijo 
opravljanje posameznih opravil iz lastne ali prenesene pristoj- 
nosti. Upravno skupnost lahko oblikujejo samo z dovoljenjem 
deželne vlade, deželni zakon pa lahko določi celo obvezno 
ustanovitev upravne skupnosti. 

Vidimo torej, da je avstrijska lokalna samouprava potisnjena 
precej ob rob in da je večina pristojnosti pridržana centralni 
upravi, ki jih izvaja preko svojih teritorialnih dislociranih enot 
in tudi preko občinske uprave. 

Nekoliko boljši položaj ima lokalna samouprava v Italiji, ki je 
dvostopenjska in jo sestavljajo občine in province. Občina 
ima v načelu veliko pristojnosti, ki pa jih lahko v veliki meri 
izvaja samo pod nadzorom in večkrat celo odobritvijo orga- 
nov province ali dežele. Odvisnost občine gre tako daleč, da 
lahko dežela menja meje občine, suspendira občinskega 
župana ter imenuje generalnega sekretarja, ki je v bistvu 
vrhovni šef občinske administracije. Občina tako predstavlja 
v Italiji bolj ali manj samo zadnji segment v strukturi celotnega 
upravnega sistema, ki ga sestavljajo centralna uprava, dežele, 
province in končno tudi občine. Posebna zanimivost tega 
primera pa je na eni strani precej močno hierarhično razmerje 
znotraj različnih enot lokalne samouprave, torej med občino 
in provinco, na drugi strani pa uvedba metropolitanskih mest 
kot posebnih enot lokalne samouprave. Metropolitanska 
mesta so razdeljena na občine, sama pa izvajajo vse pristojno- 
sti, ki sodijo v delovno področje province. 

Iz prikazane različnosti strukture lokalne samouprave in naka- 
zanih njihovih razmerij do centralne uprave v nekaterih deže- 
lah lahko ugotovimo nekatere dejavnike, ki neposredno vpli- 
vajo na ureditev teh vprašanj. Prvo je obseg lokalne samou- 
prave in njen položaj v razmerju do države. Visoka stopnja 
lokalne samouprave v kombinaciji z velikostjo teritorija zah- 
teva njeno večjo strukturiranost, ker narava nekaterih skupnih 
potreb ter dejavnosti za njihovo zadovoljevanje zahtevajo, da 
se v nekaterih primerih odvija to na širšem, v drugih primerih 
pa na ožjem prostoru. Nasprotno nizka stopnja lokalne samo- 
uprave ne zahteva njene strukturiranosti, ker se pri majhnem 
obsegu skupnih zadev, prepuščenih lokalni samoupravi, te 
sploh ne diferencirajo. 
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2. V večini ureditev je najvišji organ občine neposredno 
izvoljeni svet, ki ima funkcijo strateškega odločanja. Izvršilno 
funkcijo v prvem modelu izvaja odbor s predsednikom, ki tudi 
neposredno nadzira in koordinira upravno funkcijo, ki jo 
izvajajo oddelki. Ta model je precej podoben naši sedanji 
ureditvi, s tem da so sveti po svojem obsegu precej manjši od 
naših skupščin. V drugem modelu izvaja izvršilno funkcijo 
enako odbor s predsednikom, pri čemer neposredno ne nad- 
zira in koordinira upravne funkcije. To nalogo opravljajo 
posebni sveti, ki jih za vsako upravno področje oziroma odde- 
lek izvoli svet. Ta model omogoča največji vpliv klientele na 
izvajanje upravne funkcije. V tretjem modelu izvaja izvršilno 
funkcijo župan, ki istočasno tudi nadzira in koordinira 
upravno funkcijo, ki jo izvajajo oddelki. Pri tem delu mu 
pomagajo njegovi pomočniki ter občinski tajnik. 

3. Obseg lokalne samouprave določajo njene funkcije ozi- 
roma originarne pristojnosti. Pri funkcijah lokalne samou- 
prave gre za vprašanje delitve pristojnosti med državno 
upravo in lokalno samoupravo. Od ustrezne ureditve tega 
vprašanja je odvisna večja ali manjša stopnja lokalne samou- 
prave, kajti njene izvirne funkcije opredeljujejo njeno vsebino. 

Tradicionalno zelo široko lokalno samoupravo ima Anglija. 
Policija je v Angliji izključno v rokah lokalnih oblasti. Notranje 
ministrstvo izvaja samo nadzor nad policijo in nima lastnih, 
neposredno podrejenih policijskih enot. 

Drugo je široko področje javnih služb. Tako je naprimer 
centralna uprava zadolžena samo za glavne ceste, medtem ko 
so za druge klasificirane in neklasificirane ceste zadolženi 
lokalni organi, predvsem okrožja in okrožna mesta. Mestni 
sveti so pristojni tudi za izgradnjo in vzdrževanje ulic v mestih 
ter njihove infrastrukture kot je npr. javna razsvetljava, nad- 
vozi in podvozi, parkirišča idr. Lokalne oblasti so pristojne 
tudi za izgradnjo in vzdrževanje mostov na teh cestah in 
ulicah. 

Na stanovanjskem področju najdemo dve temeljni funkciji 
lokalnih oblasti: skrb za izboljševanje stanovanjskih pogojev 
in gradnja in dajanje v zakup novih stanovanj. Poleg tega 
izvajajo na tem področju še socialno funkcijo, tako da dajejo 
posameznikom dolgoročne stanovanjske kredite z nizko 
obrestno mero. Naslednja so področja družbenih dejavnosti. 

Zdravstvo se v Angliji deli na medicinsko in higiensko. 
V okviru prvega lokalne oblasti nimajo velikih pristojnosti, ker 
je to področje po vojni prešlo na centralno upravo. Lokalna 
uprava nima več bolnic, ampak samo še nekatere dejavnosti 
v zvezi z zdravstvom nekaterih kategorij prebivalstva kot so 
nosečnice, predšolski otroci, ter določene druge posamezne 
dejavnosti kot je npr. cepljenje zoper nekatere nalezljive 
bolezni. Lokalna samouprava pa ima izključne pristojnosti na 
sanitarnem področju, kamor sodi kanalizacija, odvoz smeti in 
čiščenje mesta, nadzor nad možnimi viri nalezljivih bolezni, 
kontrola nad neoporečnostjo živil in pitne vode, varstvo zraka, 
izgradnja javnih stranišč in javnih kopališč, skrb za pokopa- 
lišča idr. V sanitarno področje sodijo torej dejavnosti, ki jih pri 
nas razvrščamo med komunalne dejavnosti. 

Socialne službe v veliki večini niso v rokah lokalne uprave. 
Njena pristojnost zajema samo pomoč invalidom v obliki 
posebnih olajšav pri zaposlitvi, rehabilitaciji in nastanitvi 
v posebne domove. Poleg tega skrbijo tudi za zapuščene 
otroke in sirote, mlajše od 17 let, pri katerih izvajajo roditelj- 
sko pravico in jim zagotavljajo nastanitev v domovih ali kje 
drugje. 

Na področju šolstva morajo lokalne oblasti zagotoviti 
zadostno število osnovnih in srednjih šol, njihovo ustrezno 
opremo in učitelje. Poleg tega zagotavljajo šolsko prehrano, 
šolski prevoz, internate, socialno pomoč šolski mladini ter 
štipendije za študente iz svojega območja. Za zagotovitev 
enotnosti šolskega sistema ima prosvetno ministrstvo široke 
pristojnosti izdajanja predpisov in nadzora. 

V pristojnost lokalnih oblasti sodijo tudi dejavnosti s področja 
komunalne infrastrukture kot so oskrba z vodo, elektriko, 
plinom, mestni promet, tržnice idr. Lokalne oblasti lahko 

opravljajo tudi prave gospodarske dejavnosti, pri katerin se 
srečujejo s tržno konkurenco.Tako lahko ustanovijo lokalne 
banke, tiskarne, telefonske službe, dirkališča, igrišča za golf, 
hotele, pristanišča idr. 

Lokalne oblasti izvajajo tudi nekatere funkcije državne 
uprave, vendar kot svoje lastne pristojnosti. Tako izdajajo 
razna dovoljenja kot npr.za točenje alkohola, organiziranje 
iger na srečo idr., izvajajo nadzor nad gradnjo, delovnim 
časom trgovin. Vodijo tudi razne uradne evidence kot so 
matične knjige, zemljiške knjige in volilne imenike. 

V švedski je lokalna samouprava enako široka kot v Angliji. 
Švedska lokalna samouprava je sestavljena iz občin in okra- 
jev, pri čemer je med njima izvedena striktna delitev pristojno- 
sti. Občina ima dve vrsti funkcij. V okviru prve svobodno 
odloča, katere funkcije bo izvajala, medtem ko ji drugo sku- 
pino funkcij prepisuje zakonodaja. Svobodne funkcije občine 
so izredno široke. Praktično ni dejavnosti na področju zado- 
voljevanja skupnih potreb, ki je ne bi mogla izvajati. Omejena 
je le z izrecno pristojnostjo koga drugega. Obvezne funkcije 
občine so celotno predšolsko varstvo in vzgoja otrok, 
osnovno izobraževanje in dnevno varstvo šolskih otrok, skrb 
za starejše in onemogle, del socialne politike (denarne 
pomoči, nadomestilo stanarin ipd.), oskrba z vodo, plinom in 
elektriko, lokalne ceste, javne površihe in lokalni promet, 
odpadki, zdravstveno varstvo in varstvo okolja, rekreacijske in 
kulturne dejavnosti, urejanje prostora in gradnja ter odvajanje 
stanovanj. Določene naloge imajo tudi na področju klasičnih 
državnih funkcij, tako da skrbijo za požarno varstvo, civilno 
zaščito in deloma tudi za policijo. 

4. Evropska listina lokalne samouprave postavlja pravico do 
lokalne samouprave kot enega ključnih demokratičnih načel. 
Pravica državljanov, da sodelujejo pri opravljanju javnih 
zadev se lahko najbolj neposredno izvršuje na lokalni ravni. 
Lokalna samouprava pa po tej listini označuje pravico in 
sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in 
opravljajo bistveni del javnih zadev v lastni pristojnosti in 
v korist lokalnega prebivalstva. To pravico izvršujejo sveti ali 
skupščine, sestavljene iz članov, ki se izvolijo s svobodnim, 
tajnim glasovanjem na temelju neposredne, enakopravne in 
splošne volilne pravice, in imajo lahko izvršilne organe, ki so 
njim odgovorni. Te določbe na noben način ne vplivajo na 
zbore državljanov, referendume, ali kakšno drugo obliko 
neposredne udeležbe državljanov, ki jo dopušča zakon. 

V listini se tudi poudarja, da obstoj lokalnih oblasti z dejan- 
skimi pristojnostmi lahko zagotovi upravo, ki je hkrati učinko- 
vita in obenem blizu državljanom. Listina se zavzema za 
zaščito in ponovno uveljavitev lokalne samouprave, ki je 
v različnih evropskih državah pomemben prispevek k izgrad- 
nji Evrope, temelječe na načelih demokracije in decentraliza- 
cije oblasti. 

Evropska listina se zavzema za to, da bo načelo lokalne 
samouprave priznano v domačih zakonodajah in, kjer je to 
možno, v ustavah. Zelo pomembno se nam zdi opozoriti, da 
listina terja, da bodo temeljna pooblastila in pristojnosti lokal- 
nih oblasti določene v ustavi ali v zakonu. Pooblastila lokal- 
nim oblastem morajo običajno biti polna in izključna. Ne sme 
jih spodkopavati ali omejevati druga, osrednja ali pokrajinska 
oblast, razen če zakon tako določa. 

Na prvi konferenci o Evropski listini o lokalni samoupravi, so 
udeleženci v sklepnem dokumentu zapisali, da smatrajo, da 
Evropska listina lokalne samouprave zagotavlja podlago kra- 
jevne demokracije, postavlja vodilna načela za razvoj lokalne 
samouprave in s tem prispeva k utrjevanju demokracije in 
človekovih pravic. Konferenca pa je opozorila na probleme pri 
uresničevanju nekaterih členov listine in pri tem zavzela tudi 
stališča, da: 

- področje lokalne samouprave ne bi smelo biti okrnjeno 
z določbami področne zakonodaje ali s procesi ponovne 
centralizacije; 
- da domači predpisi ne smejo omejevati pravice lokalnih 

1 oblasti, da same izbirajo svoje osebje in ga usmeriaio na 
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način, ki ga smatrajo za najbolj primernega; 
- da nezadostnost finančnih virov lokalnih oblasti lahko 
spodkoplje lokalno avtonomijo kot tako idr. 

Med sprejetimi sklepi se nam zdi pomembno navesti še sklep, 
da učinkovit sistem lokalne demokracije in upoštevanje 
lokalne avtonomije terjata, da bi morale biti lokalne oblasti 
zmožne sodelovati pri pripravi notranje politike in zakono- 
daje, ki zadeva njihovo področje pristojnosti. 

Zakone o lokalni samoupravi imajo številne države - Nem- 
čija, Italija, Avstrija, Francija, Španija, Portugalska, skandi- 
navske države, Madžarska in druge. V njih urejajo načela za 
oblikovanje in ureditev občin in drugih enot lokalne samou- 
prave, določajo njihove funkcije, medsebojne odnose med 
ožjimi in širšimi lokalnimi skupnostmi, lokalne volitve, odnose 
med lokalnimi in državnimi oblastmi in drugo. Običajno so ti 
zakoni, zlasti najnovejši, precej obširni - s sto in več členi (na 
primer Zakon o občinah Dežele Koroške iz leta 1982 - 107 

paragrafov; Temeljni zakon o lokalni samoupravi Republike 
Madžarske iz leta 1990 - 115 členov; italijanski zakon o uredi- 
tvi lokalne samouprave iz leta 1990 - 64 obsežnih členov). 
Predvojna Jugoslavija je imela zakon o občinah iz leta 1933 
s 149 paragrafi (s stvarnim kazalom) ter še zakon o mestnih 
občinah iz leta 1934 (s 162 paragrafi). 

Primerjalni pregled pove, da zakoni o lokalni samoupravi 
oziroma o občinah običajno vsebujejo poglavja: 
- splošne določbe; 
- območje občine; 
- delokrog občine; 
- organi občine; 
- druga oziroma tretja stopnja lokalne samouprave; 
- občinsko gospodarstvo in gospodarjenje; 
- upravni akti in varstvo samouprave; 
- mesto in glavno mesto; 
- lokalna samouprava in centralni državni organi; 
- končne in prehodne določbe. 

OSNUTEK ZAKONA o lokalni samoupravi 

I. P o g I a v j e 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon določa načela za ureditev občin in širših samou- 
pravnih lokalnih skupnosti, in njihove funkcije. 

2. člen 

Občine so temeljne lokalne samoupravne skupnosti. 

Širše samoupravne lokalne skupnosti so lokalne skupnosti 
dveh ali več občin, ki se ustanovijo na geografsko in gospo- 
darsko zaokroženih območjih. 

3. člen 

Občina samostojno ureja in opravlja lokalne zadeve javnega 
pomena, ki se nanašajo na življenje in delo prebivalcev na 
njenem območju. 

Po predhodnem soglasju občine lahko država prenese na 
občino opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti, če 
za to zagotovi tudi sredstva. 

4. člen 

Širše samoupravne lokalne skupnosti urejajo in opravljajo 
lokalne zadeve širšega pomena, ki presegajo zmogljivosti 
občin. 

Po predhodnem soglasju oziroma sporazumu s širšo samou- 
pravno lokalno skupnostjo lahko država z zakonom prenese 
na širšo samoupravno lokalno skupnost opravljanje posamez- 
nih nalog iz svoje pristojnosti, če za to zagotovi tudi sredstva. 

Širše samoupravne lokalne skupnosti lahko v skladu z zako- 
nom opravljajo tudi določene naloge državne uprave, ki se 
opravljajo na njihovem območju. 

5. člen 

Mesto lahko dobi po postopku in ob pogojih, ki jih določa ta 
zakon, status mestne občine. 

6. člen 

Prebivalci lokalnih skupnosti uresničujejo svojo pravico do 
lokalne samouprave preko svetov, sestavljenih iz članov, ki ji* 
volijo svobodno in tajno na podlagi neposredne, enake in 
splošne volilne pravice. 

Prebivalci lokalnih skupnosti odločajo o zadevah lokalne 
samouprave tudi na svojih zborih in z referendumom. 

7. člen 

Lokalne skupnosti sodelujejo med seboj na načelih prosto- 
voljnosti in solidarnosti, lahko združujejo v ta namen sredstva 
in oblikujejo skupne organe, organizacije in službe za oprav- 
ljanje skupnih zadev. 

Lokalne skupnosti sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi 
drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih 
skupnosti. 

B. člen 

Občina je oseba javnega prava. 

Širša samoupravna lokalna skupnost je oseba javnega prava. 

9. člen 

Lokalne skupnosti so samostojne gospodarske enote. Imajo 
pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami 
premoženja in voditi lastna podjetja. 

10. člen 

Lokalne skupnosti se financirajo iz lastnih Virov. Lokalnim 
skupnostim, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti ne 
morejo v celoti zagotoviti izvajanja svojih nalog, je dolžna 
v skladu z zakonom zagotoviti dodatna sredstva država. 

11. člen 

Lokalne skupnosti imajo svoje ime, ki ga določi zakon. 

12. člen 

Lokalne skupnosti imajo pravico do uporabe lastnega grba in 
zastave. Grb in zastava se morata razlikovati od grbov in 
zastav drugih lokalnih skupnosti. 

Lokalne skupnosti uporabljajo pečat, ki mora vsebovati 
označbo in ime lokalne skupnosti. 

13. člen 

Osebe, ki imajo na območju lokalne skupnosti stalno prebiva- 
lišče, so člani lokalne skupnosti. 

Lokalna skupnost lahko podeli častno občanstvo ali odličje 
osebam, ki so zaslužne za lokalno skupnost. 
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14. člen 

Za opravljanje posameznih nalog na socialnem, kulturnem, 
gospodarskem in na področju prostorskega urejanja se 
občina povezuje z drugimi občinami. 

15. člen 

Občine in mesta uveljavljajo svobodne oblike združevanja 
občanov in dajejo pobude za ustanavljanje organizmov za 
udeležbo občanov v občinski in širši lokalni samoupravi. 

II. P o g I a v | e 

OBMOČJE IN DELI OBČINE 

16. člen 

Območje občine obsega območje naselja ali več naselij, ki so 
povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. 

> I 
17. člen 

Občina je naravna in gospodarsko-družbena enota, ki je 
s svojimi gospodarskimi in drugimi zmogljivostmi sposobna 
zadovoljevati potrebe svojih prebivalcev in izpolnjevati druge 
naloge. 

18. člen 

Občina mora imeti najmanj 3 000 prebivalcev. 

Zaradi prostorskih, zgodovinskih, prometnih ali gospodarskih 
razlogov sme imeti občina izjemoma tudi manj kot 3000 
prebivalcev. 

19. člen 

V občini morajo biti prebivalcem zagotovljeni osnovni pogoji 
za življenje, kot so: 

osnovna preskrba z življenjskimi potrebščinami (trgovina) 
- dostopnost zdravniške in socialne oskrbe 
- osnovno šolanje 
- minimalni komunalni in stanovanjski pogoji za bivanje 
- prostorsko poselitveni pogoji 

osnovne prometne in komunikacijsko-informacijske pove- 
zave (pošta) 

prostori za izvajanje upravnih in političnih dejavnosti 
osnovni pogoji za športno in kulturno dejavnost 

- banka ali hranilnica. 

20. člen 

Na območjih, kjer živijo pripadniki madžarske in italijanske 
narodne skupnosti, se oblikujejo občine, v katerih bo zago- 
tovljeno uresničevanje posebnih pravic narodnih skupnosti. 

21. člen 

Območje občine določi z zakonom Državni zbor. 

Pred določitvijo območja občine je potrebno z referendumom 
pridobiti mnenje prebivalcev določenih naselij o vključitvi 
v določeno občino. 

Pri določanju območja občine je praviloma treba upoštevati 
meje katastrskih občin, tako da meje občine ne sekajo mej 
katastrskih občin. 

22. člen 

Občina na območ|u mosta, kjer je potrebno enotno prostor- 
sko In urbanistično ureianje, zadovoljevalo komunalnih 
potreb in planiranje razvoja, se ustanovi kot mostna občina. 

Na mestno občino država prenese opravljanje določenih 
nalog iz svojo pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mesta. 

Mesto lahko dobi status mestne občine, če: 
- ima najmanj 10.000 prebivalcev ali 
- je geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega 
gravitacijskega območja ali 
- iz zgodovinskih razlogov. 

O zahtevi mesta, da dobi status mestne občine, odloči Državni 
zbor. Z zakonom se določijo ime in meje mestne občine. 

23. člen 

Dvoje ali več občin se lahko združi v eno občino, če se na 
referendumu izreče za združitev večina polnoletnih prebival- 
cev vsake občine. 

Občina se lahko razdeli na dvoje ali več občin, če je na 
referendumu večina polnoletnih prebivalcev glasovala za 
takšno razdelitev, če je vsaka od novih občin sposobna izpol- 
njevati s tem zakonom določene naloge. 

Združevanje ali razdruževanje občin z zakonom potrdi 
Državni zbor. 

24. člen 

Območje občine je lahko v naravi označeno z ustreznimi 
prometnimi in neprometnimi znaki. 

25. člen 

Območje občine je lahko v skladu s statutom občine razde- 
ljeno na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, če je to uteme- 
ljeno iz prostorskih, zgodovinskih, upravno-gospodarskih ali 
kulturnih razlogov in če je to v interesu prebivalcev dela 
občine. 

Interes prebivalcev za organiziranje krajevne, vaške skupnosti 
ali četrtne je treba ugotoviti z referendumom. 

V krajevni, vaški ali četrtni skupnosti se lahko v skladu s statu- 
tom in z zagotovitvijo finančnih sredstev opravlja del nalog, ki 
jih ima po tem zakonu občina. 

26. člen 

Statut občine podrobneje določa naloge, ki jih ožji deli občine 
opravljajo samostojno, način njihovega financiranja, ter 
načela za organiziranost in delovanje njihovih organov. 

III. P o g I a v | e 

NALOGE OBČINE 

27. člen 

Občina samostojno ureja in opravlja javne lokalne zadeve 
javnega pomena in druge javne zadeve, ki se nanašajo na 
življenje in delo prebivalcev na njenem območju, razen tistih, 
ki so po določbah zakona in ustave v pristojnosti države. 

28. člen 

Občina lahko v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpo- 
laga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna in 
druga podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj 
proračun. 

29. člen 

Občina samostojno opravlja zadeve iz svoje pristojnosti in iz 
pristojnosti države, ki so z zakonom prenešene na občino. 

30. člen 

Občina opravlja svoje naloge neposredno ali po organih širših 
lokalnih skupnosti, če je določene svoje naloge prenesla na 
organe širših lokalnih skupnosti. 
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31. ćlen 

Občina v okviru nalog lokalne samouprave zagotavlja oprav- 
ljanje nalog, ki se nanašajo na gospodarski, kulturni in soci- 
alni napredek občine. V ta namen zlasti: 

- upravlja občinsko premoženje; 
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine; 
- planira razvoj občine; 
- skrbi za vzgojno-izobraževalno, kulturno in športno dejav- 
nost; 
- skrbi za razvoj športa in rekreacije; 
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj (Variantni dodatek: In 
skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stano- 
vanj); 
- določa pogoje poslovanja lokalnih javnih ustanov in za- 
vodov; 
- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne 
javne službe; 
- sprejema krajevne prostorske plane (gradbeni načrt); 
- skrbi za pripravo in sprejem prostorske dokumentacije; 
- skrbi za varstvo okolja (varstvo zraka, tal, vodnih virov, 
odpadne vode in odlagališča odpadkov, varstvo pred hrupom 
ipd); 
- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti in 
druge javne površine; 
- opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami; 
- predpisuje lokalne davke (npr. za uporabo gradbenih zem- 
ljišč, komunalnih naprav) in druge davke, za katere je poo- 
blaščena z zakonom; 
- lahko organizira lokalno policijo; 

ustanavlja javne ustanove za izvensodno poravnavo 
sporov; 
- zagotavlja nuđenje pomoči in reševanje ter organizira ozi- 
roma opravlja pokopališko in pogrebno službo; 

določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se 
kršijo predpisi občine; 

sprejema statut občine, občinske odloke, odredbe in pravil- 
nike; 

ustanavlja občinske ustanove, zavode in organe občinske 
uprave; 

imenuje občinske uslužbence. 
32. člen 

Po prehodnem soglasju z občino lahko država z zakonom 
prenese na občino posamezne naloge iz državne pristojnosti. 

Za prenesene pristojnosti občine zagotavlja država tudi sred- 
stva za njihovo opravljanje. 

Državni organi opravljajo nadzor nad primernostjo in strokov- 
nostjo dela v zadevah, ki jih je država prenesla na občino. 

33. člen 

Mestna občina v okviru svoje pristojnosti opravlja poleg nalog 
občine, določenih s tem zakonom, še naslednje naloge: 

skrb za mestne prometne naprave in mestne javne zgradbe; 
skrbi za smotrn razvoj na območju mesta kot celote; 
določa namembnost mestnega prostora; 
določa prostorski usklajevalni plan v soglasju z mejnimi 

občinami glede širitve mesta; 
urejuje mostni promet; 
zagotavlja delovanje kulturnih, znanstvenih, socialnih, var- 

stvenih in zdravstvenih ustanov, ki imajo pomen za širšo 
lokalno skupnost ali za republiko; 

zagotavlja spomeniško varstvo; 
določa posebne davke v skladu z zakonom, za opravljanje 

funkcij mesta; 
ustanavlja službe za širše območje na področju vzgoje, 

izobraževanja, poklicnega usposabljanja in otroškega var- 
stva. 

34. člen 

Mestna občina opravlja upravne zadeve, ki izhajajo iz nalog 
občine in mesta. 

Mestna občina lahko opravlja tudi upravne funkcije, ki jih po 
tem zakonu opravljajo samoupravne lokalne skupnosti, ki so 
ustanovljene za opravljanje lokalnih zadev širšega pomena za 
več občin. 

35. člen 

(Gorske občine) 

Občine na gorskih območjih lahko dobe status gorske 
občine, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 

- da gre za demografsko ogroženo območje 
- poseben interes države za njihovo ohranitev in razvoj. 

O predlogu občine, da dobi status gorske občine, odloči 
Državni zbor. 

36. člen 

Gorske občine opravljajo poleg funkcij občine tudi druge 
funkcije, določene z zakonom. 

Država zagotavlja posebna sredstva za razvoj gorskih občin. 

Gorske občine sprejmejo večletni plan svojega družbeno- 
ekonomskega razvoja, odobri pa ga Državni zbor 

IV. P o g I a v | e 

ŠIRŠA SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST 
- POKRAJINA 

37. člen 

Zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena 
se občine povezujejo v širše samoupravne lokalne skupnosti, 
tudi v pokrajine. 

Pokrajina se ustanovi na širšem geografsko zaokroženem 
območju, na katerem se odvija pomemben del družbenih, 
gospodarskih in kulturnih odnosov tam živečega prebivalstva, 
in na katerem je - glede na površino ozemlja, število prebival- 
stva ter obstoječih in potencialnih gospodarskih zmogljivosti 
- mogoče planirati razvoj, ki bo pospeševal gospodarsko, 
kulturno in socialno ravnotežje v pokrajini in v republiki. 

V območje pokrajine morajo biti vključena celotna območja 
posameznih občin. 

Pokrajina je oseba javnega prava. 

38. člen 

S statutom pokrajine občine opredelijo lokalne zadeve šir- 
šega pomena, ki jih pokrajina opravlja v svoji lastni pristojno- 
sti, organe pokrajine in način njenega financiranja. 

Glede oblikovanja organov pokrajine se smiselno uporabljajo 
določbe tega zakona o organih občine. 

Za prenesene lokalne zadeve širšega pomena, za katere je 
tako določeno v statutu pokrajine, lahko občine dajejo 
soglasje pri urejanju teh zadev. 

39. člen 

Pokrajino ustanovijo občine na podlagi odločitve občinskih 
svetov (Variantni dodatek: In po predhodno Izvedenem refe- 
rendumu). 

Pokrajina opravlja lokalne naloge širšega (regionalnega) 
pomena.ki se nanašajo na komunalni, gospodarski, kulturni 
in sociglni razvoj svojega območja, na zadovoljevanje skup- 
nih potreb prebivalstva in gospodarstva na tem območju, na 
krepitev lokalne samouprave v občinah in na izravnavo njiho- 
vega razvoja. 
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40. člen 

Pokrajina na podlagi lastnih programov: 

- skrbijo za graditev in vzdrževanje komunalnih, energetskih, 
prometnih in drugih infrastrukturnih objektov ter za funkci- 
oniranje ustreznih dejavnosti regionalnega pomena; 

- skrbijo za graditev in vzdrževanje objektov in za funkcioni- 
ranje služb na področju družbenih dejavnosti (šolstvo, kul- 
tura, zdravstvo, socialno varstvo, itd.), ki so pomembne za 
razvoj regije in niso del obveznih nalog republike na teh 
področjih; 

- skrbijo za odstranjevanje komunalnih in drugih odpadkov, 
za kontrolo in urejanje odplak in za druge oblike varstva 
okolja z napravami regionalnih zmogljivosti; 

- pospešujejo razvoj gospodarstva, zlasti pa kmetijstva, obrti 
in turizma na svojem območju; 

- organizirajo in vzdržujejo dejavnosti, službe in naprave, 
s katerimi lahko zagotavljajo pomoč občinam pri opravljanju 
njihovih nalog in pomoč pri krepitvi lokalne samouprave 
v občinah. 

Pokrajina opravlja navedene naloge: 

- z lastnimi organi, sredstvi in službami, 
- z organizacijskimi ukrepi v sodelovanju z občinami, z uskla- 
jevanjem njihovim pobud in aktivnosti. 

41. člen 

Kadar je ustanovljena pokrajina, država v sporazumu z njo 
prenese nanjo določene zadeve iz državne pristojnosti. 

Prenesene zadeve iz državne pristojnosti ureja in opravlja 
pokrajina kot svoje izvirne pristojnosti. 

42. člen 

Pri prenosu pristojnosti iz prejšnjega člena je potrebno upo- 
števati naslednja načela in merila: 

- da se zagotavlja ustrezen in enakomeren gospodarski, 
kulturni in socialni razvoj pokrajin; 
- da se upoštevajo interesi republike v odnosu do pokrajin in 
v razmerju do občin; 
- da republika omogoča večjo dostopnost ter decentraliza- 
cijo upravnega odločanja in zagotavlja učinkovitost uprav- 
nega delovanja; 

43. člen 

Prenesene državne pristojnosti v izvirno pristojnost pokrajine 
so z zakonom določene zadeve zlasti z naslednjih področij: 

- varstva okolja (varstvo tal, zraka, vodni viri, morje, odlaga- 
lišča odpadkov, hidrogeološko varstvo, odpadne vode idr.); 
- urejanja prostora (prostorsko urejevalska dokumentacija 
regionalnih in nižjih ravni); 
- naravne in kulturne dediščine (kulturne dobrine, zaščita, 
flore, favne, parkov in naravnih rezervatov idr.); 
- manjšinske in socialne politike; 
- prometa in zvez (ceste, železnice, prevozi, telekomunikacije 
idr); 
- oskrbe z energijo; 
- služb za širše območje na področju zdravstva, socialnega 
varstva, šolstva in poklicnega usposabljanja; 
- kmetijstva in ribolova; 
- preskrbe, turizma in gostinstva; 

44. člen 

Na področjih iz prejšnjega člena pokrajina v okviru načel, ki 
jih določa zakon, ta področja ureja, opravlja upravne naloge 
ter izdaja konkretne upravne akte. 

45. člen 

Pokrajina lahko v okviru sporazuma, ki ga država in pokrajina 
skleneta pred izdajo zakona iz drugega odstavka 4. člena, 
predlaga prenos posameznih zadev iz tega člena oziroma 
lahko Državni zbor predlaga tak sporazum pokrajini. 

V primeru spora med državo in pokrajino, glede zadev, ki se 
naj prenesejo oziroma obsega prenošenih zadev, se izvede 
postopek pred pristojnim parlamentarnim odborom, ki pred- 
laga odločitev Državnemu zboru. 

46. člen 

Pokrajina sodeluje tudi pri predlaganju in izvrševanju drugih 
zadev iz državne pristojnosti, tako da jo republika pooblasti za 
izdajanje posameznih predpisov. Takšno pooblastilo lahko da 
republika tudi posameznim občinam, če niso vključene 
v pokrajino. (Varianta: zadnji stavek tega odstavka se črta) 

47. člen 

Pokrajina sodeluje pri urejanju zadev iz državne pristojnosti 
preko svojih predstavnikov v državnem svetu, tako da pred- 
laga Državnemu zboru sprejem zakonov s teh področjih, daje 
Državnemu zboru mnenje glede tega urejanja, zahteva razpis 
predhodnega referenduma glede urejanja teh zadev. 

48. člen 

Država lahko z zakonom poveri pokrajini izvrševanje posa- 
meznih zadev iz državne pristojnosti. 

Zadeve iz prejšnjega odstavka pokrajina opravlja kot državne 
zadeve po navodilih in s sredstvi države. 

Predpise za urejanje zadev iz prvega odstavka izdajajo pri- 
stojni državni organi, razen če zakon za njihovo izdajanje ne 
pooblašča pokrajinskih organov. 

49. člen 

Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za druge 
oblike širših samoupravnih lokalnih skupnosti in povezovanja 
občin. 

Varianta: poglavje IV. se preoblikuje tako, da opredeljuje 
oblike in načine medobčinskega sodelovanja. 

V. P o g I a v j e 

ORGANI OBČINE 

50. člen 

Organi občine so občinski svet, po potrebi eden ali več 
občinskih odborov, župan. 

Organi pokrajine so pokrajinski svet, pokrajinski odbori in 
predsednik. 

51. člen 

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah 
v okviru pravic in dolžnosti občine. 

V okviru svojih pristojnosti občinski svet: 
- sprejema statut občine 
- sprejema odloke in druge občinske akte 
- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine 
- sprejema občinski proračun in zaključni račun 
- voli člane občinskih odborov 
- voli župana in enega ali več podžupanov (Varianta: ta 
alinea se črta) 
- nadzoruje delo odborov, župana, podžupana in občinskega 
urada 
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut 
občine. 
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Občinski svet odloča v skladu z zakonom tudi o zadevah, ki jih 
je občini poveril zakon, če zakon ne določa, da o teh zadevah 
odloča drug občinski organ. 

52. člen 

Občinski odbor: 
- predlaga občinskemu svetu sprejem odločitve iz njegove 
pristojnosti 
- nadzoruje in usmerja delo občinske uprave 
- nadzoruje delovanje občinskih javnih služb 
- sprejema pravilnike in druge akte iz svoje pristojnosti. 

Občinski svet lahko poveri odboru posamezne zadeve iz svoje 
pristojnosti. Odločitev o tem sprejme svet z dvotretjinsko 
večino navzočih članov. (Varianta: občinski svet lahko določi 
v poslovniku, da se nekatere zadeve iz njegove pristojnosti 
poverijo odboru). 

53. člen 

Župan predstavlja in zastopa občino. 

Župan skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega 
sveta in občinskih odborov. 

Župan mora zadržati izvajanje nezakonite odločitve občin- 
skega sveta ali občinskega odbora (Varianta: črtajo se 
besede »ali občinskega odbora«). 

Če v dveh tednih občinski svet oz. občinski odbor ne uskladi 
svoje odločitve z zakonom, je župan dolžan opozoriti vlado na 
nezakonitost take odločitve. Če se odločitev sveta oz. odbora 
nanaša na zadevo, ki je bila z zakonom poverjena občini, 
mora župan opozoriti pristojno ministrstvo na nezakonitost 
oz. neprimernost take odločitve. Župan mora navesti razloge 
za zadržanje odločitve iz prejšnjega odstavka na seji organa, 
ki je sprejel odločitev. 

54. člen 

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu 
ogroženo življenje in premoženje občanov, občinski svet pa 
se ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne 
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu 
svetu takoj, ko se ta lahko sestane. 

Varianta: ta člen se črta. 

55. člen 

V primeru odsotnosti župana, ga nadomešča podžupan. 

Če občina nima podžupana, nadomešča župana predsednik 
odbora oz. najstarejši član občinskega sveta. 

56. člen 

Občinski svet in občinski odbori odločajo na sejah. 

Seje se sklicujejo po potrebi, vendar pa najmanj enkrat v treh 
mesecih (Varianta: ta odstavek se črta). 

57. člen 

Občinski svet sklicuje župan. 

Župan mora sklicati sejo, če to zahteva najmanj četrtina 
(Varianta: petina) članov sveta. Sklicati jo mora najkasneje 
v osmih dneh. Gradivo je treba poslati članov sveta najkasneje 
v treh dneh pred sejo. 

58. člen 

Člani občil :skega sveta so dolžni udeleževati se sej sveta. 

Člani sveta imajo pravico na seji sveta dajati pobude in pred- 
loge ter postavljati vprašanja županu in predsednikom odbo- 

rov. Na vprašanja morajo dobiti odgovor najkasneje na 
naslednji seji. 

Občinski urad kot tudi občinske javne službe morajo dati 
članom sveta na njihovo zahtevo na voljo vse podatke, ki jih ti 
potrebujejo pri svojem delu. 

Člani sveta imajo pravico do ustreznega nadomestila za svoje 
delo. 

59. člen 

Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino glasov 
navzočih članov. Svet lahko sklepa če je na seji navzočih 
najmanj polovica (Varianta: dve tretjini) članov. 

Volitve v svetu so tajne. 

60. člen 

Seje sveta so javne. Javnost se lahko izključi samo zaradi 
javnega reda in mira. Na razpravi o proračunu in zaključnem 
računu občine se javnost ne more izključiti. 

O vsaki seji sveta se sestavi zapisnik. 

Občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejema 
z dvotretjinsko večino navzočih članov. 

61. člen 

Določbe tega zakona glede načina dela občinskega sveta se 
smiselno uporabljajo tudi glede načina dela občinskega 
odbora, kolikor statut občine ne določi drugače. 

62. člen 

Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volilne 
pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Volitve so po 
proporcionalnem načelu, v občinah z manjšim številom prebi- 
valcev pa lahko statut občine določi, da so volitve po večin- 
skem načelu. 

Volilno pravico imajo državljani, ki imajo v občini stalno 
prebivališče. 

Podrobneje se volitve v občinski svet uredijo v posebnem 
zakonu. 

63. člen 

Število članov sveta določi statut občine. 

64. člen 

Na območjih, kjer živita italijanska oz. madžarska narodna 
skupnost, imata v občinskem svetu najmanj po enega pred- 
stavnika. S statutom občine se določi neposredna zastopa- 
nost narodnih skupnosti tudi v drugih organih občine. 

Zaradi uresničevanja posebnih pravic narodnih skupnosti se 
v teh občinah oblikujejo tudi narodnostni sosveti. Pristojnosti 
sosveta in način njegovega delovanja določa statut. 

Variantni dodatek: 
Narodnostno mešane občine se povezujejo v narodnostno 
pokrajino ali okraj, kjer se rešujejo širša vprašanja, ki zade- 
vajo uresničevanje v ustavi določenih pravic in položaja 
narodnih skupnosti. 

Na območjih, kjer živi romska skupnost, imajo Romi v občin- 
skem svetu najmanj po enega predstavnika. 

Opomba: obstaja predlog, da mora samoupravna narod- 
nostna skupnost tudi v prihodnjem sistemu delovati kot 
dodatni zbor glede vprašanj, ki se nanašajo na problema- 
tiko, ki zadeva italijansko oz. madžarsko narodnost v občini. 
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65. člen 

Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandatna doba 
članov občinskega sveta se začne s potekom mandatne dobe 
prejšnjih članov sveta, traja pa do prve seje novo izvoljenega 
sveta. 

Članu občinskega sveta preneha mandat, če umre, če zaradi 
daljše bolezni ne more opravljati svojega dela, če se trajno ne 
udeležuje seje sveta in v drugih primerih, ki jih v skladu 
z zakonom določa statut občine. 

Na prvi seji izvoli svet izmed sebe župana z večino glasov vseh 
članov. 

Varianta I: 

Župana izvoli občinski svet na svoji prvi seji z dvotretjinsko 
večino glasov vseh članov. Najkasneje ga mora izvoliti 
najmanj petnajst dni, preden preneha mandat prejšnjemu 
županu. 

Varianta II: 

Župan se voli na neposrednih volitvah. Volilna pravica je 
enaka kot volilna pravica pri volitvah občinskega sveta. 
Podrobneje volitve župana uredi poseben zakon. 

66. člen 

Občinski odbor sestavljajo člani, ki jih na svoji prvi seji izvoli 
občinski svet izmed sebe. Izvolitev mora biti opravljena pred 
potekom mandatne dobe prejšnjih članov odbora. Člani 
odbora se izvolijo po proporcionalnem načelu, razen v tistih 
občinah, v katerih je občinski svet izvoljen po večinskem 
načelu. 

Občinski svet lahko odpokliče posamezne člane odbora. 

Statut občine lahko v skladu z zakonom določi, da občinski 
odbor sestavljajo poleg članov iz prvega odstavka te teze tudi 
člani iz vrst občanov, ki niso člani sveta, ter določi način 
njihove izvolitve. 

Število odborov in njihovih članov določa statut občine. 

Člani odbora izvolijo izmed sebe predsednika z večino glasov 
vseh članov. 

67. člen 

Način volitev občinskega odbora in njegovega predsednika 
ter župana (in podžupana) podrobneje določi statut. 

68. člen 

Na predlog najmanj četrtine svojih članov lahko občinski svet 
izreče nezaupnico občinskemu odboru oz. županu. Nezaup- 
nico lahko izreče le tako, da obenem izvoli nov odbor oz. 
župana. Občinski svet lahko izreče nezaupnico z večino gla- 
sov vseh članov sveta (Varianta: z dvotretjinsko večino). 

Varianta: ta člen se črta. 

69. člen 

Neposredne oblike sodelovanja občanov pri izvajanju občin- 
ske oblasti so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa. 

70. člen 

Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali za njen 
posamezen del. Skliče ga župan na lastno pobudo ali na 
zahtevo najmanj deset odstotkov volilcev v občini. 

Variantni dodatek: 
Župan je dolžan sklicati zbor občanov vsaj enkrat letno. 

Na zboru občanov poroča župan, po potrebi pa tudi člani 
drugih občinskih organov oz. visoki občinski uradniki 
o poslovanju občine. Na zboru občanov se lahko z večino 
glasov sprejmejo splošne smernice za delo občinskih or- 
ganov. 

71. člen 

Občinski svet lahko o kakšnem svojem aktu ali drugi odločitvi 
razpiše referendum na lastno pobudo, mora pa ga razpisati, 
če to zahteva najmanj deset odstotkov volilcev v občini. 

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo 
pravico voliti člane občinskega sveta. Odločitev na referen- 
dumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volilcev, ki so 
glasovali. 

Podrobneje določi način glasovanja na referendumu statut 
občine v skladu z zakonom. 

72. člen 

Občinski svet (Variantni dodatek: oz. župan) lahko razpiše 
svetovalni referendum o posameznih vprašanjih posebnega 
pomena iz občinske pristojnosti, da se ugotovi volja občanov. 

Svetovalni referendum ne zavezuje občinskih organov. 

Referendum se razpiše za vso občino ali za njen del. Statut 
občine lahko določi, da se referendum razpiše tudi na zahtevo 
določenega števila volilcev, ki ga predpiše statut. 

73. člen 

Najmanj deset odstotkov volilcev v občini lahko zahteva 
izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz 
pristojnosti občinskega sveta oz. drugih občinskih organov. 
Tako zahtevo lahko postavi tudi del volilcev, ki ga določi 
statut občine, na delu območja občine. 

Organ, na katerega je naslovljena zadeva iz prvega odstavka, 
je dolžan v roku, ki ga določi statut občine, najkasneje pa 
v enem letu (Varianta: v pol leta) odločiti o zahtevi. 

VI. P o g I a v j e 

PREMOŽENJE OBČINE 

74. člen 

Občina je samostojna gospodarska enota in ima pravico, da 
poseduje, pridobiva in upravlja premoženje vseh vrst. 

Občina ima svoj proračun in razpisuje občinske davke in 
druge dajatve ob pogojih, ki jih določa zakon. 

75. člen 

Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari 
v lasti občine, denarna sredstva in pravice. 

Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar. 

Odsvojitev posameznih delov premoženja občine je dopustna 
le proti plačilu njene polne vrednosti, ki postane del premože- 
nja občine. 

Če vrednost dela premoženja, ki ga občina namerava odsvojiti 
presega znesek, ki ga določi pristojno ministrstvo, je pred 
odsvojitvijo potrebno soglasje tega ministrstva. 

Vrednost svojega premoženja izkazuje občina v premoženjski 
bilanci. 

76. člen 

Funkcije občine se financirajo iz občinskega proračuna, ki se 
sprejema za vsako leto posebej. 

poročevalec 17 



Za financiranje posameznih funkcij občine, lahko ta v skladu 
z zakonom določi tudi drugo obliko financiranja, če to terja 
narava funkcije ali potreba po zagotovitvi finančnih sredstev 
za več kot eno leto. 

Viri financiranja funkcij občine so zlasti: 

1. davki in druge obvezne dajatve, 
2. dohodki od premoženja občine, 
3. vlaganja zasebnega kapitala, 
4. posojila, javna posojila in obveznice, 
5. zagotovljena sredstva države za prenesene naloge, 
6. dodatna sredstva države. 

77. člen 

Za financiranje svojih funkcij lahko občina predpiše posebni 
občinski davek. 

Poleg davka iz prejšnjega odstavka lahko občina ob pogojih, 
ki jih določa zakon predpiše tudi druge davke in obvezne 
dajatve (takse, komunalne takse, nadomestila za uporabo, 
idr.). 

78. člen 

Dohodki, ki jih občina ustvari s svojim premoženjem, so zlasti: 

1. dohodki od zakupnin in najemnin za oddana zemljišča in 
objekte, ki so občinska lastnina, 
2. dohodki od občinskih podjetij in ustanov, ki poslujejo po 
pravilih zasebnega prava, 
3. dohodki od vlaganj denarnih sredstev (kapitalskih vlaganj) 
občine, 
4. dohodki od vrednostnih papirjev in drugih pravic občine, 
5. dobiček javnih podjetij in drugih javnih ustanov ter dohodki 
od koncesij. 

79. člen 

Občina lahko pridobiva sredstva za financiranje svojih funk- 
cij, preko zasebnih vlaganj, če zakon ne določa drugače. 

80. člen 

Občina lahko za izredne izdatke proračuna najema posojila. 

Občina lahko najame posojilo tudi za vračilo dolgov. 

Će posojilo presega znesek, ki ga določi pristojno ministrstvo, 
lahko občina najame posojilo samo, če za vračilo jamči dr- 
žava. 

Določba pre|šnjega odstavka velja tudi za primer razpisa 
javnega posojila ali obveznic, ki jih razpiše občina. 

81. člen 

Država zagotavlja občini sredstva za financiranje državnih 
nalog in javnih služb, katerih opravljanje prenese na občino in 
sicer po merilih, ki jih določa zakon. 

Z dodatnimi sredstvi republika zagotavlja občini tudi sofinan- 
ciranje njenih funkcij, kadar ta zaradi svoje slabše gospodar- 
sko razvitosti ne more z lastnimi viri zagotoviti njihovega 
financiranja (Opomba: odprto Je vprašanje (kriterijev), kda| 
država Intervenira z dodatnimi aredatvl pri aoflnanclran|u 
funkcl) občine). 

Porabo sredatev Iz prvega In drugega odatavka nadzoruje 
prlatojno ministrstvo v skladu z zakonom. 

Varianta: 3. odstavek te teze ae črta. 

82. člen 

Občinski proračun zajema vse dohodke in izdatke za posa- 
mezne namene financiranja |avne porabe občine. 

Občina lahko razpolaga samo s tistimi dohodki, ki so bili 
vplačani v proračun do konca proračunskega leta. 

Za izdatke, ki v tekočem letu niso predvideni v proračunu 
občine, je potrebno pridobiti predhodno soglasje organa, 
določenega v statutu občine. 

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se 
začne in konča hkrati s proračunskim letom za republiški 
proračun. 

Će občinski proračun ni pravočasno sprejet, se javna poraba 
občine začasno financira po proračunu za prejšnje leto. 

83. člen 

Gospodarska in druga pridobitna podjetja in ustanove lahko 
občina ustanavlja v obsegu, ki ne presega vrednosti njenega 
premoženja in ne ovira opravljanja njenih javnopravnih 
funkcij. 

Za ustanovitev in poslovanje pridobitnih podjetij občine se 
uporabljajo pravila zasebnega prava. 

84. člen 

Občina lahko v obsegu, ki ne presega vrednosti njenih denar- 
nih sredstev in če to ne ovira opravljanja njenih javnopravnih 
funkcij vlaga denarna sredstva v zasebnopravne subjekte in 
kupuje vrednostne papirje. 

Občina ne sme kupovati tujih vrednostnih papirjev. 

Varianta: 2. odstavek ae črta. 

85. člen 

Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za pokra- 
jine, uredijo pa se v sporazumu o povezovanju, če posamezna 
vprašanja s posebnim zakonom niso urejena drugače. 

VII. Poglavje 

OBČINSKE (LOKALNE) JAVNE SLUŽBE 

86. člen 

Občina skrbi za zagotavljanje javnih dobrin v okviru lokalnih 
javnih služb. 

Lokalne javne službe zagotavlja občina po pogojih, ki jih 
določi zakon: 

- neposredno v okviru občinskih služb, 
- z ustanavljanjem javnih podjetij in javnih zavodov, 
- z dajanjem koncesij. 

Javne dobrine, ki jih občina obvezno zagotavlja, določa 
zakon. 

87. člen 

Za zagotavljanje javnih dobrin lahko občina vlaga kapital 
v dejavnost oseb zasebnega prava. 

88. člen 

Določbe toga poglavja se smiselno uporabljajo tudi za širše 
lokalne skupnosti uredi|o pa se v sporazumu o povezovanju, 
če za posamezna vprašanja poseben zakon ne določa dru- 
gače. 
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VIII. P o g I a v | e 

SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE 

Sploftni akti 

89. člen 

Občina sprejme svoj statut. 

Statut občine določa'temeljna načela za organizacijo in delo- 
vanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov, 
organizacijo občinskega urada in javnih služb, način sodelo- 
vanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in druga 
vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon. 

Statut sprejme občinski (mestni) svet z dvotretjinsko večino 
vseh članov. Če statut nI sprejet, se najprej v tridesetih dneh, 
najkasneje pa v šestdesetih dneh ponovno odloča o njegovem 
sprejemu. Pri ponovnem odločanju je statut sprejet, če zanj 
glasuje večina vseh članov občinskega sveta. (Varianta: zad- 
n|i stavek tega člena te črta) 

90. člen 

Občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, odredbami, 
pravilniki in navodili. 

Zadeve iz prenesene pristojnosti ureja občina z odloki in 
drugimi predpisi, določenimi z zakoni. 

Predpisi iz prejšnjih odstavkov morajo biti v skladu z ustavo in 
z zakonom. 

91. člen 

Statut in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni, veljati 
pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače 
določeno. 

Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu. 

Posamični akti 

92. člen 

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz pre- 
nesene pristojnosti, lastne pristojnosti In na podlagi javnih 
pooblastil. 

Posamični akti organov občine In nosilcev javnih pooblastil 
mora|o temeljiti na zakonu ali na zakonitem predpisu. 

93. člen 

Organi občine in nosilci javnih pooblastil odločajo v upravnih 
stvareh In o drugih pravicah, obveznostih in pravnih koristih 
posameznikov in organizacij v upravnem postopku. 

Zoper posamične akte, izdane v stvareh iz lastne pristojnosti 
občine )e pritožba lahko Izključena s predpisom občine. 

O pritožbi zoper posamični akt iz prejšnjega odstavka odloča 
župan. Če je posamičen akt Izdal župan, odloča o pritožbi 
občinski svet. 

Varianta: drugI In tretji odstavek tega člena se črtata. 

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh 
Iz prenesene pristojnosti In na podlagi javnih pooblastil, 
odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon. 

94. člen 

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občine 
odloča v upravnem sporu pristoino sodišče. 

95. člen 

Materialni akti in akti poslovanja občine morajo temeljiti na 
zakonu in drugem zakonitem predpisu. 

96. člen 

Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi za 
splošne in posamične akte pokrajine in drugih oblik povezo- 
vanja lokalnih skupnosti, če za prenesene naloge in za izvrše- 
vanje javnih pooblastil s posebnim zakonom ni določeno 
drugače. 

IX. P o g I a v | e 

NADZOR DRŽAVNIH ORGANOV 

97. člen 

Državni organi nadzorujejo zakonitost dela organov občin. 

V zadevah, ki jih na občine prenese država, pa opravljajo 
državni organi tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo 
njihovega dela. 

98. člen 

Državni nadzor nad delom organa lokalnih skupnosti izvršu- 
jejo vlada in ministrstva. 

99. člen 

Župan mora odloke, s katerimi občina ureja zadeve iz prene- 
sene pristojnosti države brez odlašanja, najpozneje pa hkrati 
z objavo, predložiti vladi oziroma ustreznemu ministrstvu. 

Vlada oziroma ministrstvo odloke, za katere meni, da so 
nezakoniti, lahko zadrži glede izvrševanja in jih predloži 
Ustavnemu sodišču. 

Nezakonite sklepe in druge ukrepe občine, ki prekoračujejo 
delokrog občine ali kršijo zakone in druge predpise, razveljavi 
vlada oziroma pristojno ministrstvo po uradni dolžnosti ali na 
predlog prizadetih fizičnih oseb in organizacij. 

Varianta: tret|l odstavek tega člena se črta. 

100. člen 

Ministrstvo za finance ima pravico, da pregleda finančno 
poslovanje občine glede varčnosti, gospodarnosti in smotr- 
nosti. 

V primeru ugotovljenih nepravilnosti zahteva ministrstvo kon- 
trolo računskega sodišča. 

Župan mora poročilo o pregledu predložiti občinskemu svotu 
In v treh mesecih ministrstvu sporočiti na podlagi poročila 
o pregledu sprejete ukrepe. 

101. člen 

Če občina ne Izvaja prenesenih nalog ali nalog na podlagi 
javnih pooblastil jI pristojno ministrstvo naloži izpolnitev 
naloge z odločbo. 

Če občina z odločbo v določenem roku ne izpolni naloge, 
sprejme ministrstvo potrebne ukrepe na stroške občine. 

X. P o g I a v | e 

VARSTVO LOKALNE SAMOUPRAVE IN PRAVIC 
POSAMEZNIKOV TER ORGANIZACIJ 

102. člen 

Občina oziroma širša lokalna skupnost (Varianta: občinski 
svet, župan) lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in 
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zakonitosti predpisov države pri Ustavnem sodišču, s katerimi 
se posega v ustavni položaj in pravice lokalne skupnosti. 

103. člen 

Občina oziroma širša lokalna skupnost lahko pred pristojnim 
upravnim sodiščem v upravnem sporu spodbija konkretne 
upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo 
oblastni nadzor. 

104. člen 

Občina ima v postopku, v katerem se odloča o pravicah in 
obveznostih posameznikov in organizacij pred državnimi 
organi položaj stranke, če so s temi akti neposredno prizadete 
pravice in koristi lokalne skupnosti, določene z ustavo in 
zakoni. 

105. člen 

Državni zbor je dolžan (Varianta: lahko) pred izdajo zakonov 
in drugih predpisov, ki se v skladu z ustavo tičejo koristi občin 
pridobiti njihovo mnenje. Če se predpis nanaša na posa- 
mezne občine oziroma posega v koristi posamezne občine 
mora izdajatelj predpisa pred njegovo izdajo seznaniti priza- 
deto občino o namenu takšnega urejanja. 

Če je mnenje občin k zakonu ali drugemu predpisu negativno, 
se vrneta v ponovno proceduro. (Varianta: drugi odstavek 
tega člena se črta) 

XI. P o g I a v j e 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

106. člen 

Referendumi za določitev območij občin, ki se organizirajo po 
tem zakonu, se izvedejo v treh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

Referendume razpiše Državni zbor v tistih občinah oziroma 
delih občin, kjer so državljani zahtevali ustanovitev svoje 
občine. 

111. člen 

Občinski sveti morajo dva meseca po prevzemu funkcij po 
prejšnjem členu urediti medsebojna premoženjskopravna 
razmerja. 

Osnova za delitev premoženja je zlasti: 

- število prebivalstva, 
- udeležba posameznih delov občine v zagotavljanju premo- 
ženja občine, 
- lastna udeležba posameznih delov občine pri izgradnji ali 
oblikovanju premoženja v občini, 
- obstoječa bremena občin ter terjatve, ki bodo dospevale 
v naslednjih letih. 

Če pride do spora glede delitve premoženja sprte strani obli- 
kujejo arbitražo, v kateri sodeluje predstavnik vlade, ter enako 
število predstavnikov sprtih strani. 

Če spora ni mogoče rešiti na način iz prejšnjega odstavka, 
odloči Vrhovno sodišče v upravnem sporu meritorno. 

112. člen 

Občine, na območju katerih ne bodo oblikovane nove občine 
po tem zakonu, nadaljujejo z delom po tem zakonu. 

113. člen 

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

4 

PREDLOG, 
da se pri obravnavi zakona o lokalni samoupravi 
združita prva in druga faza zakonodajnega po- 
stopka. 

Na podlagi drugega odstavka 265. člena poslovni- 
ka Skupščine Republike Slovenije Odbor za lokal- 
no samoupravo Skupščine Republike Slovenije 
predlaga, da se hkrati obravnavata in sprejmeta 
predlog za izdajo zakona o lokalni samoupravi in 
zakonski osnutek. 

V sklopu zakonov, ki morajo v skladu z ustavo 
vzpostaviti z ustavo predvideno ureditev, je po 
mnenju odbora hkrati z zakonom o upravi potreb- 
no sprejeti tudi zakon o lokalni samoupravi, ki bo 
omogočil racionalno oblikovanje in delo lokalnih 
samoupravnih skupnosti v skladu z ustavo in za- 
konom o lokalni samoupravi. Gradivo po mnenju 
odbora in strokovne skupine za pripravo tega za- 
kona kakovostno ustreza združitvi prve in druge 
faze zakonodajnega postopka. 

V več kot dve letnem strokovnem delu za pripravo 
tega zakona so bile tudi že razčiščena številna 
vprašanja, ki se nanašajo na zagotovitev norma- 
tivnih pogojev za ponovno uvedbo lokalne samou- 
prave v Republiki Sloveniji. Odbor za lokalno sa- 
moupravo je v posebni številki Poročevalca 
Skupščine Republike Slovenije (zvezek I. in II.) 
dne 30. marca 1992 objavil obširno gradivo 
- Evropsko listino lokalne samouprave, Sklepe I. 
konference o evropski listini o lokalni samoupravi 
(Barcelona, 23. do 25. januarja 1992), delovno gra- 
divo za pripravo zakona o lokalni samoupravi s te- 
zami in delovno gradivo o oblikovanju novih občin 
v Republiki Sloveniji (poskus možnega oblikova- 
nja občin) ter kvantitativne in kartografske osnove 
za novo upravno razdelitev Slovenije. 

107. člen 

V posameznih delih občine državljani na svojih zborih obliku- 
jejo zahteve po ustanovitvi svoje občine. 

Zbore občanov skliče za območja sedanjih krajevnih skupno- 
sti oziroma delu občine predsednik občinske skupščine. 

V morebitnih sporih med posameznimi deli občine glede 
ustanovitve samostojnih občin posreduje arbitraža, ki jo 
sestavljajo predstavniki sprtih strani ter predstavniki vlade. 

108. člen 

Določba prejšnjega člena ne velja za območja mest. Na 
območju mesta se izvede referendum glede oblikovanja če- 
trti. 

109. člen 
CDržavni zbor sprejme zakon o določitvi območij in meja 
novih občin v dveh mesecih po izvedenih referendumih 
o ustanovitvi občin. 

110. člen 

Nove občine morajo v treh mesecih po uveljavitvi zakona iz 
prejšnjega člena izvoliti občinski oziroma mestni svet. Ta 
pripravi in sprejme statut in druge akte potrebne za prevzem 
funkcij po tem zakonu v treh mesecih po konstituiranju sveta. 

Za volitve in sklice prvih sej občinskih oziroma mestnih svetov 
se uporabljajo določbe zakona o volitvah občinskih svetov. 
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OBRAZLOŽITEV 

Osnutek zakona o lokalni samoupravi obsega enajst poglavij 
s 113 členi. 

1. V sploinlh določbah je poudarjeno, da ta zakon določa 
načela za ureditev občin in širših lokalnih skupnosti, in nji- 
hove funkcije. S tega vidika so bila grajena vsa naslednja 
poglavja zakona, s čemer je omogočeno občinam in drugim 
lokalnim samoupravnim skupnostim samourejanje določenih 
vprašanj. 

V tem poglavju so dana načelna izhodišča za urejanje posa- 
meznih vprašanj v nadaljevanju zakona. Določeno je, da so 
občine temeljne lokalne samoupravne skupnosti, ki samo- 
stojno urejajo lokalne zadeve javnega pomena, ki se nanašajo 
na življenje in delo prebivalcev na njihovem območju. Širše 
samoupravne lokalne skupnosti pa so lokalne skupnosti dveh 
ali več občin, ki se ustanovijo na geografsko in gospodarsko 
zaokroženih območjih. Te skupnosti naj bi urejale in oprav- 
ljale lokalne zadeve širšega pomena, ki presegajo zmogljivo- 
sti občin. 

Pomembna in v skladu z načeli Evropske listine lokalne 
samouprave je določba, da prebivalci lokalnih skupnosti 
uresničujejo svojo pravico do lokalne samouprave preko sve- 
tov, sestavljenih iz članov, ki jih volijo svobodno in tajno na 
podlagi neposredne, enake in splošne volilne pravice. Prebi- 
valci lokalnih skupnosti pa odločajo o zadevah lokalne samo- 
uprave tudi na svojih zborih in z referendumom. 

V splošnih določbah so načelno opredeljena še vprašanja kot 
so sodelovanje lokalnih skupnosti med seboj ter preko držav- 
nih meja, lokalne skupnosti kot samostojne gospodarske 
enote, ime, grb, člani in drugo. 

2. V poglavju, ki se nanaša na območje in dele občin so 
opredeljeni kriteriji oziroma pogoji za oblikovanje občine, 
posebej za mestne občine, notranja členitev občin na kra- 
jevne, vaške ali četrtne skupnosti in drugo. Občina je naravna 
in gospodarsko-družbena enota, ki je s svojimi gospodarskimi 
in drugimi zmogljivostmi sposobna zadovoljevati potrebe svo- 
jih prebivalcev in izpolnjevati druge naloge. S takšno določbo 
je dano izhodišče za racionalno oblikovanje občin, ki bodo 
uspešno funkcionirale. Konkretnejši kriteriji pa so: 

- da mora imeti občina najmanj 3.000 prebivalcev (izjemoma 
tudi manj); 
- da je zagotovljena osnovna preskrba z življenjskimi 
potrebščinami (trgovina); 
- dostopnost zdravniške in socialne oskrbe; 
- osnovno šolanje; 
- minimalni komunalni in stanovanjski pogoji za bivanje; 
- prostorsko poselitveni pogoji; 
- osnovne prometne in komunikacijsko-informacijske pove- 
zave (pošta); 
- prostori za izvajanje upravnih in političnih dejavnosti 
(občinska stavba); 
- osnovni pogoji za športno in kulturno dejavnost; 
- banka ali hranilnica. 

Za mestno občino, ki se ustanovi na območju mesta, kjer je 
potrebno enotno prostorsko in urbanistično urejanje, zadovo- 
ljevanje komunalnih potreb in planiranje razvoja, pa je dolo- 
čeno, da mora imeti: 

- najmanj 10.000 prebivalcev; ali da je mesto geografsko, 
gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega 
območja; ali da za to govore historični razlogi. 

Območje občine določi z zakonom Državni zbor. Pred tem pa 
je potrebno z referendumom pridobiti mnenje prebivalcev 
določenih naselij o vključitvi v določeno občino. Ob tem se 
zastavlja več vprašanj. Eno takih je, ali naj referendumsko 
odločanje po tem zakonu uredi ta zakon ali pa naj bo to 
prepuščeno posebnemu zakonu ali splošnemu zakonu o refe- 
rendumu. Pomembno vprašanje je tudi, ali se referendum 

izvede hkrati v vseh slovenskih občinah, ali pa so lahko 
posamezni referendumi z določenimi časovnimi zamiki, tako 
da ne bi bil prehod v lokalno samoupravo hkraten za vso 
Slovenijo. Slednja rešitev bi bila z vidika racionalnega pri- 
stopa in glede že opravljenih priprav za prehod v posameznih 
občinah in krajevnih skupnostih ugodnejša, vendar pa bi 
prišlo s tem do neenotnosti izvajanja oblasti, saj bi republika 
v nekaterih občinah že prevzela funkcije bivših občin, med- 
tem ko bi v drugih občinah te funkcije opravljale še obstoječe 
občine. S tem bi pa bilo prizadeto ustavno načelo enakosti 
državljanov in drugih oseb glede izvajanja tako oblasti kakor 
tudi lokalne samouprave. To torej terja, da se referendumsko 
odločanje o oblikovanju novih lokalnih skupnosti opravi isto- 
časno v vsej Sloveniji. Občine, ki se ne bodo opredelile za 
teritorialne spremembe, bodo po sprejemu zakona o določitvi 
območij in imen novih občin, prevzele funkcije lokalnih skup- 
nosti v sedanjih teritorialnih okvirih. 

Odbor za lokalno samoupravo predlaga, da se referendumska 
procedura za določitev območij občin, ki se organizirajo po 
zakonu o lokalni samoupravi, zakonodajno uredi v posebnem 
zakonu o referendumu za določitev območij občin. Predlaga, 
da posebna strokovna skupina takoj prične s pripravljalnimi 
dejanji za pripravo tega zakona. Če bo tak odborov predlog 
sprejet, bodo pri pripravi predloga zakona o lokalni samou- 
pravi izpuščeni nekateri sedanji členi v osnutku zakona, ki 
govore o referendumu, s katerim se pred zakonsko ustanovi- 
tvijo občine ugotovi volja prebivalcev na določenem območju. 

Pomembna je tudi določba, da je pri določanju območja 
občine praviloma treba upoštevati meje katastrskih občin. 

Zakon tudi določa, da se na območjih, kjer živijo pripadniki 
madžarske in italijanske narodne skupnosti, oblikujejo 
občine, v katerih bo zagotovljeno uresničevanje posebnih 
pravic narodnih skupnosti. Odbor se bo glede vsebine določb 
zakona, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic 
narodnih skupnosti v samoupravnih lokalnih skupnostih 
posebej posvetoval s predstavniki obeh skupnosti in s Komi- 
sijo za narodnosti Skupščine Republike Slovenije. 

V tem poglavju je opredeljen tudi postopek za združevanje ali 
razdruževanje občin. 

Pomembna pa je tudi načelna določba, ki jo bodo razdelali 
statuti novih občin, da je območje občine lahko razdeljeno 
še na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, če je to uteme- 
ljeno iz prostorskih, zgodovinskih, upravno-gospodarskih ali 
kulturnih razlogov in če je to v interesu prebivalcev dela 
občine. Ta interes se ugotavlja z referendumom. 

3. Zakon v poglavju o nalogah občine opredeljuje, da so 
tipične naloge občine naloge kot so: 

- upravljanje občinskega premoženja; 
- omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine; 
- ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj; 
- določanje pogojev poslovanja lokalnih javnih ustanov in 
zavodov; 
- skrb za varstvo okolja; 
- gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih cest. javnih 
poti in drugih javnih površin idr. 

Pri tem ne gre za taksativno naštevanje nalog občine, saj se 
bodo le-te razlikovale tudi glede na stopnjo razvitosti, veli- 
kost. ekonomske možnosti itd. posameznih občin. Naštevan/e 
nalog občin po nekaterih stališčih ni stvar tega zakona, ven- 
dar je treba upoštevati, da takšno naštevanje predstavlja ome- 
jitveni faktor za državo, da ne bi s posameznimi področnimi 
zakoni posegala v izvirne funkcije lokalnih skupnosti. 
Pri mestni občini so prav tako primeroma naštete še naloge, 
ki izhajajo iz specifičnosti mest in mestne občine Na primer 
urejanje mestnega prometa, zagotavljanje delovanja kultur- 
nih, znanstvenih, socialnih, varstvenih in zdravstvenih usta- 
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nov, ki imaio pomen za širšo lokalno skupnost ali za repu- 
bliko. zagotavljanje spomeniškega varstva, itd. 
Tudi v bodoče naj bi občine - po svojem predhodnem 
soglasju -lahko opravljale posamezne naloge Iz državne 
pristojnosti, za katere zagotavlja sredstva država. Tu gre za 
takoimenovane odstopljene pristojnosti, ki ne predstavljajo 
izvirnih pristojnosti občine, zato bo država zagotavljala nepo- 
sredni nadzor nad njihovim izvajanjem. Seveda ta določba 
države ne omejuje, da takšne prenesene pristojnosti zoži ali 
razširi s tem zakonom ali s posebnimi zakoni. Pri izvirnih 
prenesenih pristojnostih, kakršne so predvidene za pokrajine, 
pa pokrajina samostojno izvaja te naloge, seveda v okviru 
zakonskih načel, vendar pri tem ni v drugih razmerjih 
z državo. To pomeni, da bo v okviru zakonskih načel pokrajina 
lahko tudi normativno urejala posamezna vprašanja. 

Zelo pomembna je tudi opredelitev gorskih občin, ki naj bi se 
ustanovile na demografsko ogroženih območjih. 

4. V poglavju o širši samoupravni lokalni skupnosti je pred- 
lagatelj poizkušal razrešiti nedorečenost člena 143. ustave 
Republike Slovenije. Po tem členu širše samoupravne skup- 
nosti nastanejo na prostovoljni podlagi. Občine se namreč 
samostojno odločajo o povezovanju vanje. Predlagatelj 
zakona ohranja odločilno voljo občin za takšno povezovanje. 
Če pride do ustanovitve širše lokalne skupnosti - pokrajine 
- nastanejo že po ustavi obveznosti tako za državo, ki je 
dolžna določiti izvirne pristojnosti, kot za takšno skupnost pri 
izvrševanju zadev iz državne pristojnosti, ter pravice takšne 
skupnosti pri predlaganju njihovega urejanja. Glede na 
določbo 88. člena ustave se postavlja vprašanje, ali je glede 
zadev, prenešenih v izvirno pristojnost pokrajine, možno 
predvideti v poslovniku skupščine zakonodajno iniciativo po- 
krajine. 

Seveda pa je treba upoštevati, da ustanovitev pokrajine 
pomeni tudi skupno opravljanje nekaterih nalog občin in 
upoštevanje skupnih interesov in ciljev občin, ki so ustanovile 
pokrajino. 

Občine s statutom pokrajine opredelijo lokalne zadeve šir- 
šega pomena, ki jih pokrajina opravlja v svoji lastni pristojno- 
sti, organe pokrajine in način njenega financiranja. Z zako- 
nom je predvidena smiselna uporaba določb tega zakona, ki 
veljajo za občinske organe, tudi glede oblikovanja organov 
pokrajine. To seveda ne pomeni nikakršne uniformiranosti 
teh organov, saj bo statut lahko upošteval tudi specifičnosti 
posamezne pokrajine in njenih potreb. 

V zakonu so navedene naloge, ki se nanašajo na komunalni, 
gospodarski, kulturni in socialni razvoj pokrajine. Prav tako 
so konkretizirana načela in merila za prenos zadev iz državne 
pristojnosti v izvirno pristojnost pokrajine in navedene tipične 
zadeve iz prenesene državne pristojnosti. To so zlasti zadeve 
s področij varstva okolja, urejanja prostora, naravne in kul- 
turne dediščine, manjšinske in socialne politike, kmetijstva in 
ribolova, oskrbe z energijo itd. 

V tem poglavju je tudi določeno, da republika lahko pokrajino 
pooblasti za izdajanje posameznih predpisov, kar je v skladu 
z drugim stavkom prvega odstavka 143. člena ustave Repu- 
blike Slovenije. Glede na že omenjeno v zvezi z izvirnimi 
pristojnostmi pokrajine, je potrebno opozoriti še na pravico 
pokrajine, da izdaja tudi podzakonske predpise, seveda na 
podlagi posebnega pooblastila, ker bi sicer bilo to v pristojno- 
sti Vlade in uprave. 

Predlagatelj se zaveda pravno—sistemske zagate pri 
razlagi ustavne formulacije, ki govori o širših samoupravnih 
lokalnih skupnostih. Ustava jih obljublja in izrecno omenja 
pokrajine; obenem pa jih tudi izključuje, ko določa, da bodo 
nastale s povezovanjem občin. Po mnenju dela stroke takšno 
povezovanje občin ostane občinsko. Takšno povezovanje 
občin ne omogoča stalne in stabilne teritorialne samoupravne 
skupnosti sui generis v regijskem prostoru z lastno pravno in 
premoženjsko subjektiviteto. Take skupnosti bi lahko vgradila 
v sistem le država s svojim zakonom in jih tudi ustanovila 
z zakonom, kakor je to z ustavo predvideno za občine. Sestav- 

Ijalci zakona o lokalni samoupravi so glede širših lokalnih 
samoupravnih skupnosti pred pravno-sistemsko kvadraturo 
kroga: če zakon stori, kar bi moral storiti, da bi lahko dobili te 
skupnosti, bi prišel po mnenju dela stroke v direktno 
nasprotje z ustavo; če tega ne stori, širših lokalnih skupnosti 
ne more biti; so lahko le različne oblike medobčinskega 
sodelovanja. Razprava v parlamentu bo morala pomagati 
rešiti zagato. V kolikor bi prevladalo v tem odstavku zapisano 
stališče, bi morali poglavje o širših lokalnih skupnostih zasta- 
viti drugače. Mogoča pa bi bila tudi rešitev, da se spremeni 
člen 143 Ustave Republike Slovenije in s tem da jasna ustavna 
podlaga za oblikovanje pokrajin kot stalnih in stabilnih terito- 
rialnih samoupravnih skupnostih. 

5. V poglavju o organih občine je določeno, da so to občinski 
svet, po potrebi eden ali več občinskih odborov in župan. 
Organi pokrajine pa so pokrajinski svet, pokrajinski odbori in 
predsednik. Opredeljene so naloge občinskega sveta kot naj- 
višjega organa odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in 
dolžnosti občine. Občinski odbor skrbi za izvajanje odločitev 
občinskega sveta, lahko pa mu občinski svet poveri tudi 
posamezne zadeve iz svoje pristojnosti. 

Župan predstavlja in zastopa občino, skrbi in odgovarja za 
izvajanje odločitev občinskega sveta in občinskih odborov in 
je varuh zakonitosti. Določene so še druge pristojnosti 
župana, način dela občinskih organov, volitve občinskega 
sveta in župana itd. 

Obstajajo tudi zahteve po še bolj podrobnem urejanju 
sestave, števila, načina delovanja občinskih organov, kakor 
tudi nasprotne stališča, da bi to pomenilo kršenje osnovnega 
koncepta lokalne skupnosti, da samostojno samoupravno 
urejajo notranja razmerja, tako v funkcionalnem kot v vsebin- 
skem smislu. Upoštevati pa je vendarle potrebno, da mini- 
malna zakonska enotnost je potrebna že zaradi varstva intere- 
sov posameznih državljanov in oseb civilnega prava in tudi 
siceršnjih interesov, ki izhajajo iz strukturiranosti posameznih 
občin. S tem lahko zakon opravi tudi pomembno usmerje- 
valno funkcijo in pomoč glede na to, da se teži k čimvečji 
deprofesionalizaciji opravljanja funkcij lokalnih skupnosti. 

Zastavlja se tudi vprašanje, ali je potrebno način volitev orga- 
nov lokalnih skupnosti urediti s posebnim volilnim zakonom 
ali pa bi moralo biti to rešeno že z zakonom o lokalni samou- 
pravi. V tem zakonu so dane osnovne usmeritve glede volitev 
občinskih organov in smiselno organov pokrajine, podrobno 
urejanje pa je prepuščeno statutom lokalnih skupnosti in 
posebnemu zakonu o volitvah občinskih organov, ki bi moral 
biti sprejet do izvedbe lokalnih volitev, ki naj bi bile predvi- 
doma ločene od državnih. Ob tem se poraja tudi vprašanje, ali 
po izvolitvi državnega zbora obstoječe občinske skupščine še 
naprej delujejo v trodomni sestavi, ali pa bi bilo potrebno 
z ustavnim zakonom doseči vsaj združitev vseh treh zborov 
v en zbor. 

Pomembna je določba o zastopanosti italijanske oz. madžar- 
ske narodne skupnosti v občinskem svetu in v drugih orga- 
nih občine. 

Tudi Romi naj bi imeli v občinskem svetu najmanj po enega 
predstavnika, na območjih, kjer živi romska skupnost. 

6. Predlagatelj zakona veliko pozornost namenja v šestem 
poglavju premoženjskim vprašanjem. Občina ima kot samo- 
stojna gospodarska enota pravico, da poseduje, pridobiva in 
upravlja premoženje vseh vrst. Zakon zasleduje koncept 
občine, ki glede gospodarjenja s sredstvi in pridobivanja 
dohodka v bistvu izhaja iz logike podjetništva, kar predstavlja 
racionalnost in učinkovitost v porabi sredstev in v gospodar- 
jenju z njimi. Takšen je trend tudi v Evropi - n.pr. v Franciji, 
Avstriji in Nemčiji. 

Viri financiranja funkcij občine so zlasti: 

- davki in druge obvezne dajatve, 
- dohodki od premoženja občine, 
- vlaganja zasebnega kapitala, 

22 poročevalec 



- posojila, javna posojila in obveznice, 
- zagotovljena sredstva države za prenesene naloge, 
- dodatna sredstva države. 

Avtonomnost lokalne samouprave se izkazuje v možnosti 
občine, da za financiranje svojih temeljnih funkcij predpiše 
posebni občinski davek in pri tem ni vezana na pogoje, ki jih 
sicer predpisuje davčna zakonodaja, medtem ko je pri predpi- 
sovanju drugih davščin , kot so takse, komunalne takse ipd. 
vezana na zakonske pogoje. Glede na to, da bo tudi lokalna 
skupnost vezana na sistem javnih financ, predstavljajo tudi te 
določbe o premoženju občine sistemski okvir za normativno 
urejanje javnih financ, kakor tudi glede državne kontrole nad 
porabo sredstev, ki se ji seveda ne more izogniti tudi občina. 

7. Občinske javne službe, o katerih govori sedmo poglavje 
zakona, bodo sicer urejene s posebnim zakonom, s tem 
zakonom pa je predvideno, da občina zagotavlja lokalne javne 
službe za zagotovitev javnih dobrin in je hkrati omogočeno, 
da ustanovi javna podjetja in javne zavode, ki so potrebni 
glede na specifične razmere v posamezni občini. Glede na to, 
da občina gospodari s svojim premoženjem, ji je dana mož- 
nost, da daje koncesije za izkoriščanje teh nepremičnin kakor 
tudi da določi posebno pravico uporabe na javnem dobru ob 
pogojih zakona, vendar tako, da se okrni splošna dostopnost 
javnega dobra vsem ljudem. 

8. V osmem poglavju so predvideni akti, s katerimi ureja 
občina notranjo organizacijo in delovanje ter akti, s katerimi 
ureja zadeve iz svoje pristojnosti in iz prenesene pristojnosti. 
Pri tem je omejena samo s splošnim ustavnim principom 
o skladnosti teh aktov z ustavo in zakoni. 

9. Deveto poglavje govori o nadzoru državnih organov. Zakon 
zagotavlja osnovni nadzor, pri čemer državni organi pri izvaja- 
nju zadev iz pristojnosti lokalnih skupnosti nadzorujejo le 
zakonitost dela organov občine, medtem ko glede prenesenih 
zadev država opravlja nadzor tudi nad primernostjo in stro- 
kovnostjo njihovega dela. 

10. V zakonu je dana v desetem poglavju lokalnim skupnostim 
pomembna možnost, da se zavarujejo pred poseai države 

v funkcije lokalne skupnosti, s tem da lahko vložijo"zahtevo 
za presojo ustavnosti In zakonitosti predpisov države pri 
Ustavnem sodišču. S tem se lokalna skupnost postavlja 
v enakopravni položaj v odnosu do države, saj pred Ustavnim 
sodiščem nastopa kot enakopravni subjekt z državo. 

V tem poglavju je urejeno tudi izpodbijanje upravnih aktov 
države pred pristojnimi upravnimi sodišči glede izvrševanja 
oblastnega nadzora. 

Posebnost predstavlja, skladno z Evropsko listino lokalne 
samouprave in sklepi Prve konference o uresničevanju Evrop- 
ske listine lokalne samouprave v Barceloni, tudi dolžnost 
Državnega zbora, da pridobi mnenje lokalnih skupnosti 
o zakonih, ki se tičejo njihovih koristi. Predviden pa je tudi 
»poseben veto« v primeru negativnega mnenja občine k zako- 
nom, ki urejajo koristi občin. 

11. Zadnje poglavje o prehodnih in končnih določbah pred- 
stavlja izjemno pomembno materijo, saj urejajo preoblikova- 
nje sedanjih občin v lokalne skupnosti po novi ustavi. V tem 
poglavju določeni roki izhajajo iz predpostavke, da sedanje 
občine hkrati preidejo v lokalne skupnosti, kar omogoča 
usklajeno delovanje države na eni strani in lokalnih skupnosti 
na drugi strani. 

Zakon ureja način sporazumne delitve premoženja doseda- 
njih občin predvideva način reševanja sporov ter daje 
temeljne kriterije za sestavo premoženjskih bilanc in razdeli- 
tev po posameznih novo nastalih občinah. Predvideno je, da 
lahko v spornih razmerjih prizadete strani skupaj z vlado 
sestavijo posebne arbitražne komisije. Če pa tudi znotraj njih 
ne pride do sporazuma, pa je predvideno meritorno odločanje 
Vrhovnega sodišča glede razdelitve premoženja občine. 

Z uveljavitvijo tega zakona bi nove lokalne skupnosti prevzele 
svoje funkcije, vendar pa posamezni zakoni na posameznih 
področjih določajo nekatere pristojnosti občin, ki bodo 
postale funkcije države, zato bo potrebno tudi ustrezno uskla- 
diti to zakonodajo. 

Predlog zakona o NADOMESTILU IZPADA PRIHODKOV IZVOZNIKOM 

- ESA 514 

Predlagatelji: 

Franc GRAŠIĆ, Doslanec v Zboru združenega dela, 
Tone ANDERLIČ, poslanec v Družbenopolitičnem zboru in 
Borut RAZDEVŠEK, poslanec v Zboru občin 
na podlagi 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije, pošiljajo 
v obravnavo 

- predlog zakona o nadomestilu izpada prihodkov izvoz- 
nikom. 
Obveščajo da bodo v skladu z 269. členom poslovnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali naslednji po- 
slanci: 

Franc Grašič 
Tone Anderlič 
Borut Razdevšek 

Predlog zakona o nadomestilu izpada prihodkov izvoznikom 
bosta obravnavala Odbor za proračun in javne finance in 
Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga zakona o nadomestilu izpada prihod- 
kov so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor 
združenega dela. 
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PREDLOG ZAKONA o nadomestilu izpada prihodkov izvoznikom 

1.člen 

Za zagotovitev sredstev za nadomestilo izpada prihodkov 
izvoznikom v letu 1991, izda Republika Slovenija 1. decembra 
1992 blagajniške zapise do zneska 500 milijonov tolarjev. 
Blagajniški zapisi do zneska 500 milijononov tolarjev. 

Blagajniški zapisi se izdajo v serijah. 

2. člen 

Blagajniški zapisi se dodeljujejo podjetjem in drugim izvozni- 
kom, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije, za 
katere so v obdobju od 8. 10. 1991 do 12. 12. 1991 pooblaš- 
čene banke od ustvarjenega deviznega priliva prodale Banki 
Slovenije 30%- ni priliv v konvertibilnih valutah za izvoženo 
blago in opravljane storitve tujim osebam. 

3. člen 

Blagajniški zapis se glasi na ime. 
Blagajniški zapis se ne sme prenašati. 

4. člen 

Blagajniški zapisi se izdajo v apoenih po 10.000,00 tolarjev. 

5. člen 

Pravice iz blagajniških zapisov se izplačujejo v tolarjih. 

6. člen 

Blagajniški zapisi dospejo v plačilo v dveh obrokih in sicer 25. 
5. 1993 in 25. 6. 1993. 

7. člen 

Nominalni znesek na katerega se glasi blagajniški zapis, se 
revalorizira od datuma izdaje do datuma dospelosti. Ob 

dospelosti se izplača revalorizirana nominalna vrednost bla- 
gajniškega zapisa, ki se obračuna od datuma izdaje. Revalori- 
zacija se določi na podlagi stopnje rasti cen na drobno v pred- 
hodnem mesecu. 

8. člen 

Imetnik blagajniškega zapisa lahko ob dospelosti zamenja 
blagajniški zapis za drug vrednostni papir, ki ga izda Repu- 
blika Slovenija. 

9. člen 

Imetnik blagajniškega zapisa lahko z blagajniškim zapisom 
poravna davke in prispevke, ki so prihodek republiškega 
proračuna in sicer od 31. 3. 1993 dalje. 

10 člen 

Sredstva za poravnavo obveznosti iz blagajniških zapisov se 
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije iz presežka pri- 
hodkov Banke Slovenije po zaključnem računu Banke Slove- 
nije za leto 1992. 

11. člen 

Minister za finance izda podrobnejše navodilo o načinu ugo- 
tavljanja upravičenja za pridobitev blagajniških zapisov po 
tem zakonu. 
Minister za finance predpiše znesek posamezne serije blagaj- 
niških zapisov, besedilo ter obliko blagajniškega zapisa ter 
način in mesto izplačevanja blagajniškega zapisa. 

12. člen 

Ta zakon začne veljati z naslednjim dnem po objavi v Urad- 
nem listu Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina Republike Slovenije je na zasedanjih zborov dne 
22., 23. ter 30. 7. 1992 sprejela osnutek zakona o nadomestilu 
izpada prihodkov izvoznikom ter naložila predlagateljem 
zakona, da v sodelovanju z Vlado Republike Slovenije pripra- 
vijo predlog zakona ter pri tem upoštevajo pripombe, pred- 
loge in mnenja delovnih teles Skupščine Republike Slovenije 
in poslancev na sejah zborov. 

Delovna skupina predlagateljev osnutka zakona ter predstav- 
nikov Ministrstva za finance je na podlagi mnenja Vlade 
Republike Slovenije k osnutku zakona ter pripomb Odbora za 
proračun in finance, Zakonodajno-pravne komisije ter razprav 
poslancev na sejah zborov Skupščine Republike Slovenije, 
pripravila predlog zakona. , 

Pri tem je sprejela nekatere pripombe, ki so bile dane v raz- 
pravi v skupščinskih delovnih telesih ter na zborih, deloma pa 
so izboljšave osnutka zakona rezultat lastnih pobud. 

Ugotovljeno je bilo, da je Banka Slovenije v času od 8. 10. 
1991 do 12. 12. 1991 odkupila 78,3 mio DEM deviznih sredstev 
na osnovi predpisane 30%-ne prodaje ustvarjenega deviznega 
priliva izvoznikov po tečaju Banke Slovenije. Povprečni tečaj 
za omenjeni odkup je znašal 36,62 SIT za 1 DEM. V omenje- 
nem obdobju je bil dosežen povprečni tečaj pri kupoprodaji 

deviz med podjetniki približno 43 SIT za 1 DEM. Nastala je 
torej razlika v višini 6,38 SIT ZA 1 DEM, kar znaša pri 78,3 mio 
DEM 500 mio SIT. 

Proračunski porabniki so od te vsote porabili približno 50% 
sredstev, torej 250 mio SIT. Na podlagi izračuna rasti cen 
v obdobju od 8. 10. 1991 do septembra 1992, ki je znašala 
101,6%, se predlaga revaloriziran znesek za nadomestilo 
izpada prihodkov v višini 500 mio SIT, ki se bo zagotovil 
z izdajo blagajniških zapisov. 

Glede na pripombo k rešitvi iz osnutka zakona, da se sredstva 
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije z njegovim reba- 
lansom, iz postavke sredstev za spodbujanje izvoza, je pa 
izpad prihodkov izvoznikom posledica izvajanja sklepa Sveta 
Banke Slovenije, predlog zakona določa, da se sredstva za 
poravnavo obveznosti iz blagajniških zapisov zagotovijo iz 
proračuna Republike Slovenije iz presežka prihodkov Banke 
Slovenije po zaključnem računu Banke Slovenije za leto 1992. 

V predlogu zakona je predvideno, da se pravice Iz blagajni- 
ških zapisov izplačujejo v dveh enakih obrokih, ki zapadeta 
v plačilo 25. 5. in 25. 6. 1993, dana pa je tudi mžonost, da 
imetniki blagajniških zapisov že od 31. 3. 1993 z blagajniškimi 
zapisi poravnavajo svoje obveznosti do proračuna. 
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Predlog zakona o TRGOVINI - ESA 545 

Vlada Republike Slovenije je na 18. seji 3/9-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O TRGOVINI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 167. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Sloveniie ki na 

uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: ' 

- Jože JERAJ, član Vlade Republike Slovenije in minister 
za trgovino, 

- Ivan JURKOVIČ, namestnik ministra za trgovino, 

- Jelka BARLIČ, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za trgovino. 

Predlog zakona o trgovini bosta obravnavala Odbor za 
splošne gospodarske zadeve kot matično delovno telo in 
Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga zakona o trgovini so pristojni Družbe- 
nopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

PREDLOG ZAKONA o trgovini 

I.SPLOŠNE DOLOČBE 
I " 

1. člen 

Trgovina je po tem zakonu opravljanje trgovinske dejavnosti 
na domačem trgu in s tujino. Trgovina obsega nakupovanje 
blaga zaradi nadaljnje prodaje in opravljanje trgovinskih stori- 
tev. 

2. člen 

Trgovec je po tem zakonu pravna oseba ali zasebnik, ki je 
registriran za opravljanje trgovinske dejavnosti in izpolnjuje 
pogoje, določene z zakonom. 

3. člen 

Trgovec opravlja trgovinsko dejavnost svobodno in pod ena- 
kimi pogoji ne glede na obliko lastnine na način, ki ne ome- 
juje konkurence, ne povzroča škode potrošnikom in ki je 
v skladu z zakonom, ratificiranimi mednarodnimi pogodbami 
in dobrimi poslovnimi običaji. 

4. člen 

Trgovcu ni mogoče z akti in dejanji državnih organov in 
organov lokalnih skupnosti ter organizacij, ki opravljajo javna 
pooblastila, omejiti pravice do svobodnega nastopanja na 
trgu, preprečevati konkurence, ga spravljati v neenak položaj, 
razen v primerih, določenih z zakonom. 

II. TRGOVINSKA DEJAVNOST (TRGOVANJE) 

5. člen 

Trgovinska dejavnost se lahko opravlja kot trgovina na 
debelo, trgovina na drobno ali kot trgovinske storitve. 

TRGOVINA NA DEBELO 

6. člen 

Trgovina na debelo je vsako nakupovanje blaga zaradi nadalj- 
nje prodaje trgovcem, predelovalcem in velikim potrošnikom 
doma in v tujino, ne glede na to ali je blago prodano v nespre- 
menjenem stanju ali po obdelavi, predelavi oziroma dodelavi 
v spremenjenem stanju. 

Veliki potrošniki po tem zakonu so podjetja in druge organi- 
zacije ter zasebniki, ki nabavljeno blago uporabljajo pri oprav- 
ljanju svoje dejavnosti. 

7. člen 

Trgovina na debelo se opravlja v prodajnih objektih, ki izpol- 
njujejo pogoje, določene s tem zakonom ali drugimi predpisi. 

Za opravljanje trgovine na debelo samo v tranzitu ni treba 
imeti skladišč. 

TRGOVINA NA DROBNO 

8. člen 

Trgovina na drobno je nakupovanje blaga ter njegova nadalj- 
nja prodaja končnim potrošnikom in tudi prodaja blaga, ki ni 
namenjeno končni potrošnji, v prodajnih objektih iz 9. člena 
tega zakona. 

Prodaja blaga končnim potrošnikom je po tem zakonu pro- 
daja blaga za osebno porabo in prodaja blaga za potrebe 
gospodinjstev. 

Prodaja blaga, ki ni namenjeno končni potrošnji, je po tem 
zakonu prodaja blaga pravni osebi oziroma zasebniku, ki 
nabavljeno blago uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, če 
so izpolnjeni tudi pogoji, določeni z drugim zakonom. 

9. člen 

Trgovina na drobno se opravlja v prodajnih objektih (v nadalj- 
njem besedilu: prodajalne) ali zunaj njih, če so za tako obliko 
prodaje izpolnjeni pogoji, določeni s tem zakonom ali drugim 
predpisom. 

10. člen 

S prodajo blaga zunaj prodajaln so mišljene prodaja po pošti, 
na premičnih stojnicah na javnih mestih, prodaja od vrat do 
vrat, prodaja s prodajnimi avtomati. 

S prodajo blaga zunaj prodajaln so mišljene tudi priložnostne 
prodaje (na prireditvah, sejmih, shodih in podobno). 
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TRGOVINSKE STORITVE 

11. člen 

Trgovinske storitve so storitve v zvezi s posredovanjem blaga 
in storitev v trgovini na debelo in drobno, kot na primer: 
zastopniške oziroma agencijske, posredniške, komisijske, 
storitve blagovnih borz, tržnic, franšizing (franchising). 

Storitve skladiščenja blaga, nadzor kakovosti in količine 
blaga, špediterske storitve, storitve zavarovanja blaga, eko- 
nomske propagande, raziskave trga, blagovni lizing (leasing), 
faktoring (factoring) in druge storitve so trgovinske storitve 
po tem zakonu, če jih opravlja trgovec. 

III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE TRGOVINSKE DEJAVNOSTI 

12. člen 

Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni: 
- minimalni tehnični in drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
prodajni objekti za opravljanje trgovinske dejavnosti: 
- minimalni sanitarno-zdravstveni pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati poslovni prostori, oprema in naprave ter osebe, ki 
neposredno poslujejo z blagom, pomembnim za zdravje ljudi; 
- pogoji o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki neposredno 
opravljajo trgovinsko dejavnost, glede na zahtevnost posa- 
meznih vrst trgovinskih opravil. 

13. člen 

Minimalne tehnične in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
prodajni objekti za opravljanje trgovinske dejavnosti, pred- 
piše minister za trgovino. 

S predpisom iz prejšnjega odstavka tega člena se določijo 
minimalni tehnični pogoji, ki jih morajo izpolnjevati poslovni 
prostori, oprema in naprave v prodajnih objektih trgovine na 
debelo in drobno, pogoji glede zunanjih površin prodajnega 
objekta (funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine in 
podobno) in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajnih ob- 
jektov. 

14. člen 

Poleg pogojev iz prejšnjega člena lahko minister za trgovino 
predpiše tudi dodatne pogoje glede opremljenosti prodajalne 
in načina prodaje za določene vrste blaga, če tehnološke in 
druge lastnosti ter namen uporabe takega blaga to zahtevajo. 

15. člen 

Minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje, ki jih morajo izpol- 
njevati poslovni prostori, oprema in naprave ter osebe, ki 
neposredno poslujejo z blagom, pomembnim za zdravje ljudi, 
predpiše minister za zdravstvo v soglasju z ministrom za 
trgovino ter ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

16. člen 

Minimalno stopnjo izobrazbe oseb, ki neposredno opravljajo 
trgovinsko dejavnost, glede na zahtevnost posameznih vrst 
trgovinskih opravil predpiše minister za trgovino. 

S predpisom iz prejšnjega odstavka tega člena se določi 
minimalna stopnja izobrazbe prodajalca in trgovskega poslo- 
vodje. 

17. člen 

Obratovalni čas prodajaln predpiše minister za trgovino. 

V skladu s predpisom iz prvega odstavka tega člena predpiše 
pristojni organ lokalne skupnosti obratovalni čas prodajaln 
na svojem območju. 

Trgovec je dolžan poslovati v obratovalnem času prodajaln, ki 
ga predpiše pristojni organ lokalne skupnosti. 

18. člen 

Trgovec mora sproti voditi evidenco o nakupu in prodaji 
blaga in storitev in zagotoviti njeno dostopnost pristojnim 
inšpekcijskim organom. 

Minister za trgovino predpiše obliko in način vodenja te 
evidence na obrazcih, in sicer za trgovino na debelo, trgovino 
na drobno in za trgovinske storitve. , 

IV. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO IN UPRAVNI UKREPI 

19. člen 

Uresničevanje določb tega zakona nadzira pristojni tržni 
inšpekcijski organ, razen določbe 15. člena tega zakona, 
katere uresničevanje nadzira pristojni sanitarni inšpekcijski 
organ, in določbe 18. člena tega zakona, katere uresničevanje 
nadzira poleg tržnega tudi pristojni davčni inšpekcijski organ. 

20. člen 

Če pristojni tržni inšpekcijski organ pri nadzoru ugotovi, da 
trgovec, druga pravna oseba ali zasebnik opravlja trgovinsko 
dejavnost, za katero ni registriran, mu opravljanje take dejav- 
nosti prepove z odločbo. 

Pritožba zoper to odločbo ne zadrži izvršitve odločbe. 

21. člen 

Če pristojni tržni inšpekcijski organ pri nadzoru ugotovi, da 
opravlja trgovinsko dejavnost posameznik, čeprav za to ni 
registriran, mu opravljanje take dejavnosti prepove. 

Pritožba zoper to odločbo ne zadrži izvršitve odločbe. 

22. člen 

Če pristojni tržni inšpekcijski organ pri nadzoru ugotovi: 

- da prodajni objekti ne izpolnjujejo predpisanih minimalnih 
tehničnih in drugih pogojev (13. člen), 

- da opremljenost prodajalne in način prodaje blaga ne 
izpolnjujeta dodatnih pogojev (14. člen), 

- da trgovec ne vodi sproti evidence o nakupu in prodaji 
blaga in storitev ali če jo vodi drugače, kot je predpisano (18. 
člen), 

začasno prepove z odločbo trgovcu opravljati trgovinsko 
dejavnost do odprave ugotovljenih nepravilnosti. 

Pritožba zoper to odločbo ne zadrži izvršitve odločbe. 

23. člen 

Če pristojni tržni inšpekcijski organ pri nadzoru ugotovi, da 
prodajalec ali trgovski poslovodja ne izpolnjuje predpisane 
minimalne stopnje izobrazbe (16. člen) ali če trgovec ne 
posluje v predpisanem obratovalnem času (17. člen), izda 
odločbo, s katero: 

- prepove trgovcu ali osebi pri trgovcu nadaljnje opravljanje 
trgovinske dejavnosti, 

- naloži trgovcu poslovanje v predpisanem obratovalnem 
času. 

Pritožba zoper to odločbo ne zadrži izvršitve odločbe. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

24. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznujeta za 
gospodarski prestopek: 
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- trgovec pravna oseba ali druga pravna oseba, ki opravlja 
trgovinsko dejavnost, za katero ni registrirana (2.člen), 

- trgovec pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost 
kljub začasni prepovedi opravljanja trgovinske dejavnosti 
(22.člen). 

Za prestopek, storjen po prvem odstavku tega člena, se 
trgovcu pravni osebi ali drugi pravni osebi skupaj z denarno 
kaznijo izreče tudi varstveni ukrep odvzema blaga. 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek odgovorna oseba pri trgovcu pravni 
osebi ali drugi pravni osebi, ki stori dejanje iz prvega odstavka 
tega člena. 

25. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznujejo za 
prekršek: 

- trgovec zasebnik, ki opravlja trgovinsko dejavnost, za 
katero ni registriran (2. člen), 

- trgovec zasebnik, ki opravlja trgovinsko dejavnost kljub 
začasni prepovedi opravljanja trgovinske dejavnosti (22.člen), 

- zasebnik, ki za opravljanje trgovinske dejavnosti ni registri- 
ran (2. člen). 

Za prekršek, storjen po prvem odstavku tega člena, se trgovcu 
zasebniku ali drugemu zasebniku skupaj z denarno kaznijo 
izreče tudi varstveni ukrep odvzema blaga. 

26. člen 

Če pristojni tržni inšpekcijski organ pri nadzoru ugotovi krši- 
tev iz 24. in 25. člena tega zakona, začasno zaseže blago, ki je 
bilo uporabljeno pri kršitvi. O začasnem zasegu blaga mora 
pristojni tržni inšpekcijski organ takoj obvestiti pristojno 
sodišče oziroma sodnika za prekrške. 

27. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje trgovec 
pravna oseba ali trgovec zasebnik, ki stori prekršek pri oprav- 
ljanju trgovinske dejavnosti: 

- če ne opravlja trgovine na debelo, razen trgovine v tranzitu, 
v prodajnih objektih, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpi- 
sane s tem zakonom (7. člen), 

- če ne opravlja trgovine na drobno v prodajalnah, zunaj 
prodajaln pa ne na predpisan način (9. člen), 

- če prodajni objekti ne izpolnjjujejo predpisanih minimalnih 
tehničnih in drugih pogojev (13. člen), 

- če opremljenost prodajalne in način prodaje blaga ne 
izpolnjujeta dodatnih pogojev (14. člen), 

- če poslovni prostori, oprema in naprave ter osebe, ki 
neposredno prodajajo, ne izpolnjujejo minimalnih sanitar- 
no-zdravstvenih pogojev (15. člen), 

- če prodajalec ali trgovski poslovodja nima predpisane 
minimalne stopnje izobrazbe (16. člen), 

- če ne posluje v predpisanem obratovalnem času (17. člen), 

- če ne vodi evidence o nakupu in prodaji blaga in storitev ali 
če je ne vodi v skladu z zakonom (18. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 8.000 tolarjev se kaznuje odgo- 
vorna oseba pri trgovcu pravni osebi, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena. 

28. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki opravlja trgovinsko dejavnost, 
čeprav za to ni registriran. 

Za prekršek, storjen po prvem odstavku tega člena, se posa- 
mezniku skupaj z denarno kaznijo izreče tudi varstveni ukrep 
odvzema blaga. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

29. člen 

Minister za trgovino predpiše v osmih dneh po uveljavitvi tega 
zakona pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki nepo- 
sredno opravljajo trgovinsko dejavnost, glede na zahtevnost 
posameznih vrst trgovinskih opravil (16. člen), pravilnik 
o obratovalnem času prodajaln (17. člen) in pravilnik o vode- 
nju evidence o nakupu in prodaji blaga in storitev (18. člen). 

Do uveljavitve pravilnikov iz prvega odstavka tega člena 
veljajo Pravilnik o izobrazbi in drugih pogojih oseb, ki oprav- 
ljajo blagovni promet in storitve v blagovnem prometu (Uradni 
list SR Slovenije, št. 22/78, 7/81, 19/81), Pravilnik o minimal- 
nem obsegu podatkov in minimalnih evidencah, ki jih morajo 
upoštevati in voditi pri blagovnem prometu (Uradni list SR 
Slovenije, št. 21/78). 

30. člen 

Osebam, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo delo 
prodajalca ali trgovskega poslovodje, pa ne izpolnjujejo 
pogojev o minimalni stopnji izobrazbe iz 16. člena tega 
zakona, se prizna predpisana izobrazba, če jim je bila do tega 
dne z internim aktom priznana strokovna usposobljenost ozi- 
roma če so najmanj 15 let opravljale delo prodajalca ali 
trgovskega poslovodje. 

Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona ne izpolnjujejo 
pogojev o minimalni stopnji izobrazbe iz 16. člena tega 
zakona in se jim ta tudi ne priznava na način iz prvega 
odstavka tega člena, morajo predpisano izobrazbo pridobiti 
v dveh letih po uveljavitvi tega zakona. 

31. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati Zakon 
o blagovnem prometu (Uradni list SR Slovenije, št.21/77 in št. 
29/86), določbe 126., 127., 128., 129. in 130. člena Obrtnega 
zakona (Uradni list SRS, št. 35/88, p. 43/88 in 24/89) ter se 
prenehajo uporabljati določbe 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. člena 
Zakona o trgovini (Uradni list SFRJ, št. 46/90). 

32. člen 

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

Zbori Skupščine Republike Slovenije so na sejah 19. marca 
1992 obravnavali predlog za izdajo zakona o trgovini z osnut- 
kom zakona in sprejeli sklepe, naj se pripravi predlog zakona, 
pri čemer se morajo proučiti in ustrezno upoštevati stališča in 
pripombe skupščinskih delovnih teles, pripombe in predlogi 
poslancev v razpravi na zborih. 

Predlagatelj je proučil in v največji možni meri upošteval 
mnenje in pripombe Odbora za splošne gospodarske zadeve, 
ki je zakonsko gradivo obravnaval kot matični odbor, Zakono- 
dajnopravne komisije in Odbor za varstvo potrošnikov, pri- 
pombe poslanskih klubov in pripombe posameznih poslan- 
cev, ki so bile dane na sejah vseh treh zborov Skupščine 
Republike Slovenije. Poleg tega je predlatatelj proučil pri- 
pombe Gospodarske zbornice Slovenije, območnih gospo- 
darskih zbornic, Združenja trgovine pri Gospodarski zbornici 
Slovenije, Sekcije trgovcev pri Obrtni zbornici Slovenije, pri- 
pombe posameznih ministrstev, ki so bile neposredno po- 
slane. 

Na podlagi vsega navedenega je Vlada Republike Slovenije 
pripravila in sprejela predlog zakona o trgovini. 

Razprava v skupščinskih delovnih telesih, v drugih strokovnih 
krogih in organizacijah je podprla predlog za izdajo zakona 
o trgovini in njegovo zakonsko zasnovo. Načelnih negativnih 
pripomb ni bilo. 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da navedeni zakon potrebu- 
jemo. Poudarjeno pa je bilo, da je treba pri pripravi predloga 
zakona težiti k večji deregulaciji opravljanja trgovinske dejav- 
nosti, saj to narekujejo tržno gospodarstvo, vedno večja 
zasebna pobuda ter usmeritev, da se Slovenija vključi v med- 
narodne gospodarske odnose in evropske integracijske pro- 
cese. Načelo deregulacije je treba upoštevati zlasti pri omeje- 
vanju pravice do svobodnega nastopanja na trgu in tudi pri 
določanju pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti. 

II. REŠITVE, Kl V PREDLOGU ZAKONA ODSTOPAJO OD 
REŠITEV, PREDLAGANIH V OSNUTKU ZAKONA 

Predlagatelj je sprejel vrsto pripomb, ki so bile dane v razpravi 
v skupščinskih delovnih telesih, v strokovnih krogih in drugih 
organizacijah, deloma pa je na lastno pobudo sprejel dolo- 
čene izboljšave osnutka. 

Med pomembnejšimi so zlasti: 

1. Predlagatelj je sprejel pripombo glede omejevanja pravice 
do svobodnega nastopanja na trgu z oblastnimi dejanji in 
ukrepi, ki so bili opredeljeni v 5., 6. in 7. členu osnutka 
zakona. 

Glede na to, da so navedeni ukrepi del zaščitne politike, ki pa 
se ne nanaša samo na trgovanje, ampak tudi na druga gospo- 
darska področja, jo je treba celovito urediti s posebnim zako- 
nom, zato je to področje v predlogu zakona izpuščeno ozi- 
roma je ob upoštevanju določila 74. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 33/91) v 4. členu 
predloga zakona navedeno, da sta omejevanje pravice do 
svobodnega nastopanja na trgu in preprečevanje konkurence 
ali spravljanje trgovca v neenak položaj na trgu možni le 
z drugim zakonom. 

Predlagatelj meni, da je treba zaščitno politiko do priprave 
nove zakonodaje (zakon o gospodarskih družbah, zakon 
o varstvu konkurence, carinski zakon, devizni zakon) urediti 
v zakonu o zunanjetrgovinskem poslovanju, ki je prehodne 
narave in katerega spremembe so že predložene v skupščin- 
sko obravnavo. 

2. Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona upošteval pri- 
pombo olede širokih pooblastil oblastnih orgnov od 11. do 16. 

člena osnutka, in sicer tako da bo skupaj s predlogom zakona 
pripravil tudi pravilnike, ki podrobneje določajo merila in 
pogoje, ki jih mora izpolnjevati trgovec za opravljanje trgovin- 
ske dejavnosti. To so: pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe 
oseb, ki neposredno opravljajo trgovinsko dejavnost, glede 
na zahtevnost posameznih vrst trgovinskih opravi, pravilnik 
o obratovalnem času prodajaln in pravilnik o vodenju evi- 
dence o nakupu in prodaji blaga in storitev. 

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki jih morajo izpol- 
njevati poslovni prostori, oprema in naprave za opravljanje 
trgovinske dejavnosti, je že izdan (Uradni list Republike Slo- 
venije, št. 35/92), in sicer na podlagi 5. člena Zakona o blagov- 
nem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77 in 29/86). Ustavno 
sodišče Republike Slovenije je namreč z odločbo (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 19/92) razveljavilo Pravilnik o mini- 
malnih tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati poslovni 
prostori, v katerih se opravljajo blagovni promet in storitve 
v blagovnem prometu iz leta 1990 (Uradni list SRS, št. 23/90). 
Glede na to, da je razveljavitev začela veljati po poteku trime- 
sečnega roka od dneva objave v Uradnem listu Republike 
Slovenije, je bilo treba izdati novega. Pri izdelavi novega 
pravilnika so bili upoštevani razlogi iz 4. odstavka obrazloži- 
tve odločbe Ustavnega sodišča in načela, ki se želijo doseči 
z novim zakonom o trgovini. 

Glede na to da se pripravlja klasifikacija prodajnih objektov 
v trgovini na debelo in drobno na podlagi mednarodno priz- 
nane klasifikacije, bo treba navedeni pravilnik dopolniti še 
s pogoji za posamezne prodajne objekte, s pogoji za prodajo 
zunaj prodajnih objektov kot tudi pogoji za zunanjo urejenost 
zemljišč prodajnega objekta z namenom zagotovitve varnega 
in nemotenega dostopa v prodajni objekt in ravnanja 
z blagom. 

3. Predlagatelj je pri pripravi predloga dopolnil definicijo 
trgovca (2. člen predloga), in sicer tako da je trgovec pravna 
oseba ali zasebnik, ki je registriran za opravljanje trgovinske 
dejavnosti in izpolnjuje pogoje, določene z zakonom. Namen 
dopolnitve definicije je, da mora trgovec izpolniti poleg pogo- 
jev za opravljanje trgovinske dejavnosti, določenih s tem 
zakonom, tudi pogoje, ki so določeni v drugih zakonih (zakon 
o gospodarskih družbah, zakon o varstvu okolja...). 

4. Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona upošteval pri- 
pombo, da za trgovino v tranzitu, ki je oblika trgovine na 
debelo, ni treba imeti skladišč (7. člen predloga zakona). 

5. Predlagatelj je pri pripravi zakona upošteval pripombo 
v zvezi z opredelitvijo velikega potrošnika, končnega potroš- 
nika (6. člen, 8. člen predloga zakona). 

6. Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona upošteval pri- 
pombo v zvezi z definicijo trgovine na drobno (8. člen) in jo 
uskladil z obstoječo zakonodajo (zakon o prometnem davku), 
novonastajajočo zakonodajo s tega področja (zakon na 
dodano vrednost) in načinom, kako je to področje urejeno 
v tuji zakonodaji. 

7. Predlagatelj je upošteval pri pripravi predloga zakona pri- 
pombe v zvezi z boljšo dorečenostjo posameznih členov 
v osnutku, odpravil pa tudi nekatere redakcijske pomanjklji- 
vosti. 

8. Predlagatelj je na lastno pobudo pri pripravi predloga 
ponovno proučil tretji odstavek 9. člena osnutka, ki oprede- 
ljuje trgovinske storitve, in ga uskladil z enotno klasifikacijo 
dejavnosti NACE Rev 1. NACE Rev 1 bo s 1. 1. 1993 postal 
obvezna klasifikacija dejavnosti v državah Evropske skupno- 
sti. Nacionalne nomenklature morajo po določilih Uredbe No 
3037/90 Sveta Evropske skupnosti obsegati vse tiste ravni, ki 
jih vsebuje NACE Rev 1, vključno z razredi, dovoljeno pa je 
dodatno razčlenjevanje, ki mora biti natančno primerljivo 
z ravnijo NACE Rev 1. 

28 poročevalec 



Glede na to, da bo tudi Republika Slovenija prevzela nave- 
deno klasifikacijo in da so se že začele ustrezne aktivnosti, je 
bilo treba v predlogu zakona tudi trgovinske storitve uskladiti 
z omenjeno klasifikacijo. 

9. Predlagatelj je sprejel pripombo, da se s tem zakonom 
razveljavijo določila Obrtnega zakona, ki urejajo trgovino na 
drobno. 

III. PRIPOMBE IN PREDLOGI, KI NISO UPOŠTEVANI 
V PREDLOGU ZAKONA 

Predlagatelj ni mogel upoštevati nekaterih pripomb, bodisi 
zato ker niso v skladu z namenom, ki ga želimo doseči 
z zakonom, bodisi zato ker ohranja nekatere standarde in 
izraze, ki sami po sebi niso določeni, so pa uporabljeni v vsak- 
danjem življenju ali pa jih povzemamo po tujem izrazoslovju, 
ker nimamo primernega slovenskega. Predlagatelj je v zvezi 
s tem sprejel naslednja načelna stališča: 

1.Pri definiciji trgovinske dejavnosti v 1. členu predloga pred- 
lagatelj še vedno uporablja izraz «blago« kot predmet naku- 
povanja zaradi nadaljnje prodaje. Blago v navedeni definiciji 
ni poimenovano le kot materialna dobrina, ampak širše kot 
predmet v menjalnem procesu v fazi družbene reprodukcije, 
kar je lahko tudi storitev. 

2. Predlagatelj meni, da vsebinska opredelitev trgovinskih 
storitev, ki so naštete v 11. členu predloga, sodi v zakon 
o obligacijskih razmerjih, ki se bo moral glede na nekatere 
nove storitve, ki se v zadnjem času pojavljajo tudi pri nas (npr. 
lizing - leasing, francizing - franchising, faktoring - facto- 
ring), ustrezno dopolniti. Na ta način se bomo izognili dvotir- 
nosti urejanja pravne snovi v dveh zakonih, kar je bila ravno 
pomanjkljivost dosedanje ureditve. 

3. Predlog zakona še naprej ohranja v 11. členu tuje izraze za 
nekatere trgovinske storitve, kot na primer: lizing - leasing, 
franšizing - franchising, faktoring - factoring. Čeprav smo 
zanje skušali poiskati primerne slovenske izraze, pri tem smo 

prosili za pomoč tudi Inštitut za slovenski jezik pri Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti, nismo bili uspešni. Poudariti 
pa moramo, da so navedene storitve tako poimenovane tudi 
v strokovni literaturi. 

4. Predlagatelj ni sprejel pripombe v zvezi z možnostjo upo- 
rabe izreka javnega opomina pristojnega tržnega inšpekcij- 
skega organa, če ta pri nadzoru ugotovi, da opravlja trgovec 
dejavnost, za katero ni registriran. 

Predlagatelj meni, da z zakonom ne moremo slediti načelu 
materialnega oziroma socialnega položaja subjekta, ki trguje, 
ampak zagotoviti svobodno opravljanje trgovinske dejavnosti, 
njeno opravljanje ob enakih pogojih in doseči pravni red in 
red na trgu, kamor sodijo tudi tako oblikovane kazenske 
določbe predloga zakona. Te predvidevajo glede na vrsto 
kaznivih dejanj: gospodarski prestopek, prekršek in varstveni 
ukrep odvzema blaga. 

5. V skladu z obstoječo zakonodajo predlog zakona še naprej 
razlikuje pri kazenskih določbah prekrške in gospodarske 
prestopke. Pripravlja se sicer nova kazenskopravna ureditev, 
ki bo morala, ko bo sprejeta, re$iti tudi razlikovanje teh dveh 
pojmov. 

6. Predlagatelj ni mogel sprejeti pripombe v zvezi z višino 
zagroženih kazni za prekrške. 

Glede na to, da gre v navedenem primeru za hujše prekrške, ki 
jih ureja v 3. odstavku 25. člena Zakon o prekrških (Uradni list 
Socialistične republike Slovenije, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 
in Uradni list Republike Slovenije, št. 10/91), smo v 25., 26. in 
27. členu povzeli analogijo po tem zakonu. 

7. Čeprav ureja predlog zakona opravljanje trgovinske dejav- 
nosti na domačem trgu in s tujino, je predlagatelj menil, da ne 
bo z njim razveljavil posameznih določb zakona o zunanjetr- 
govinskem poslovanju, saj bo to urejeno z zakonom o spre- 
membah zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju, ki je že 
v skupščinskem postopku. 
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Predlog zakona o ZUNANJETRGOVINSKEM POSLOVANJU - ESA 582 

PREDLOG ZAKONA o zunanjetrgovinskem poslovanju 

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji 17/9-1992 določila 
besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O ZUNANJETRGOVINSKEM 
POSLOVANJU, 

ki vam ga pošiljamo v obavnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije ki aa 
uporablja Vlada Republike Slovenijein na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovala: 

dr. Dimitrij RUPEL, član Vlade Republike Slovenije in 
minister za zunanje zadeve, 
- mag. Vojka RAVBAR, namestnica ministra za zunanie 
zadeve. ' 

Predlog zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju bosta 
obravnavala Odbor za splošno gospodarske zadeve kot 
matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga zakona o zunanjetrgovinskem poslo- 
vanju so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor 
združenega dela. 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja izvoz in uvoz blaga in storitev, začasen izvoz in 
uvoz blaga in storitev, posebne oblike poslov v zunanji trgo- 
vini ter določa pogoje za opravljanje določenih gospodarskih 
dejavnosti v tujini in opravljanje gospodarskih dejavnosti tujih 
oseb v Sloveniji. 

II. POSEBNE OBLIKE POSLOV V ZUNANJI TRGOVINI 
1. Dolgoročna proizvodna kooperacija 

2. člen 

Dolgoročna proizvodna kooperacija je po tem zakonu dolgo- 
ročno sodelovanje domačih pravnih oseb m zasebnikov, ki 
opravljajo proizvodno dejavnost (v nadaljnjem besedilu 
podjetje) in tuje osebe, ki je v skupnem programiranju raz- 
voja, uvajanju proizvodnje, proizvodnji in medsebojnih doba- 
vah proizvodov in njihovih sestavnih delov, predvsem pa: 

1. dolgoročno sodelovanje, pri katerem si med seboj dobav- 
ljata sestavne dele, ki jih vgrajujeta v iste proizvode ali v proiz- 
vode iste vrste, 

2. dolgoročno sodelovanje, pri katerem tuja oseba dobavlja 
podjetju sestavne dele proizvoda, podjetje pa dobavlja tuji 
osebi gotov proizvod, v katerega je vgradilo te sestavne dele 
in dele, ki jih je samo izdelalo in obratno, 

3. dolgoročno sodelovanje, pri katerem si med seboj dobav- 
ljata sestavne elemente sistema oziroma naprave - kot zao- 
krožene celote, ki so namenjeni za izpopolnitev oziroma 
dokončanje industrijskih, kontrolnih, regulacijskih, krmilnih, 
prometnih ali drugih sistemov in gotove naprave oziroma 
sisteme, v katerih so vgrajeni sestavni elementi, ki so predmet 
medsebojnih dobav in elementi iz lastne proizvodnje, 

4. dolgoročno medsebojno sodelovanje v proizvodnji in 
dobavi gotovih proizvodov iste vrste. 

3. člen 

Če je bilo blago, ki se izvaža in uvaža na podlagi pogodba 
o dolgoročni proizvodni kooperaciji, ob sklenitvi te pogodbe 
oziroma njenih spremembah in dopolnitvah razvrščeno med 

blago, ki se prosto izvaža ali uvaža, se do izpolnitve te 
pogodbe prosto izvaža in uvaža. 

Če je izvoz oziroma uvoz blaga, ki se opravlja na podlagi 
pogodbe o dolgoročni proizvodni kooperaciji, urejen s kon- 
tingentom ali dovoljenjem, ga podjetje izvaža oziroma uvaža 
na podlagi soglasja Ministrstva pristojnega za ekonomske 
odnose s tujino, ki mora odločiti o zahtevi za izdajo soglasja 
v 30 dneh po njeni vložitvi. To soglasje pomeni hkrati dolo- 
čeno pravico do izvoza oziroma uvoza na tej podlagi in velja, 
dokler velja pogodba. 

4. člen 

Pogodba o dolgoročni proizvodni kooperaciji mora biti skle- 
njena v pisni obliki in za določen čas. 

Vrednost izvoza na podlagi pogodbe iz prvega odstavka tega 
člena mora biti najmanj enaka vrednosti uvoza, opravljenega 
na podlagi te pogodbe. 

Pogodba iz prvega odstavka tega člena ter njene spremembe 
in dopolnitve se prijavijo Ministrstvu pristojnem za ekonom- 
ske odnose s tujino v 30 dneh po njenem podpisu oziroma po 
njeni spremembi in dopolnitvi ter postane veljavna z dnem 
vpisa v register pri tem organu. 

Ministrstvo pristojno za ekonomske odnose s tujino mora 
pogodbo iz drugega odstavka tega člena vpisati v 30 dneh po 
vložitvi zahteve za vpis. Če pogodba v tem roku ni vpisana 
v register, postane veljavna s potekom tega roka. 

2. Leasing opreme 

5. člen 

Podjetje lahko začasno izvozi oziroma uvozi opremo v leasing 
zaradi uporabe v proizvodnji in zaradi opravljanja storitev. 

V leasing pogodbi mora biti naveden rok trajanja leasinga, 
lahko pa se določi, da najemnik leasinga po poteku pogodbe- 
nega roka postane lastnik začasno izvožene oziroma uvožene 
opreme. 

Carinarnica dovoli začasen izvoz oziroma uvoz opreme 
v leasing pod pogoji, določenimi s predpisi. Če je izvoz 
oziroma uvoz urejen s kontingentom oziroma dovoljenjem, 
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dovoli carinarnica ta izvoz oziroma uvoz, če uvoznik razpo- 
laga s kontingentom oziroma dovoljenjem. Če za ta uvoz ni 
zagotovljen kontingent oziroma dovoljenje, sme carinarnica 
dovoliti začasen uvoz na podlagi soglasja Ministrstva pristoj- 
nega za ekonomske odnose s tujino, ki mora odločiti o zahtevi 
za izdajo soglasja v 30 dneh po njeni predložitvi. 

Če je bila oprema ob začasnem izvozu ali uvozu v leasing 
razvrščena med blago, ki se izvaža ali uvaža prosto, se ob 
dokončnem izvozu ali uvozu, izvozi ali uvozi prosto. 

3. Maloobmejni promet 

6.člen 

Maloobmejni promet se opravlja na obmejnem območju 
v skladu s tem zakonom, sklenjenimi meddržavnimi pogod- 
bami in predpisi, izdanimi na podlagi tega zakona. 

Obmejno območje po tem zakonu je območje, določeno 
z meddržavno pogodbo. 

Če z meddržavno pogodbo ni določeno območje iz drugega 
odstavka tega člena, določi to območje na ozemlju Republike 
Slovenije Vlada Republike Slovenije. 

Izvoz in uvoz blaga v okviru maloobmejnega prometa se 
opravljata v skladu s predpisanimi oblikami izvoza in uvoza, 
če z meddržavno pogodbo ni določeno drugače. 

4. Prodaja blaga iz brezcarinskih prodajaln 

7.čien 

Blago iz brezcarinskih prodajaln se lahko prodaja tujim in 
domačim fizičnim osebam pri odhodu v tujino oziroma pri 
prihodu iz tu|ine. 

Podjetje lahko v skladu s pogoji in na način, ki ga predpiše 
Ministrstvo pristojno za zunanje zadeve, ustanovi posebne 
brezcarinske trgovine za oskrbovanje tujih diplomatskih in 
konzularnih predstavništev v Republiki Sloveniji, njim po sta- 
tusu enakih predstavništev mednarodnih organizacij in med- 
narodnih organizacij ter imetnikov diplomatskih in konzular- 
nih izkaznic, ki jih je izdal pristojni organ Republike Slovenije. 

Za hrambo blaga v brezcarinskih prodajalnah se uporabljajo 
predpisi o začasnem uvozu blaga. 

III. POSEBNE DOLOČBE O IZVOZU IN UVOZU 

1. Režim uvoza in izvoza blaga In storitev 

8. člen 

Izvoz in uvoz blaga sta prosta (LB). Ne glede na določbo 
prvega odstavka lahko Vlada Republike Sloveni|e, zaradi 
uresničevanja v Državnem zboru sprejete razvojne in zaščitne 
politike predpiše, da se uvoz in izvoz določenega blaga oprav- 
lja v okviru določenega kontingenta (K). 

Za izpolnjevanje mednarodnih pogodb, urejanje izvoza in 
uvoza oborožitvenih sredstev in vojaške opreme, izvoza in 
uvoza zgodovinskih in umetniških del ter posameznih pleme- 
nitih kovin se lahko določeno blago izvaža in uvaža na pod- 
lagi dovoljenja (D). 

Razvrstitev blaga na posamezne oblike uvoza in izvoza (kon- 
tingent, dovoljenje), obseg ali vrednost kontingentov, način, 
roke in pogoje za njihovo razdelitev, predpiše Vlada Repu- 
blike Slovenija na predlog Ministrstva pristojnega za ekonom- 
ske odnose s tujino po predhodnem mnenju Gospodarske 
zbornice Slovenije. 

Uvoz in izvoz storitev |e prost. Vlada Republike Slovenije 
lahko predpiše tudi posebne pogoje in kriterije pri uvozu 
storitev v smislu 1. in 2. točke tretjega odstavka 20. člena tega 
zakona. 

2. Uvoz blaga — vloga tuje osebe 

9. člen 

Uvoz blaga, ki pomeni vlogo tuje osebe ali povečanje te vloge, 
je prost, razen za blago, ki je urejeno z dovoljenjem, v skladu 
s pogodbo o ustanovitvi podjetja oziroma pogodbo o vlaganju 
v podjetje. 

3. Uvoz osnovnih sredstev po prenehanju Izvajanja investi- 
cijskih del v tujini 

10. člen 

Podjetje, ki izvaja investicijska dela v tujini, lahko po končanih 
delih oziroma po prenehanju uporabe prosto uvozi v Slove- 
nijo osnovna sredstva in nadomestne dele za ta sredstva, ki jih 
je nabavilo in uporabljalo za opravljanje poslov iz pogodbe 
o izvajanju investicijskih del v tujini. 

Za neamortizirani del vrednosti sredstev in nadomestnih 
delov iz prvega odstavka tega člena se plačajo carina in 
uvozne dajatve v skladu s carinskimi predpisi. 

Za neamortizirani del vrednosti sredstev in nadomestnihdelov 
iz drugega odstavka tega člena se šteje vrednost, ugotovljena 
po stopnjah, ki veljajo za obračun davka na dobiček. 

Podjetje mora pri uvozu sredstev in nadomestnih delov iz 
prvega odstavka tega člena poleg dokazov o nabavi, predlo- 
žiti tudi izjavo poslovodnega organa, da so se ta sredstva 
uporabljala v tujini za izvajanje investicijskih del. 

4. Nadomestilo za že Izvoženo (uvoženo) blago 

11.člen 

Pod|etje lahko v okviru sklenjenih pogodb o izvozu in uvozu 
izvozi in uvozi blago zaradi nadomestitve prej dobavljenega 
blaga, za katero je bilo komisijsko ugotovljeno, da ni bre- 
zhibno ali da ne ustreza pogodbenim pogojem, in sicer do 
roka, določenega s pogodbo, za odpravo pomanjkljivosti. 

Izvoz in uvoz blaga iz prvega odstavka tega člena sta prosta. 

5.Režim Izvoza In uvoza blaga Iz in v proste In carinske cone 

12. člen 

Zaradi opravljanja gospodarskih dejavnosti v prosti in carin- 
ski coni lahko podjetje prosto uvaža in izvaža blago in storitve 
v cono ter oskrbuje prevozna sredstva v mednarodnem pro- 
metu. 

Za uvoz blaga iz proste in carinske cone v Slovenijo oziroma 
za izvoz iz Slovenije v prosto in carinsko cono se uporablja 8. 
člen tega zakona. 

Zaradi oplemenitenja se lahko blago iz proste in carinske 
cone začasno prosto uvozi v Republiko Slovenijo pod poseb- 
nim carinskim nadzorstvom, dokler se oplemeniteno blago ne 
vrne v cono oziroma dokler se ne izvozi. 

Za začasni izvoz iz Slovenije v prosto in carinsko cono ter 
začasni uvoz iz proste in carinske cone v Slovenijo se uporab- 
ljata 13. in 14. člen tega zakona. 

IV. ZAČASNI IZVOZ IN UVOZ 
•K 

13. člen 

Zaradi opravljanja storitev tujim osebam in uporabe storitev 
tujih oseb ter v drugih primerih, ko se blago izvaža oziroma 
uvaža, s tem da ga je treba obvezno vrniti v določenem roku 
v enakem ali spremenjenem stanju, se lahko blago začasno 
izvaža oziroma začasno uvaža. 

Carinarnica dovoli začasen uvoz in izvoz blaga iz prvega 
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odstavka tega člena na način, po postopku in pod pogoji, 
določenimi s carinskimi predpisi. 

Začasno izvoženo blago je treba vrniti v Slovenijo ali 
dokončno izvoziti, začasno uvoženo blago pa je treba vrniti 
v tujino ali dokončno uvoziti ter ocariniti po predpisih, ki 
urejajo izvoz, uvoz, carinjenje tega blaga ter roke začasnega 
izvoza in uvoza. 

14.člen 

Začasno izvoženo oziroma uvoženo blago se lahko uporabi 
samo za namene, za katere je bilo začasno izvoženo oziroma 
uvoženo. 

Začasni izvoz in uvoz blaga sta prosta, ne glede na to, ali je 
izvoz oziroma uvoz blaga urejen s kontingentom. 

15. člen 

Ministrstvo pristojno za ekonomske odnose s tujino lahko 
določi vrsto in namen začasnega izvoza in uvoza ter roke 
začasnega izvoza in uvoza po namenih, lahko pa določi, da se 
določeno blago ne sme začasno uvažati, da bi se preprečilo 
ogrožanje življenja in zdravja ljudi ter obremenjevanje člove- 
kovega okolja. 
V. DRUGE DOLOČBE O IZVOZU IN UVOZU 

1.Pogoji, ki jih mora Izpolnjevati blago pri uvozu In Izvozu 

16. člen 

Blago ki se uvaža, mora ustrezati standardom, tehničnim 
normativom in normam kakovosti, če so za to blago predpi- 
sani standardi, tehnični normativi ali norme kakovosti za 
dajanje blaga v promet oziroma za uporabo na slovenskem 
trgu. 

Blago, za katero so obvezne zdravstvena, veterinarska, fitopa- 
tološka ali ekološka kontrola, se ne sme uvažati ali začasno 
uvažati, če ne izpolnjuje predpisanih pogojev. 

Blago, za katerega je predpisan postopek obveznega atestira- 
nja, mora biti ustrezno označeno po predhodni pridobitvi 
ustreznega atesta. 

Blago se ne sme uvažati ali začasno uvažati v Slovenijo, če je 
njegovo dajanje v promet prepovedano v državi izvora. 

Pristojno Ministrstvo lahko prepove izvoz, uvoz in tranzit 
določenega blaga čez območje Republike Slovenije ali pred- 
piše pogoje, pod katerimi se tako blago lahko uvaža, izvaža 
oziroma prevaža v tranzitu, da bi preprečilo ogrožanje življe- 
nja in zdravja ljudi ter obremenjevanja človekovega okolja. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se lahko blago 
začasno uvozi zaradi oplemenitenja, če s tem niso ogroženi 
življenje in zdravje ljudi ter človekovo okolje. 

Prvi odstavek tega člena se ne nanaša na blago, ki se uvaža ali 
začasno uvaža v carinske in proste cone. 

2. Dan, ko je Izvoz (uvoz) opravljen, Izvozno - uvozno cari- 
njenje 

17. člen 

Izvoz oziroma uvoz je opravljen, ko je blago ocarinjeno in ko 
je prešlo carinsko črto oziroma ko je storitev opravljena. Dan 
izvoza oziroma uvoza blaga je dan, ko je bilo blago ocari- 
njeno. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko pristojna carinar- 
nica opravi izvozno-uvozno carinjenje, tudi ne da bi blago 
prešlo ca. insko črto, če je bila sklenjena pogodba s tujo 
osebo in če se zmanjšajo stroški za prevoz blaga. Za izvozno- 
uvozno carinjenje tega blaga se uporabljajo predpisi, ki se 
nanašajo na izvoz in uvoz blaga, ki je prešlo carinsko črto. 

Minister, pristojen za ekonomske odnose s tujino, lahko pred- 
piše, kateri dan je dan, ko je storitev opravljena, v kolikor to ni 
razvidno iz dokumentov. 

3. Listine, ki spremljajo blago pri izvozu in uvozu 

18. člen 

Če je v pogodbi s tujo osebo, v predpisih tuje države ali 
v mednarodni pogodbi določeno, da je treba poslati z blagom, 
ki se izvaža ali uvaža, določena spričevala oziroma določene 
overjene listine, izda oziroma overi ta spričevala oziroma 
listine pristojen upravni organ, gospodarska zbornica ali 
z zakonom pooblaščena organizacija. 

Če določajo predpisi države, v kateri se bo uporabilo spriče- 
valo oziroma druga listina iz prvega odstavka tega člena, da 
morajo ta spričevala oziroma listine overiti državni organi, jih 
overi Ministrstvo pristojno za zunanje zadeve. 

Ministrstvo pristojno za ekonomske odnose s tujino predpiše 
način izdajanja spričeval in overjanja listin, ki se pošiljajo 
z blagom pri izvozu ali uvozu, kaj se šteje za blago sloven- 
skega izvora in kdaj je potrebno spričevalo o izvoru blaga, ki 
se izvaža in uvaža. 
4. Izvoz blaga in storitev brez zaračunavanja protivrednosti 
In uvoz brez plačila protivrednosti 

19. člen 

Podjetje lahko v zvezi z opravljanjem svoje gospodarske 
dejavnosti izvaža blago in storitve brez zaračunavanja proti- 
vrednosti ter uvaža blago in storitve brez plačila protivredno- 
sti, če je to potrebno zaradi preskušanja kakovosti blaga, ki se 
izvaža oziroma uvaža, če je to presežek iz poslov izvoza in 
uvoza blaga, če se to blago uporablja za reklamo pri izvozu 
oziroma uvozu ali če gre za vzorec, projekt in drugo tehnično 
dokumentacijo, ki se pošljejo z izvoženim oziroma uvoženim 
blagom ali so namenjeni za udeležbo na mednarodnih javnih 
licitacijah, če opremlja svoje predstavništvo v tujini, če pošilja 
ali prejema blago v humanitarne, znanstveno-prosvetne, kul- 
turne, zdravstvene in socialne namene, če pošilja ali prejema 
blago kot pomoč za odpravo posledic elementarnih nesreč in 
drugih oblik višje sile, če opravlja ali se zanj opravljajo storitve 
popravil in montaže blaga, ki so povezane z blagom pri izvozu 
oziroma uvozu ter v primerih vzajemnosti z zadevno državo ali 
če je to predvideno z mednarodnimi pogodbami. 

Podjetje lahko dobiva orodje, merilne instrumente in naprave, 
servisna vozila in opremo, ki mu jih pošlje tuja oseba, s katero 
je sklenilo pogodbo o zastopanju, konsignacijskem skladišču 
in opravljanju servisnih storitev, in sicer zaradi izvajanja stori- 
tev v okviru sklenjene pogodbe. 

Pravne osebe lahko pošiljajo in prejemajo blago ter spreje- 
majo in opravljajo storitve v humanitarne, znanstveno-pro- 
svetne, kulturne, zdravstvene, socialne, športne, verske in 
druge nekomercialne namene. 

Predstavništva tujih oseb in druge tuje organizacije v Sloveniji 
lahko uvažajo osnovna sredstva in potrošno blago, ki so 
potrebni za njihovo delo. 

Izvoz in uvoz oziroma prejemanje in pošiljanje blaga ter spre- 
jemanje in opravljanje storitev iz prvega do četrtega odstavka 
tega člena so prosti. Za izvoz blaga brez zaračunavanja proti- 
vrednosti predloži podjetje sklep poslovodnega organa. 

Pristojni carinarnici se pošlje s carinsko deklaracijo dokaz 
o izvozu brez zaračunavanja protivrednosti oziroma o uvozu 
brez plačila protivrednosti. 

VI. OPRAVLJANJE STORITEV TUJIH OSEB V SLOVENIJI 

20. člen 

Tuje osebe lahko opravljajo storitvene dejavnosti v Republiki 
Sloveniji, če izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje 
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posamezne storitvene dejavnosti. 

Tuja oseba, ki nima sedeža ali druge registrirane oblike v Slo- 
veniji, mora pri izvajanju določenih storitev na ozemlju Repu- 
blike Slovenije, prijaviti začetek opravljanja storitev pri pri- 
stojnem davčnem organu. 

Vlada Republike Slovenije lahko predpiše tudi naslednje 
dodatne pogoje in kriterije, pod katerimi lahko opravljajo tuje 
osebe posamezne storitve v Sloveniji: 

1. da smejo tuje osebe na območju Republike Slovenije 
opravljati oziroma nuditi določene storitve ob pogoju vzajem- 
nosti; 

2. da določenih storitev na območju Republike Slovenije tuje 
osebe ne smejo opravljati, v kolikor ne ustanovijo pravne 
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali sklenejo ustrezne 
pogodbe z domačo osebo, ki je registrirana za opravljanje 
določenih storitev; 

3. da tuje osebe pri izvajanju določenih storitev na ozemlju 
Republike Slovenije lahko zaposlijo določen maksimalni 
delež tujih državljanov. 

21. člen 

Tuji razstavljalci lahko prodajajo na mednarodnih sejmih 
v Sloveniji svoje eksponate za domačo valuto. 

VII. OPRAVLJANJE GOSPODARSKIH DEJAVNOSTI V TU- 
JINI 

22. člen 

Za ustanovitev podjetja, banke, finančne, zavarovalne in 
pozavarovalne organizacij (v nadaljnjem besedilu: podjetje) 
v tujini, nakup ali povečanje ustanoviteljske vloge v podjetju 
v tujini ter vlaganje v tuja podjetja, lahko domača pravna 
oseba uporabi lastna sredstva ali kredit. 

Sredstva za namene iz prvega odstavka tega člena lahko 
domača pravna oseba uporabi na podlagi dovoljenja Ministr- 
stva pristojnega za finance. Kriterije za izdajo dovoljenj pred- 
piše Vlada Republike Slovenije. 

Zahteva za izdajo dovoljenja iz drugega odstavka tega člena 
mora vsebovati: firmo, sedež in predmet dejavnosti podjetja 
v tujini, ki se ustanavlja oziroma katerega osnovna vloga se 
kupuje ali povečuje ter višino in vir sredstev, ki jih domača 
pravna oseba namerava uporabiti. 

23. člen 

Ministrstvo pristojno za finance izda dovoljenje iz drugega 
odstavka 23. člena v 30 dneh po vložitvi zahteve, če je domača 
pravna oseba poravnala vse davčne obveznosti v Sloveniji, in 
je v preteklem letu poslovala pozitivno. 

24. člen 

Ministrstvo pristojno za finance vodi register pravnih oseb, ki 
imajo kapitalske naložbe v tujini ter predpiše način zbiranja 
podatkov, ki so potrebni za vodenje registra. 

VIII. PRAVICE FIZIČNIH OSEB 

25. člen 

Domače in tuje fizične osebe lahko prosto prinašajo in preje- 
majo iz tujine oziroma odnašajo in pošiljajo v tujino osebno 
prtljago, predmete za osebne potrebe in potrebe družinskih 
članov (zdravila in medicinske pripomočke, predmete za izo- 
braževanje in razvedrilo). V skladu s predpisi, ki urejajo izvoz 
in uvoz blaga pa lahko uvažajo predmete za njihovo gospo- 
dinjstvo, vozila in živali, v količinah, ki niso namenjene pre- 
prodaji. Predmeti, podedovani v tujini, se lahko prosto prina- 
šajo, odnašajo pa pod pogoji vzajemnosti. Predmeti, določeni 
z meddržavnimi pogodbami, se lahko prinašajo in odnašajo 
v skladu s temi pogodbami. 

Domače in tuje fizične osebe odnašajo in pošiljajo blago 
oziroma predmete, ki imajo zgodovinsko, umetniško ali kul- 
turno vrednost, na podlagi dovoljenja Ministrstva pristojnega 
za kulturo. 

Osebe, ki so bile na začasnem delu v tujini najmanj dve leti 
nepretrgoma oziroma ki so bivale v tujini najmanj štiri leta na 
katerikoli podlagi, ter tuje fizične osebe, ki so dobile držav- 
ljanstvo Republike Slovenije, in tuji državljani, ki so dobili 
pribežališče oziroma dovoljenje za stalno nastanitev v Slove- 
niji,lahko v enem letu po vrnitvi iz tujine oziroma v enem letu 
od dneva, ko so dobili državljanstvo Republike Slovenije 
oziroma pribežališče ali dovoljenje za stalno nastanitev v Slo- 
veniji, prosto uvozijo blago iz tega člena, razen blaga, ki je 
urejeno z dovoljenjem. 

26. člen 

Domače |n tuje fizične osebe, ki prihajajo začasno v Slovenijo 
oziroma odhajajo začasno v tujino, lahko začasno prinesejo 
ali prejmejo iz tujine oziroma začasno odnesejo ali pošljejo 
v tujino predmete, ki so jim potrebni med začasnim bivanjem 
v Sloveniji oziroma v tujini. 

Začasno prineseni oziroma odneseni predmeti iz prvega 
odstavka tega člena se smejo uporabljati samo za namene, 
zaradi katerih so bili začasno prineseni oziroma odneseni. 

Domače in tuje fizične osebe morajo po poteku določenega 
roka začasno prinesene oziroma odnesene predmete vrniti 
v Slovenijo oziroma v tujino. 

Pod pogoji, določenimi s tem zakonom in carinskimi predpisi, 
dovoli carinarnica začasno prinašanje oziroma odnašanje 
predmetov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena. 

27. člen 

Tuje fizične osebe, ki začasno bivajo v Sloveniji dalj kot dve 
leti in so začasno uvozile osebno motorno vozilo po 26. členu 
tega zakona, smejo to vozilo pred vrnitvijo v tujino uvoziti 
s plačilom carine in drugih uvoznih dajatev in ga prodati 
v Sloveniji. 

IX. POSPEŠEVANJE IZVOZA BLAGA IN STORITEV 

28. člen 

Izvoz blaga in storitev, opravljanje storitev domačim in tujim 
osebam v mednarodnem prometu in vračilo voznine, plačane 
na tuji relaciji pri izvozu in uvozu blaga iz določenih geograf- 
skih območij, se lahko spodbujajo s sistemom in mehaniz- 
mom vračila davčnih, carinskih in drugih dajatev, s kreditno 
politiko in z drugimi ukrepi ekonomske ter razvojne politike. 

Vlada Republike Slovenije lahko predpiše vračilo carinskih, 
davčnih in drugih dajatev ter druge ukrepe iz prvega odstavka 
tega člena. 

Vračila carine, davčnih, carinskih in drugih dajatev izvozni- 
kom, se po predpisih iz drugega odstavka tega člena . uveljav- 
ljajo tudi, kadar se izvoz blaga in storitev plačuje preko 
kontokorentnih ali deviznih računov v tujini. 

29. člen 

Sredstva za vračilo davčnih, carinskih in drugih uvo'znih daja- 
tev, za splošno gospodarsko promocijo, splošno turistično- 
informativno dejavnost do tujine, gospodarska predstavništva 
v tujini in za uporabo drugih ukrepov iz 28. člena tega zakona 
se določijo v proračunu Republike Slovenije. 

30.člen 

Osnova za obračun vračila davčnih, carinskih in drugih daja- 
tev se določi z uporabo srednjih tečajev tujih valut iz 11. člena 
zakona o deviznem poslovanju, ki veljajo na dan, ko je bilo 
plačilo izvršeno. 
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Carinske in druge dajatve za blago, ki se izvaža na kredit, se 
povrnejo po opravljenem izvozu. 

Osnova za obračun vračila davčnih, carinskih in drugih daja- 
tev za storitve domačim osebam v mednarodnem prometu je 
znesek tolarjev, plačan za storitve na tuji relaciji. 

Osnova za obračun vračila carine in drugih dajatev od priliva, 
ustvarjenega od storitev pomorskega in zračnega prometa 
v tujini, je tolarska protivrednost dokončno vnesenih deviz od 
plačanih storitev pomorskega in zračnega prevoza. 

Osnova za obračun vračila carine in drugih dajatev od priliva, 
ustvarjenega z izvajanjem investicijskih del v tujini, je tolarska 
protivrednost dokončno vnesenih deviz od plačanih del v tu- 
jini. 

Ministrstvo je pristojno za finance predpiše na predlog Banke 
Slovenije metodologijo za ugotavljanje zneska tolarjev, ki 
izvirajo iz zamenjave deviz in se vračunavajo v osnovo za 
spodbujanje izvoza storitev. 

X. NADZOR IN KONTROLA ZUNANJETRGOVINSKEGA 
POSLOVANJA 

31. člen 

Nadzor nad zunanjetrgovinskim poslovanjem opravljajo pri- 
stojni inšpekcijski organi, Banka Slovenije in carinski organi 
v okviru pooblastil, določenih z zakonom. Poročila o nadzoru 
pošiljajo Ministrstvu pristojnem za ekonomske odnose s tu- 
jino. 

32. člen 

Carinski organi pri carinjenju blaga kontrolirajo, ali dejansko 
stanje blaga, ki se izvozi ali uvozi, ustreza predpisani obliki 
izvoza in uvoza in ali obstaja atest za blago, za katero je 
obvezno atestiranje. Pri opravljanju te kontrole se uporabljajo 
določbe predpisov, ki urejajo opravljanje kontrole pri carinje- 
nju blaga. 

Minister, pristojen za standardizacijo v soglasju z Gospodar- 
sko zbornico Slovenije, Ministrstvoma pristojnima za indu- 
strijo in za trgovino s predpisom o obveznem atestiranju 
določi proizvode, za katere je atestiranje obvezno. 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 

1. Gospodarski prestopki 

33. člen 

Z denarno kaznijo naimanj 300.000,00 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek pravna oseba: 

1) čo pri izvozu in uvozu blaga ne upošteva predpisa Vlade 
Republike Slovenije o razvrstitvi blaga na posamezne oblike 
izvoza in uvoza (četrti odstavek B. člena); 

2) če ne upošteva posebnih pogojev in kriterijev za uvozstorl- 
tev. ki jih |o predpisala Vlada Republike Slovenije (peti odsta- 
vek 8. člena); 

3) če uvozi ali začasno uvozi blago, ki ne ustreza pogojem, 
določenim v 16.členu tega zakona oziroma če uvozi ali 
začasno uvozi blago, katerega uvoz je po citirani določbi 
prepovedan oziroma če pripelje blago katerega tranzit čez 
območje Mepublike Slovenije je prepovedan (5. odstavek 16. 
člena); 

4) čo uporabila za ustanovitev podjetja v tujini in za povečanje 
ustanoviteljske vloge sredstva brez dovoljenja Ministrstva pri- 
stojnega za finance (drugi odstavek 22.člena); 

5) če Ministrstvu pristojnom za finance, ne predloži odločb, ki 
jih je izdal upravni organ pristojen za ekonomske odnose 

s tujino nekdanje SFRJ in se nanašajo na opravljanje gospo- 
darskih dejavnosti v tujini (45. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v pravni osebi, 
ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

34. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000,00 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek tuja pravna oseba, če opravlja v Slove- 
niji storitve v nasprotju s predpisanimi pogoji v 1 .in 3. 
odstavku 20.člena oziroma ne prijavi začetka opravljanja sto- 
ritev na območju Republike Slovenije (drugi odstavek 20. 
člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba tuje pravne 
osebe iz prvega odstavka tega člena, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

2. Prekrški 

35. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 45.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki stori dejanje, določeno v prvem 
odstavku 33.člena in prvem odstavku 34. člena tega zakona, 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

36.člen 

Z denarno kaznijo najmanj 45.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost: 

1) če prekorači predpisani rok za vračilo začasno izvoženega 
oziroma uvoženega blaga (prvi odstavek 13. člena) ali če 
začasno uvozi blago v leasing, brez dovoljenja carinskih orga- 
nov za začasen uvoz (tretji odstavek 5. člena) ali če začasno 
Izvoženo ali uvoženo blago uporabi za druge namene, ne pa 
za tiste, zaradi katerih je bilo začasno izvoženo oziroma 
uvoženo (prvi odstavek 14. člena); 

2) če v nasprotju s tem zakonom in predpisom, izdanim na 
njegovi podlagi, izvaža in uvaža blago brez spričevala (tretji 
odstavek 18.člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba v pravni osebi, ki stori dejanje 
iz prvega odstavka tega člena. 

37. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000,00 tolarjev se kaznuje za 
prekršek domača fizična ali tuja fizična oseba: 

1) če prinese iz tujine predmete oziroma blago v nasprotju 
s tem zakonom (25. člen); 

2) če odtuji začasno izvoženo blago oziroma če da začasno 
uvoženo blago drugemu v uporabo ali ga uporabi v druge 
namene, ne pa za namene, zaradi katerih je bilo začasno 
izvoženo oziroma uvoženo, ali če začasno uvoženega ali 
prinesenega blaga v Slovenijo ne vrne v tujino (26. člen). 

38. člen 

Za prekrške iz tega zakona se izreče polog donarne kazni tudi 
varstveni ukrep odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni ali 
namenjeni za storitev prekrška ali so nastali z njegovo stori- 
tvijo. 

39. člen 

Če se blago, ki je predmet prekrška iz 37. člena tega zakona, 
ne najde, se storilcu prekrška zaračuna njegova vrednost, ki 
pomeni po carinskih predpisih carinsko osnovo. Šteje se. da 
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blago ni najdeno, če ga iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče 
odvzeti osebi, ki ga ima. 

Blago, ki je predmet prekrška iz tega zakona, za katerega je 
predpisan varstveni ukrep odvzema blaga, se lahko da pod 
carinski nadzor, dokler ni končan postopek za prekršek. 

40. člen 

Postopek za prekrške v zvezi s prekrški iz 1. in 3. točke prvega 
odstavka 36. člena tega zakona vodi na prvi stopnji Republiški 
devizni inšpektorat, za prekrške iz 2. točke prvega odstavka 
36. člena ter iz 1. in 2. točke prvega odstavka 37. člena tega 
zakona pa carinarnica. 

O pritožbi zoper odločbo Republiškega deviznega inšpekto- 
rata in zoper odločbo carinarnice odloča Republiški senat za 
prekrške. 

41. člen 

Postopka za prekršek iz tega zakona ni mogoče začeti, ko 
potečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek storjen. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

42. člen 

Uvoz in izvoz po pogodbah o dolgoročni proizvodni koopera- 
ciji, ki so bile sklenjene in odobrene do uveljavitve tega 
zakona, sta do izteka pogodb prosta. 

43. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati 
zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju (Ur. list SFRJ, št. 63/ 
89 in 11/91), uredba o zastopanju tujih oseb v Jugoslaviji (Ur. 
list SFRJ, št. 75/89), odlok o poslih posredovanja v zunanjetr- 
govinskem prometu (Ur. list SFRJ, št. 75/89), odlok o kompen- 
zacijskih poslih s tujino (Ur. list SFRJ, št. 75/89), odlok o vrsti 
stroškov, ki jih lahko tuji razstavljalci plačajo z dinarji, ustvar- 
jenimi s Drodaio eksnonatov na mednarodnih sejmih v Jugo- 

slaviji (Ur. list SFRJ, št. 75/89), odlok o vračilu carinskih, 
davčnih in drugih dajatev ter o drugih ukrepih za spodbujanje 
izvoza (Ur. list SFRJ, št.74/89, 88/89, 3/90, 17/90, 28/90, 41/90, 
63/90 in 15/91) odredba o dnevu, ko je storitev v zunanjetrgo- 
vinskem prometu opravljena (Ur. list SFRJ, št. 75/89) in odlok 
o metodologiji za ugotavljanje zneska dinarjev, ki izvirajo iz 
zamenjave deviz in se vračunavajo v osnovo za pospeševanje 
izvoza storitev (Ur. list SFRJ, št. 82/89). 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se uporabljata 54. člen 
zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Ur. list SFRJ, št. 
63/89 ) in predpis izdan na njegovi podlagi, do uveljavitve 
zakona o gospodarskih družbah. 

44. člen 

Ministrstvo pristojno za ekonomske odnose s tujino izda 
predpis iz 18. člena ter Ministrstvo pristojno za finance pred- 
pis iz 30. člena tega zakona najkasneje v enem mesecu od 
uveljvitve tega zakona. 

Do uveljavitve predpisov iz prvega odstavka tega člena, se 
uporabljata uredba o izdajanju spričeval in overjanju listin, ki 
se pošiljajo z blagom pri izvozu ali uvozu (Ur. list SFRJ, št. 75/ 
89 in 26/90) in sklep o načinu izdajanja in overjanja spričeval 
in listin, ki spremljajo blago pri izvozu ali uvozu (Ur. list SFRJ, 
št. 3/90). 

45. člen 

Domači gospodarski subjekti, ki so opravljali gospodarske 
dejavnosti v tujini pred 8. 10. 1991, morajo v roku 30 dni od 
uveljavitve tega zakona. Ministrstvu pristojnem za finance 
predložiti odločbe, ki jih je do tega datuma izdal upravni 
organ pristojen za ekonomske odnose s tujino nekdanje 
SFRJ, in se nanašajo na vpis ter spremembe opravljanja oblik 
gospodarskih dejavnosti v register, ki ga je vodil ta organ. 

46. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so na sejah 13.5.1992 in 
17.6.1992 obravnavali predlog za izdajo zakona o trgovini 
z osnutkom zakona in sprejeli sklepe,da se osnutek zakona 
sprejme in naj Vlada Republike Slovenije pripravi predlog 
zakona, pri čemer naj se proučijo in ustrezno upoštevajo 
pripombe, predlogi in stališča delovnih teles Skupščine in 
pripombe ter predlogi poslancev v razpravi na zborih. 

Tako razprave v skupščinskih delovnih telesih kakor tudi 
samo gospodarstvo so podprli predlog za izdajo zakona 
o zunanjetrgovinskem poslovanju, saj pomeni, glede na 
veljavni zakon, precejšnjo deregulacijo in poenostavitev 
zunanjetrgovinskega poslovanja. V razpravah je bilo poudar- 
jeno, da je treba pooblastila Vladi za ukrepanje v nekaterih 
primerih omejiti oziroma določiti kriterije in natančnejše 
pogoje za ukrepanje. 

Predlagatelj je proučil ter. v na/večji možni meri upošteval 
pripombe in mnenja Odbora za splošne gospodarske zadeve, 
ki je zakonsko gradivo obravnaval kot matični odbor, zakono- 
dajnopravne komisije, poslanskih klubov in posameznih 
poslancev, ki so bile podane na sejah zborov Skupščine 
Republike Slovenije. 

Predlagatelj je proučil tudi pripombe in predloge Gospodar- 
ske zbornice Slovenije, Službe družbenega knjigovodstva ter 
posameznih ministrstev, ki so bili poslani neposredno. 

Na podlagi navedenega, je vlada Republike Slovenije pripra- 
vila in sprejela predlog zakona o zunanjetrgovinskem poslo- 
vanju. 

II. REŠITVE, Kl V PREDLOGU ZAKONA ODSTOPAJO 
OD REŠITEV, PREDLAGANIH V OSNUTKU ZAKONA 

Predlagatelj je upošteval pripombo Gospodarske zbornice 
Slovenije, da v 2. členu osnutka ni bila jasno opredeljena 
izenačitev podjetij in fizičnih oseb. ki samostojno opravljajo 
dejavnost z osebnim delov (obrtnikov) ter pripombo, da ne 
kaže omejevati minimalni rok trajanja pogodbe o dolgoročni 
proizvodni kooperacij, ki mora bitiv pisni obliki. 

Predlagatelj je ob tem opravil tudi redakcijsko spremembmo 
in prvo pripombo upošteval na začetku besedila 3. člena iz 
osnutka, ostalo vsebino določbe iz 2. člena osnutka skupaj 
z upoštevanjem pripomb, pa prenesel v 4. člen predloga (prej 
5. člen osnutka). V 2. členu (3.člen osnutka) je predlagatelj 
sledil pripombi Zakonodajno-pravne komisije Skupščine 
Republike Slovenije in poenostavil opredelitve poslov dolgo- 
ročne proizvodne kooperacije. Prav tako je upošteval pri- 
pombo tega skupščinskega telesa (k 5. členu osnutka) in v 4. 
členu jasneje opredelil, da register pogodb o dolgoročni 
proizvodni kooperaciji vodi ministrstvo pristojno za ekonom- 
ske odnose s tujino. 

Predlagatelj je v poglavje »Posebne določbe o izvozu in 
uvozu« uvrstil nov 8.člen z naslovom -Režim uvoza in izvoza 
blaga in storitev«. Vsebino teaa člena ie Dredlaaateli prvotno 
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uvrstil v Osnutek zakona o trgovini v skladu z načelno oprede- 
litvijo, da je potrebno odpraviti razlikovanje med notranjo in 
zunanjo trgovino. Glede na to, da je bilo ob obravnavi osnutka 
zakona o trgovini izraženo večinsko mnenje, da je potrebno 
posebne določbe o izvozu in uvozu opredeliti v drugih zako- 
nih, je predlagatelj določbo o režimu uvoza in izvoza, kot 
izjemo od načela proste trgovine uvrstil v predlog tega 
zakona, ki je v načelu prehodni zakon do ureditve posamez- 
nih določb v drugih ustreznih zakonih, predvsem v carinskem 
zakonu. Določbe 8. člena v prvih štirih odstavkih omogočajo 
razvrščanje blaga na režime uvoza in izvoza (prost uvoz (LB), 
kontingent (K) in dovoljenja (D)), kot ga poznajo tudi razvite 
zahodne države in kar je potrebno tudi zaradi izvajanja med- 
narodnih pogodb (mamila, določena zdravila, orožje). 

Določba petega odstavka pa upošteva pripombo Gospodar- 
ske zbornice Slovenije, da je ob načelu prostega uvoza stori- 
tev potrebno dati Vladi Republike Slovenije pooblastilo, da 
predpiše dodatne pogoje in kriterije za uvoz storitev v smislu 
zagotavljanja vzajemnosti na meddržavnem nivoju in načela 
inkorporacije (ustanovitve) kot v svojih politikah na posamez- 
nih področjih zahtevajo različne najrazvitejše države. 

Predlagatelj je tudi upošteval pripombe zakonodajno-pravne- 
komisije Skupščine Republike Slovenije ter Gospodarske 
zbornice Slovenije k 12., 13. in 14. členu, da je potrebno 
poskrbeti za usklajenost določb o režimu izvoza In uvoza 
blaga iz in v proste in carinske cone z določbami predloga za 
izdajo zakona o prostih conah s tezami. 

V 16. členu je upoštevana pripomba Gospodarske zbornice 
Sloveniju, da je potrebno vnesti tudi pravno osnovo za oprav- 
l/anje zdravstvene, veterinarske in titopatološke kontrole pri 
uvozu, predvsem zaradi jasnosti, ne glede na to, da celoten 
člen pravzaprav pokrivajo posamezni »notranji•• predpisi. 

Predlagatelj je upošteval tudi pripombo zakonodajno-pravne 
komisi/e Skupščine Republike Slovenije k 18. členu, da se 
v prvom odstavku v zvezi z izdajo oziroma overovitvijo listin 
v zunanjetrgovinskem prometu opredeli natančnejša dikcija, 
ki bo zagotovila, da to nalogo opravi organ ali druga z zako- 
nom pooblaščena organizacija, saj gre v slednjem primeru za 
javno pooblastilo. 

Nadalje je predlagatelj v 20. členu upošteval pripombe Zako- 
nodajno-pravne komisije Skuščine, da je vprašljiva zaščita 
domačih storitvenih dejavnosti oziroma omejevanje uvoza 
storitev glede na 74. člen Ustave, ki določa, da je gospodarska 
pobuda svobodna In postavl/a le omejitev, da se gospodarska 
de/avnost ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. Zato je 
komisija menila, da predvidene omejitve dajejo vladi preši- 
roka In pravno nedorečena pooblastila. Poslanski klub LDS 
pa je pripomnil, da ni razvidno, katere storitve tujih oseb se 
lahko izjemoma omejijo. Predlagatelj je na tej osnovi pripravil 
novo besedilo člena, ki opredeljuje le splošne pogoje, ki jih 
morajo izpolnjevati tuje osebe za opravljanje storitev v Repu- 
bliki Sloveniji(pogoji, ki veljajo za domače osebe in prijava 
davčnemu organu). 

V drugem odstavku pa je Vladi Republike Slovenije dano 
pooblastilo, da lahko predpiše nekatere dodatne pogoje In 
krilnrije, ki so tudi konkretno navedeni (vzajemnost, možnost 
uporabe obvezne inkorporacije oziroma ustanovitve ter ome- 
jitve deleža zaposlovanja tujih državljanov pri posameznem 
poslu npr. izvajanju Investicijskih del v Sloveniji). S tem je 
predlagatelj upošteval tudi tovrstno pripombe oziroma pred- 

• loge Gospodarske zbornice ter Ministrstva za delo. 

Predlagatelj jo v 22. členu tudi predvidel pooblastilo vladi, da 
predpiše podrobnejšo kritori/e za Izdajo dovoljenj, ki bi opre- 
delili obvezo izpolnjevanja dodatnih kriterijev, s katerimi bi se 
zagotovila ustrezna kontrola in nadzor nad iznosom kapitala 
In preprečile zlorabo In špekulacije. 

Predlagatelj je upošteval predlog SDK, da so v zakonu določi, 
da register pravnih oseb, ki imajo kapitalske naložbe v tujini 
vodi Ministrstvo za finance in oblikoval nov 24. člen. 

V 31. členu je predlagatelj opravil redakcijsko spremembo in 
izraz »kontrola« nadomestil z izrazom "nadzor« in sicer 
napredlog Zakonodajno-pravne komisije ter SDK in pri tem 
izpustil ta organ med naštetimi organi, ki opravljajo nadzor 
zunanjetrgovinskega poslovanja. 

Prav tako je predlagatelj sprejel številne pripombe v zvezi 
s poglavjem "XI. Začasni ukrepi« oziroma 33. členom osnutka 
in tako vsebine tega člena ni vključil v predlog. S tem jepred- 
lagatelj opustil določilo 44. člena osnutka, ki je bilo vezano na 
33. člen osnutka. 
Predlagatelj je dopolnil poglavje kazenskih določb z nekate- 
rimi inkriminacijami zaradi dodatnega 8. in sprememenjenega 
20. člena, ter povečal zagrožene denarne kazni za gospodar- 
ske prestopke in prekrške. 

Spremembe v prehodnih in končnih določbah so nastale 
kotposledica že navedenega novega 8. člena ter črtanja 33. 
člena iz osnutka. 

III. PRIPOMBE IN PREDLOGI, KI NISO UPOŠTEVANI 
V PREDLOGU ZAKONA 

V 5. členu (6. člen osnutka) predlagatelj ni upošteval pripombe 
Gospodarske zbornice k drugemu odstavku o neustrezni 
opredelitvi pravnega posla leasinga, saj meni, da ne gre za 
opredelitev ali definicijo posla. Strinja se, da je treba to 
prepustiti zakonu o obligacijskih razmerjih. Določilo drugega 
odstavka je potrebno ohraniti zaradi uporabe carinskih pred- 
pisov in predpisa o režimu uvoza, če je zadevna oprema na 
restriktivnem uvoznem režimu. 

Predlagatelj ni upošteval predloga Gospodarske zbornice 
k 18. členu, da naj da zakon zbornici generalno javno poobla- 
stilo za overjanje in izdajanje listin in spričeval v zunanjetrgo- 
vinskem poslovanju, če tega pooblastila zakon ali predpis ne 
daje drugemu organu. 

V 19. členu predlagatelj ni sprejel pripombe poslanskega 
kluba LDS, da je potrebno v četrtem odstavku natančneje 
opredeliti osnovna sredstva in potrošno blago, ki jih lahko 
uvažajo predstavništva tujih oseb. Meni namreč, da ob seda- 
njem tekstu določbe, ni posebnih ovir ali nejasnosti.saj jim je 
omogočen uvoz vseh vrst osnovnih sredstev in potrošnega 
blaga za njihovo delo. Ne smejo uvažati opreme ali potroš- 
nega materiala za prodajo, kar nI v skladu znjihovim sta- 
tusom. 

V 22. členu predlagatelj nI sprejel pripombe SDK, da naj bi 
dovoljenja za izvoz kapitala izdajala Banka Slovenije. Meni 
namreč, da je potrebno to pooblastilo vezati na ministrstvo 
pristojno za finance, ki lahko lažje zagotavlja osnovni splošni 
kriterij, da je izvoznik kapitala poravnal vse davčne obveznosti 
v državi (23. člen). 

Predlagatelj je na osnovi pripombe Zakonodajno-pravne 
komisije ponovno proučil besedilo tretjega odstavka 25. člena 
(25. člen osnutka) In vztraja na dosedanji rešitvi, ki je tudi že 
sedaj v veljavi In ki ni povzročala nobenih težav oziroma ni 
predlogov za spremembe Iz prakse. 

Predlagatelj tudi ni sprejel predloga Gospodarske zbornice 
Slovenije k 29. členu, da se kot nosilca splošne gospodarske 
propagande, splošne turistično informativne dejavnosti do 
tujine in gospodarskih predstavništev v tujini že v zakonu 
opredeli Gospodarsko zbornico Slovenije In da se med letom 
iz proračuna za to namenjena sredstva prenesejo na Gospo- 
darsko zbornico Slovenije. 

Predlagatelj tudi ni upošteval predloga SDK, da bi v lom 
zakonu v prehodnih določbah opredelili obveznost revidira- 
nja računovodskih izkazov pravnih osob v tujini, v katerih 
imajo domače pravno osobe kapitalsko naložbe Meni 
namreč, da prvič to ne sodi v ta zakon, drugič, da SDK lahko 
za ta podjetja v tujini od njihovih ustanoviteljev zahteva raču- 
novodske izkaze, ki so jih pod/ot/a v tujini obvozna sestavljati 
kot tudi posebne izkaze za davčne organe v domicilni državi, 
že po zakonu o računovodstvu 
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Predlog zakona o GOSTINSKI DEJAVNOSTI ESA 394 

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji 17/9-1992 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O GOSTINSKI DEJAVNOSTI. 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 

nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovala: 

- Janez ŠIRŠE, član Vlade Republike Slovenije in minister 
za turizem in gostinstvo, 
- Marija BEZOVŠEK, namestnica ministra za turizem in 
gostinstvo. 

Predlog zakona o gostinski dejavnosti bosta obravnavala 
Odbor za podjetništvo in obrt kot matično delovno telo in 
Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga zakona o gostinski dejavnosti so pri- 
stojni družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združeneqa 
dela. 

PREDLOG ZAKONA o gostinski dejavnosti 

i. sploSne določbe 

1. člen 

Ta zakon ureja gostinsko dejavnost ter določa pogoje, oblike 
in vrste opravljanja te dejavnosti. 

2. člen 

Gostinska dejavnost po tem zakonu je priprava in strežba 
hrane in pijač ter nastanitev gostov. 

3. člen 

Gostinsko dejavnost opravljajo pravne osebe (v nadaljnjem 
besedilu: gostinska organizacija), fizične osebe s samostoj- 
nim osebnim delom (v nadaljnjem besedilu: zasebnik), fizične 
osebe, ki v svojem gospodinjstvu, počitniški hiši ali stanova- 
nju opravljajo gostinsko dejavnost kot postransko dejavnost, 
kmet|e. ki na svoji kmetiji opravljajo gostinsko dejavnost kot 
dopolnilno delavnost In društva, razen če ta zakor\ ne določa 
drugače. 

4. člen 

Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni vsi 
pogoji, ki |ih določajo ta zakon in predpisi, izdani na njegovi 
podlagi, če z zakonom ni drugače določeno. 

5. člen 

Gostinske dejavnosti ni dovoljeno opravljati kot postranski 
poklic, razen če s tem zakonom ni drugače določeno. 

Upravni organ prve stopnje, pristojen za gostinstvo, lahko 
Izjemoma, v odročnih ali višinskih krajih, po predhodnem 
soglasju ministra, pristojnega za gostinstvo, dovoli opravlja- 
nje gostinske dejavnosti kot postranski poklic. 

6. člen 

Osube. ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti, morajo imeti 
ustrezno strokovno izobrazbo. 

Minister, pristojen za gostinstvo, predpiše minimalno stopnjo 
Izobrazbe po prejšnjem odstavku. 

7. člen 

Določbe tega zakona se ne nanašajo na pripravo in strežbo 
hrane in pijač ter nastanitev v socialnih, zdravstvenih, izobra- 
ževalnih. vzgojno-varstvenih in podobnih organizacijah in 
v oboroženih silah. 

Določbe tega zakona se ne nanašajo na pripravo in strežbo 
hrane in pi|ač, ki jo pravne in fizične osebe in društva organi- 
zirajo za lastne potrebe na neprofitni podlagi v svojih pro- 
storih. 

II. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI 

8. člen 

Gostinska dejavnost se opravlja v gostinskih obratih, ki izpol- 
njujejo funkcionalno-tehnične in sanitarno-higienske pogoje 
po zakonu. 

Gostinska organizacija oziroma zasebnik mora pri opravljanju 
gostinske dejavnosti nuditi gostom najmanj takšne storitve, ki 
jih določa pravilnik iz prvega odstavka 11. člena tega zakona. 

Gostinski obrat so funkcionalno povezani In ustrezno ure|eni 
prostori, ki omogočajo opravljanje določene vrste gostinske 
dejavnosti. 

Gostinska dejavnost se lahko izjemoma opravlja v poslovnem 
prostoru, v katerem se opravlja kakšna druga dejavnost, če so 
za to izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena. 

9. člen 

Gostinski obrati so praviloma stalni, lahko pa so tudi začasni 
ali premični. 

Začasni gostinski obrat je obrat v objektu, ki ni zgraien iz 
trajnejšega materiala in je namenjen za opravl|an|e gostinske 
dejavnosti za določeno obdobje ali obrat, ki ima v naprej 
določeno dobo obratovanja. 

Premični gostinski obrat je objekt, prirejen na avtomobilskem 
ali podobnem podvozju, na tirnem vozilu ali vodnem oziroma 
zračnem plovilu, ki se lahko premika z lastnim pogonom ali 
vleko. 
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10. ćlen 

Gostinska dejavnost se lahko opravlja priložnostno zunaj 
gostinskega obrata na prireditvah, sejmih, shodih in podobno 
v času njihovega trajanja, vendar največ 30 dni. 

Pogoje za priložnostno opravljanje gostinske dejavnosti, 
glede na razmere in potrebe na določenem območju, 
z odločbo določi upravni organ prve stopnje, pristojen za 
gostinstvo. 

11. člen 

Minister, pristojen za gostinstvo, predpiše minimalne funkci- 
onalno-tehnične pogoje za ureditev tunkcionalnega zem- 
ljišča, objektov, prostorov in opreme v gostinskih obratih ter 
minimalne storitve za posamezne vrste gostinskih obratov 
(hotel, motel, penzion, turistično naselje, počitniški dom, pla- 
ninska postojanka, kamp, marina, restavracija, gostilna, 
kavarna, slaščičarna, nočni bar, okrepčevalnica ter obrat za 
pripravo in dostavo hrane) in v gospodinjstvih ter na kmetijah. 

Minister, pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, pri- 
stojnim za gostinstvo, predpiše sanitarno-higienske pogoje za 
opravljanje gostinske dejavnosti. 

12. člen 

Gostinski obrati, v katerih se gostom nudi nastanitev, se po 
vrsti in kakovosti storitev razvrščajo v kategorije. 

Minister, pristojen za gostinstvo, predpiše merila za kategori- 
zacijo gostinskih obratov iz prejšnjega odstavka, ki so 
sestavni del predpisa iz prvega odstavka 11. člena tega za- 
kona. 

Zbornice s področja gostinstva določijo merila, po katerih se 
ocenjuje kakovost storitev gostinskih obratov, ki niso zajeti 
v prvem odstavku tega člena. 

13. člen 

Pred pričetkom opravljanja gostinske dejavnosti v gostin- 
skem obratu je potrebno pridobiti dovoljenje za opravljanje 
gostinske dejavnosti, ki ga izda upravni organ prve stopnje, 
pristojen za gostinstvo. 

Će so izpolnjeni pogoji po tem zakonu in je za objekt oziroma 
prostore, v katerih je gostinski obrat, izdano uporabno dovo- 
ljenje, izda upravni organ prve stopnje, pristojen za gostin- 
stvo, odločbo po prejšnjem odstavku, s katero določi tudi 
vrsto in kategorijo gostinskega obrata. 

Gostinski obrati morajo poslovati le s kategorijo oziroma 
vrsto, kot je določena z odločbo iz prejšnjega odstavka tega 
člena. 

14. člen 

Za začasne gostinske obrate je mogoče izdati odločbo po 
prejšnjem členu tega zakona za največ pet let. 

15. člen 

Cene gostinskih storitev morajo biti čitljivo izpisane v obliki 
cenika na vidnem mestu oziroma navedene na jedilnem listu 
in vinski karti, ki morata biti gostom na razpolago v vseh 
prostorih, v katerih se nudijo gostinske storitve. 

V ceniku oziroma na jedilnem listu in vinski karti morajo biti 
označene vrsta, količina in cena storitve. 

16. člen 

Okvirni poJovni čas gostinskih obratov predpiše minister, 
pristojen za gostinstvo. 

Upravni organ prve stopnje, pristojen za gostinstvo, lahko po 

predhodnem soglasju ministra, pristojnega za gostinstvo, 
določi gostinski organizaciji oziroma zasebniku glede na zna- 
čilnosti in potrebe območja za posamezni gostinski obrat 
drugačen poslovni čas. 

Gostinska organizacija oziroma zasebnik mora opravljati 
gostinsko dejavnost le v poslovnem času, ki ga določa pravil- 
nik iz prvega odstavka oziroma odločba iz drugega odstavka 
tega člena. 

17. člen 

Gostinska dejavnost se opravlja skladno z dobrimi poslovnimi 
običaji, ki jih zapišejo in objavijo zbornice s področja gostin- 
stva. 

III. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI 
V GOSPODINJSTVIH IN NA KMETIJAH 

18. člen 

Fizična oseba lahko v svojem gospodinjstvu, počitniški hiši ali 
stanovanju trajno ali sezonsko kot postransko dejavnost nudi 
gostom nastanitev in zajtrk. 

Fizična oseba, ki želi opravljati dejavnost iz prvega odstavka 
tega člena, mora pri upravnem organu prve stopnje, pristoj- 
nem za gostinstvo po kraju, kjer so prostori, pridobiti dovolje- 
nje za opravljanje te dejavnosti. 

Nosilec dejavnosti iz prvega odstavka tega člena je lahko le en 
član gospodinjstva. 

Fizični osebi iz prvega odstavka tega člena ni treba izpolnje- 
vati pogojev o strokovni izobrazbi, ki veljajo za gostinsko 
dejavnost. 

Fizična oseba iz prvega odstavka tega člena lahko opravlja 
dejavnost po tem členu le v obsegu, ki poleg njenega oseb- 
nega dela in osebnega dela njenih družinskih članov ne 
zahteva redne zaposlitve drugih delavcev. 

19. člen 

Kmet lahko na svoji kmetiji kot dopolnilno dejavnost nudi 
gostom nastanitev ter jim pripravlja in streže hrano in pijačo. 

Kmet, ki želi opravljati dejavnost iz prvega odstavka tega 
člena, mora pri upravnem organu prve stopnje, pristojnem za 
gostinstvo, pridobiti dovoljenje za opravljanje te dejavnosti. 

Kmet lahko nudi gostom praviloma le doma pridelano in 
predelano hrano, pijače in napitke, gostom ki jim nudi nasta- 
nitev, pa tudi kupljene izdelke. 

Će kmet gostom, ki jim ne nudi nastanitve, nudi kupljene 
izdelke, lahko opravlja dejavnost iz prvega odstavka tega 
člena le pod pogoji, ki veljajo za redno opravljanje gostinske 
dejavnosti, razen zahteve po strokovni izobrazbi. 

Će gostinska ponudba v kraju oziroma na posameznem 
območju ni dovolj razvita, lahko upravni organ prve stopnje, 
pristojen za gostinstvo, izjemoma dovoli kmetu, da nudi 
gostom tudi kupljene izdelke, ne glede na določbo prejšnjega 
odstavka tega člena. 

Kmet lahko opravlja dejavnost iz prvega odstavka tega člena 
le v obsegu, ki poleg njegovega osebnega dela in osebnega 
dela njegovih družinskih članov ne zahteva redne zaposlitve 
drugih delavcev. 

IV. UPRAVNI UKREPI 

20. člen 

Tržni inšpektor izda odločbo, s katoro odredi, da je treba 
ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti, in določi rok za njihovo 
odpravo: 

38 poročevalec 



- če prostori, v katerih se opravlja gostinska dejavnost, ne 
izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka 8. člena tega zakona 
v skladu s predpisom o minimalnih tehničnih pogojih glede 
opreme in ureditve prostorov iz prvega odstavka 11. člena 
tega zakona, 

- če gostinski obrat ne opravlja storitev v skladu s predpisom 
o minimalnem obsegu storitev iz prvega odstavka 11. člena 
tega zakona, 

- če gostinski obrat ne posluje v poslovnem času v skladu 
z določbo tretjega odstavka 16. člena tega zakona. 

Sanitarni inšpektor izda odločbo, s katero odredi, da je treba 
ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti, in določi rok za njihovo 
odpravo, če prostori ne izpolnjujejo sanitarno-higienskih 
pogojev v skladu s predpisom iz drugega odstavka 11. člena 
tega zakona. 

Če pomanjkljivosti iz prvega in drugega odstavka tega člena 
niso odpravljene v določenem roku, izda pristojni inšpektor 
odločbo, s katero prepove uporabljati prostore, naprave ali 
opremo za gostinsko dejavnost. 

21. člen 

Če tržni inšpektor ugotovi, da gostinski obrat ne izpolnjuje 
pogojev glede vrste in kategorije, v katero je z odločbo iz 13. 
oziroma 14. člena tega zakona uvrščen, izda odločbo, s katero 
določi rok za odpravo pomanjkljivosti. Če te pomanjkljivosti 
do roka niso odpravljene, prepove poslovanje s to vrsto ali 
kategorijo, ter o tem obvesti upravni organ prve stopnje, ki je 
izdal odločbo iz 13. oziroma 14. člena tega zakona. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

22. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolar|ev se kaznuje za 
prekršek gostinska organizacija ali zasebnik, če opravlja 
gostinsko dejavnost brez dovoljenja (13. oziroma 14. člen). 

Odgovorna oseba gostinske organizacije, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo 
najmanj 5.000 tolarjev. 

23. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek gostinska organizacija ali zasebnik: 

- če oseba, ki opravlja dela v gostinski dejavnosti, nima 
ustrezne strokovne izobrazbe (prvi odstavek 6. člena); 

- če poslovni prostori, v katerih opravka gostinsko dejavnost, 
ne ustrezajo predpisanim tunkcionalno-tehničnim ali sani- 
tarno-higienskim pogojem (prvi odstavek 8. člena); 

če gostinski obrat ne nudi najmanj minimalnih predpisanih 
gostinskih storitev (drugi odstavek 8. člena); 

če posluje gostinski obrat s kategorijo in vrsto, za katero ne 
Izpolnjuje pogojev (tretji odstavek 13. člena); 

- če cen gostinskih storitev ne objavi oziroma označi na 
predpisan način (15. člen); 

če ne posluje v predpisanem poslovnem času (tretji odsta- 
vek 16. člena). 

Odgovorna oseba gostinske organizacije, ki stori prekršek iz 
prvega odstavka toga člena, se kaznuje z denarno kaznijo 
najmanj 3.000 tolarjev. 

24. člen 

Z denarno kuznijo najmanj 8.000 tolarjev se kaznuje za prekr- 
šek fizična oseba iz 18. člena oziroma kmet iz 19. člena tega 

zakona, če opravlja gostinsko dejavnost brez dovoljenja ali če 
opravlja to dejavnost v nasprotju z določbami prvega in četr- 
tega odstavka 18. člena oziroma prvega, tretjega, in šestega 

odstavka 19. člena. 
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

25. člen 

Zasebnik, ki z dnem uveljavitve tega zakona opravlja gostin- 
sko dejavnost kot postranski poklic, mora v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona pridobiti dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti v skladu s tem zakonom. 

26. člen 

Predpisi iz 6., 11. in 16. člena tega zakona morajo biti izdani 
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

■4 
Do uveljavitve predpisa o minimalni stopnji izobrazbe iz dru- 
gega odstavka 6. člena tega zakona, se smiselno uporabljajo 
določbe 93. člena obrtnega zakona (Uradni list SRS, št. 35/88 
in 24/89) in pravilnik o ugotavljanju strokovne usposobljenosti 
za samostojno opravljanje gospodarske dejavnosti (Uradni 
list SRS, št. 1/89). 

Do uveljavitve predpisa iz prvega odstavka 11. člena tega 
zakona, se uporabljajo pravilnik o minimalnih tehničnih pogo- 
jih poslovnih prostorov za gostinsko dejavnost in o storitvah 
v gostinskih obratih (Uradni list SRS, št. 11/75 in 15/88), 
pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih prostorov za spreje- 
manje na prenočevanje ter za pripravo in strežbo hrane in 
pijač v gospodinjstvih in kmečkih gospodarstvih (Uradni list 
SRS, št. 11/75 in 15/88) in pravilnik o kategorizaciji nastanitve- 
nih gostinskih objektov (Uradni list SRS, št. 11/75 in 15/88). 

Dokler zbornice s področja gostinstva ne objavijo dobrih 
poslovnih običajev za opravljanje gostinske dejavnosti iz 17. 
člena tega zakona, se uporabljajo posebne uzance v gostin- 
stvu (Uradni list SFRJ, št. 69/83). 

27. člen 

Gostinske organizacije in zasebniki, ki z dnem uveljavitve 
tega zakona opravljajo gostinsko dejavnost v začasnem 
gostinskem obratu v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena 
tega zakona, morajo v dveh letih po uveljavitvi tega zakona 
izpolniti pogoje za stalni gostinski obrat. 

28. člen 

Gostinske organizacije in zasebniki, ki z dnem uveljavitve 
tega zakona že opravljajo gostinsko dejavnost In jim ni bila 
izdana odločba iz 13. oziroma 14. člena tega zakona, morajo 
le - to pridobiti v roku dveh let po uveljavitvi tega zakona. 

29. člen 

Dokler upravni organi prve stopnje ne prevzamejo nalog iz 
drugega odstavka 5. člena, drugega odstavka 10. člena, dru- 
gega odstavka 13. člena, 14. člena, drugega odstavka 16. 
člena, drugega odstavka 18. člena, drugega in petega 
odstavka 19. člena ter 21. člena, opravljajo te naloge pristojni 
občinski upravni organi. 

Do uveljavitve predpisa iz 16. člena tega zakona določajo 
poslovni čas gostinskih obratov občinski predpisi. 

30. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati zakon 
o gostinski dejavnosti (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86) ter 
114. , 115. in 116. člen obrtnega zakona (Uradni list SRS, št. 
35/88 in 24/89). 

31. člen 

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

i. 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov 19. in 20. 6. 
ter 31. 7. 1991 obravnavala in sprejela predlog za izdajo 
zakona o gostinski dejavnosti z osnutkom. Izvršnemu svetu 
Skupščine Republike Slovenije so kot predlagatelju naložili, 
da pripravi predlog zakona o gostinski dejavnosti in pri tem 
prouči in ustrezno upošteva predloge, mnenja in pripombe, 
dane v razpravah v delovnih telesih in v zborih Skupščine 
Republike Slovenije. 

Pri pripravi predloga zakona o gostinski dejavnosti je predla- 
gatelj proučil in večinoma upošteval vse predloge, mnenja in 
pripombe Odbora za varstvo potrošnikov z dne 13. 6. 1991, 
Odbora za podjetništvo in obrt z dne 14. 6. 1991 ter Zakono- 
dajnopravne komisije Skupščine Republike Slovenije z dne 
18. 6. 1991. 

Predlagatelj je proučil in večinoma upošteval tudi pripombe 
Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice Slovenije 
in njenih članic, posameznih občinskih upravnih organov, 
gostinskih organizacij in drugih. 

Predlagatelj je predlog zakona o gostinski dejavnosti (objav- 
ljen v Poročevalcu Skupščine Republike Slovenije z dne 9. 4. 
1992, ESA 394), ki so ga že obravnavala pristojna delovna 
telesa Skupščine Republike Slovenije, umaknil in ob upošte- 
vanju že danih pripomb pripravil nov predlog zakona. 

V nadaljevanju so najprej opisane spremembe in dopolnitve 
predloga zakona o gostinski dejavnosti v primerjavi z osnut- 
kom zakona in natančneje pojasnjene nekatere rešitve. Zbrani 
so predlogi, mnenja in pripombe iz skupščinske razprave, ki 
niso bili sprejeti, in navedeni razlogi, zakaj jih predlagatelj m 
mogel upoštevati pri pripravi predloga zakona. 

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PREDLOGA ZAKONA 
V PRIMERJAVI Z OSNUTKOM ZAKONA O GOSTINSKI 
DEJAVNOSTI 

V 3. členu predloga zakona so natančneje določeni subjekti, 
na katere se zakon nanaša. 

Predlog zakona ne vsebuje več določbe o najvočjem dovolje- 
nem številu zaposlenih delavcev pri zasebniku (5. člen 
osnutka zakona), ker to vprašanje ureja splošni predpis. 

Nova je določba 5. člena, po kateri zasebnik ne more oprav- 
ljati gostinske dejavnosti kot postranski poklic, razen ob 
nastanitvi gostov v gospodinjstvih, pri čemer je upravnemu 
organu prve stopnjo, pristojnemu za gostinstvo, po predhod- 
nem soglasju pristojnega ministra dana možnost presoje ob 
morebitnih izjemah. 

V tem in vseh drugih členih, ki določajo naloge, ki so jih do 
zdaj opravljalo občine, so te nalogo naložene upravnim orga- 
nom prve stopnje, pristojnim za gostinstvo. Vloga in pristoj- 
nosti občin se namreč bistveno spreminjajo in navedenih 
nalog predvidoma ne bodo več opravljale. 

Pravilnik iz 6. člena zakona bo določal minimalne pogoje 
strokovne izobrazbe ob upoštevanju različnih zahtev po stro- 
kovnosti v posameznih vrstah gostinskih obratov in določal 
tudi način preverjanja strokovne usposobljenosti za opravlja- 
nje gostinske dejavnosti za delavce, ki nimajo ustrezne stro- 
kovne izobrazbo. 

Predlog zakona ne vsebu/o več določbe o obvoznem strokov- 
nem izpopolnjevanju in usposabljanju po predpisanem pro- 
gramu (7. člen osnutka zakona). 

V 9. členu sta opredeljena začasni in premični gostinski obrat. 

Predlog zakona no vsebuje več določbe, ki se je nanašala i a 
opravljanje še drugih dejavnosti, ki so v zvezi z gostinsko (II. 
člen osnutka zakona). 
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V 10. členu je priložnostno opravljanje gostinske dejavnosti 
omejeno na čas trajanja posameznih prireditev oziroma na 
največ 30 dni (v osnutku zakona 15 dni). 

V 11. členu je namesto dveh ločenih pravilnikov (za gostinske 
organizacije in zasebnike oziroma gospodinjstva in turistične 
kmetije) predviden en pravilnik. Ta bo določal minimalne 
funkcionalno-tehnične pogoje za ureditev funkcionalnega 
zemljišča in objektov (kar je glede na osnutek zakona novost), 
prostorov in opreme v gostinskih obratih ter minimalne stori- 
tve za posamezne vrste gostinskih obratov (med gostinske 
obrate so po novem uvrščene tudi marine in obrati za pripravo 
in dostavo hrane). Sestavni del tega pravilnika bodo tudi 
merila za kategorizacijo nastanitvenih gostinskih obratov iz 
drugega odstavka 12. člena tega zakona. Ta bodo usklajena 
z merili, ki veljajo v razvitih evropskih turističnih državah. 

V 12. členu je spremenjena določba o kategorizaciji in klasifi- 
kaciji vseh gostinskih obratov (14. člen osnutka zakona). 
Minister, pristojen za gostinstvo, bo določil le merila za kate- 
gorizacijo nastanitvenih gostinskih obratov (taka rešitev velja 
tudi zdaj), ocenjevanje drugih gostinskih obratov (restavracij, 
gostiln) pa je prepuščeno zbornicam s področja gostinstva. 
Pokazalo se je namreč, da zaradi možnosti subjektivne pre- 
soje kakovosti storitev v teh gostinskih obratih tega ne more 
urejati podzakonski predpis. V tem členu (ter v še nekaterih 
drugih členih) je v tretjem odstavku, namesto navajanja posa- 
meznih zbornic (Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna 
zbornica Slovenije, Zbornica obrti in podjetništva), uporab- 
ljen izraz -zbornice s področja gostinstva". Zbornični sistem 
namreč še ni dokončno izoblikovan in ga zato ne kaže omeje- 
vati le na navedene zbornice, obenem pa s, tako dikcijo želi 
predlagatelj preseči ločevanje med zasebnim in družbenim 
sektorjem. 

V 13. členu je določeno, da upravni organ prve stopnje, 
pristojen za gostinstvo, z odločbo ugotovi, ali so izpolnjeni 
pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti in določi vrsto in 
kategorijo gostinskega obrata. 

Za začasne gostinske obrate je v 14. členu predvidena izdaja 
odločbe o začasnem poslovanju, pri čemer bo tak obrat lahko 
posloval največ pet let. S tem naj bi omejili nepravilnosti, do 
katerih prihaja, ker za začasne gostinske obrate veljajo milejši 
pogoji poslovanja kot za stalne gostinske obrate. 

V 15. členu je dodana možnost navedbe cen gostinskih stori- 
tev na jedilnih listih in vinskih kartah. V ceniku morajo biti 
zaradi varstva gostov obvezno označene vrsta, količina in 
cena storitve. Obveznost podrobnejšega navajanja podatkov, 
npr. o posameznih jedeh in pijačah, v zakonu ni predvidena, 
se pa o tem lahko dogovorijo zbornice s področja gostinstva. 

Po določbi 16. člena bo poslovni čas okvirno predpisal mini- 
ster, pristojen za gostinstvo, upravni organ prvo stopnje, 
pristojen za gostinstvo, pa bo lahko v posameznih utemelje- 
nih primerih in po predhodnem soglasju ministra, pristojnega 
za gostinstvo, določil za posamezni gostinski obrat drugačen 
poslovni čas. 

V 19. členu je določba, ki omejuje opravljanje gostinskih 
storitev na kmetijah, preoblikovana, tako da ustrezneje raz- 
mejuje to dejavnost od običajnih gostinskih storitev. Kmet 
lahko brez omejitev nudi vsem svojim gostom, tudi izletni- 
kom, doma pridelano in predelano hrano, pijačo in napitke. 
Kupljene izdelke lahko nudi gostom, ki jim nudi nastanitev 
(penzionskim gostom), drugim gostom pa le pod predpisa- 
nimi pogoji oziroma če pridobi dovoljenje upravnoga organa 
prve stopnje, pristojnega za gostinstvo. 

Tako naj bi omejili nepravilnosti, ki se pojavljajo na tem 
področju, nadzor nad izvajanjem le določbe pa bo enostav- 
nejši in učinkovitejši. 

Posamezno kazenske določbe so glede na osnutek zakona 
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preoblikovane zaradi uskladitve s spremenjenimi določbami 
zakona. 

Kazni za posamezne prekrške so določene tako, da je predpi- 
sana le spodnja meja kazni, najvišja možna kazen za posa- 
mezni prekršek pa je določena s splošnim predpisom. 

Tako se je mogoče izogniti pogostim spremembam zakona 
zaradi usklajevanja višine kazni z realnimi vrednostmi. 

Rok za izdajo podzakonskoh predpisov je skrajšan s šest na 
tri mesece. 

III. PREDLOGI, MNENJA IN PRIPOMBE, KI NISO BILE 
UPOŠTEVANE PRI PRIPRAVI PREDLOGA ZAKONA 

Predlagatelj pri pripravi predloga zakona ni mogel upoštevati 
pripomb, za katere je bilo ugotovljeno, da posegajo v druge 
predpise oziroma da so predlagane rešitve v teh že vsebbvane 
(npr. pripombe k 8. členu osnutka zakona, da morajo gostin- 
ski obrati tudi v primerih, ki jih ta zakon izvzema, izpolnjevati 
minimalne tehnične in sanitarno-higienske pogoje, kar pa že 
določajo predpisi o zdravstvenem nadzoru nad živili). 

Pripombe, ki se nanašajo na določbi o stopnji izobrazbe oseb, 
ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti (6. člen osnutka 
zakona), bodo smiselno upoštevane v podzakonskem pred- 
pisu iz 6. člena tega zakona. Predlagatelj namreč meni, da 
podrobneiše navaianie pogojev strokovne izobrazbe in 

načina preverjanja strokovne usposobljenosti za opravljanje 
del v gostinski dejavnosti ne sodi v zakon. 

Pobuda, naj bi bili za planinske postojanke določeni milejši 
pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti, bo upoštevana 
v podzakonskem predpisu iz prvega odstavka 11. člena tega 
zakona. 

Predloga, naj minister, pristojen za gostinstvo, sprejme ozi- 
roma potrdi dobre poslovne običaje v gostinstvu (12. člen 
osnutka zakona), predlagatelj ni upošteval, ker meni, da 
morajo te običaje zapisati in objaviti zbornice s področja 
gostinstva. 

Glede predpisovanja poslovnega časa gostinskih obratov je 
predlagatelj prejel vrsto med seboj nasprotujočih si pripomb, 
po katerih naj bi nosilec gostinske dejavnosti v celoti sam 
določal svoj poslovni čas oziroma naj bi ga v še večji meri 
predpisovali pristojni občinski upravni organi (npr. obveznost 
poslovanja ob določenih dnevih na določenih krajih). Predla- 
gatelj bo pri pripravi predpisa iz 16. člena tega zakona izhajal 
iz stališča, naj bo določanje poslovnega časa gostinskih obra- 
tov čim bolj prepuščeno razmeram na tržišču. 

Pri kazenskih določbah predlagatelj pripomb, po katerih naj 
bi določil kazni v razponu, v obliki točkovanja ali z upošteva- 
njem devizne klavzule, glede na uveljavljeni način določanja 
kazni ni mogel upoštevati. 

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji 17/9-1992 določila 
besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O REVIDIRANJU 
Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. 
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije. 

Določbe zakona o revidiranju so v skladu z 8. smernico 
Evropske skupnosti in uvaja neodvisno revidiranje raču- 
novodskih izkazov pravnih oseb. 

Vsebinsko se zakon navezuje na vrsto drugih zakonov, kot 
je zakon o zadrugah, zakon o gospodarskih družbah. 

Glede na to, da je zakon o zadrugah že uveljavljen, drugi 
zakoni pa so v pripravi Vlade Republike Slovenije, pred- 
laga Skupščini Republike Slovenije, da hkrati obravnava 
in sprejme predlog za izdajo zakona o revidiranju z osnut- 
kom zakona. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 

- mag. Mitja GASPARI, član Vlade Republike Slovenije in 
minister za finance, 

- mag. Stanko DEBELJAK, namestnik ministra za finance, 

- Alenka MARKIČ, namestnica ministra za finance, 

- Siniša MITROVIč, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance, 

- mag. Nataša KNAUBERT-ŠORLI, svetovaka ministra za 
finance. 

Predlog za izdajo zakona o revidiranju z osnutkom zakona 
bosta obravnavala Odbor za proračun in javne finance kot 
matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona z osnutkom so pri- 
stojni Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega 
dela. 

Predlog za izdajo zakona o REVIDIRANJU z osnutkom zakona 

- ESA 703 
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POVZETEK 

Zakon temel|i zlasti na naslednji načelih: — revidiranje je 
atrokovno in neodvisno preizkušanje In ocenjevanje 
računovodskih izkazov pravnih oseb ter dajanje strokov- 
nih mnenj ali računovodski izkazi resnično in pošteno 
kažejo premoženje, finančno stanje in poslovni Izid 
pravne osebe; 
- revidiranje opravljajo revizijska podjetja, ki morajo 
imeti potrdilo ustrezne inštltucije za opravljanje teh sto- 
ritev; 
— revizorji morajo Imeti opravljen Izpit, brez katerega ne 
smejo opravljati (nalog revidiranja; 
- revizijska podjetja oziroma revizorji uporabljajo pri 
opravljanju poslov revidiranja skupna pravila - revizij- 
ske standarde, ki jih pripravlja In objavlja strokovna 
Inštltuclja. 

Na podlagi teh načel so v zakonu predvidene nasledn|e 
temeljne rešitve: 

— revidiranje se opravlja na zahtevo pravne osebe, 
v kolikor to nI določeno s posebnimi zakoni; 

- osebe, ki smejo opravljati naloge revidiranja, so poo- 
blaščeni revizor, revizor In nižji revizor. Pooblaščeni revi- 
zor in revizor morata Imeti potrdilo Inštituta za računo- 
vodstvo in revizijo, ki ga pridobita po uspešno opravlje- 
nem izpitu. Izpiti se opravljajo po programu, ki ga določi 
Inštitut; 

- natančnejša navodila za delo vsebuje|o revizijski stan- 
dardi, ki jih sprejema in objavlja Inštitut za računovod- 
stvo in revizijo, temeljni postopek pa je predpisan s tem 
zakonom; 

- Inštitutu so prenešena nekatera javna pooblastila, kot 
so Izdajanje In odvzemanje potrdil (certifikatov) za 
naziva pooblaščeni revizor in revizor, vodenje registra 
revizijskih podjetij In registra pooblaščenih revizorjev In 
revizorjev ter priznavanje nazivov tujim revlzor|em. 

Z zakonom so ure|ena tudi druga vprašanja, ki pa se 
predvsem nanašajo na prehodno obdobje, ko Je treba pri 
organiziranju revizijskih podjetij določiti milejše pogoje 
ter omogočiti osebam, ki izpolnjujejo določene pogoje, 
da pridobijo potrdilo za naziv pooblaščeni revizor In 
revizor brez posebnega Izpita. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o revidiranju 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

V Republiki Sloveniji se sedaj opravlja le revidiranje letnih 
računovodskih izkazov podjetij, v katera so vložena sredstva 
tujih oseb ter podjetij, bank in drugih pravnih oseb. ki uporab- 
ljajo tuje kredite ali po posameznih naročilih podjetij, Banke- 
Slovenije ter poslovnih bank. Opravljanje teh poslov je tre- 
nutno urejeno v Zakonu o službi družbnega knjigovodstva, 
zato je le-ta doslej edina, ki opravlja posle revidiranja. 

Evropska skupnost je leta 1984 sprejela posebno - 8. smer- 
nico. s katero je uskladila vprašanja revizijskega poklica in 
revidiranja letnih obračunov kapitalskih družb. V tej smernici 
so med drugim poenotena pravila glede oseb, ki smejo revidi- 
rati. Opredeljeno je. da revidiranje smejo opravljati samo 
osebe z dovoljenjem (licenco), ki je izdano fizičnim osebam in 
revizijskim družbam pod pogoji iz te smernice. 

Z navedeno smernico so posamezne države članice skupnosti 
in tudi druge države, ki niso članice skupnosti, uskladile svoje 
predpise o revidiranju pravnih oseb. 

V novem zakonu o gospodarskih družbah je predvideno 
obvezno revidiranje letnih obračunov kapitalskih družb na 
podoben način kot v evropskih državah. V zakonu o zadrugah 
pa je že predpisano obvezno revidiranje letnih obračunov 
zadrug. S predloženim zakonom o revidiranju želimo uresni- 
čiti neodvisno revidiranje v podjetjih, zato s tem zakonom 
urejamo naslednja področja: 
- namen revidiranja, 
- opredelitev osebe, ki lahko opravlja revidiranje, 
- potek revidiranja, 
- ustanovitev Inštituta za računovodstvo in revizijo ter podeli- 
tev določenih javnih pooblastil temu Inštitutu. 

II. TEMELJNA NAČELA 

Predloženi zakon je skladen z 8. smernico Evropske skupno- 
sti in postavlja naslednja temeljna načela: 

- revidiranje je strokovno in neodvisno preizkušanje in oce- 
njevanje računovodskih izkazov pravnih oseb ter dajanje stro- 
kovnih mnenj ali računovodski izkazi resnično in pošten j 
kažejo premoženje, finančno stanje in poslovni izid pravne 
osebe; 

- revidiranje je neodvisno od države in naročnikov; 
- revidiranje opravljajo revizijska podjetja, ki morajo imeti 
potrdilo ustrezne inštltucije za opravljanje teh storitev; 
- revizorji morajo imeti opravljen izpit, brez katerega ne 
morejo opravljati nalog revidiranja; 
- revizijska podjetja oziroma revizorji pri opravljanju poslov 
revidiranja uporabljajo skupna pravila - revizijske standarde, 
ki jih pripravlja in objavlja strokovna inštitucija. 

III. POGLAVITNE REdlTVE 

Predloženi zakon ureja revidiranje računovodskih izkazov 
pravnih oseb s sedeži v Republiki Sloveniji. 
Z revidiranjem se opravlja preizkušanje in ocenjevanje temelj- 
nih računovodskih izkazov in dajanje strokovnih mnenj o tem 
ali ti prikazujejo resnično in objektivno sliko ekonomskega 
položaja revidirane pravne osebe. 

Revidiranje se opravlja na zahtevo pravne osebe v kolikor 
z drugimi predpisi ni določeno obvezno revidiranje. 

Revidiranje lahko opravljajo samo posebna revizijska 
podjetja, ki morajo imeti zaposlenega vsaj enega pooblašče- 
nega revizorja, dva revizorja in dva nižja revizorja. 

Revizijsko podjetje se sme ukvarjati predvsem z revidiranjem. 
Če opravlja tudi druge sorodne posle, mora za to dejavnost 
imeti posebno organizacijsko enoto. 

Ob ustanovitvi potrebuje revizijsko podjetje potrdilo Inštituta 
za računovodstvo in revizijo, da izpolnjuje pogoje za opravlja- 
nje poslov revidiranja po tem zakonu. 

Tuja revizijska podjetja lahko opravljajo revidiranje le pri 
pravnih osebah, pri katerih je prisoten tuj kapital. 

Osebe, ki smejo revidirati so pooblaščeni revizor, revizor in 
nižji revizor. Pooblaščeni revizor in revizor morata imeti potr- 
dilo (certifikat) Inštituta za računovodstvo in revizijo ter izpol- 
njevati tudi druge pogoje, predpisane s tem zakonom. Izpit za 
naziva pooblaščeni revizor in revizor se opravlja po pro- 
gramu, ki ga določi Inštitut. 

Temeljni načini opravljanja revidiranja so določeni s tem 
zakonom, natančnejša navodila za delo pa vsebujejo revizijski 
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standardi. 

Poročilo o dokončanem revidiranju s strokovnim mnenjem 
sestavi in podpiše pooblaščeni revizor. Mnenje vsebuje oceno 
o stopnji resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov in 
je lahko pozitivno, s pridržkom ali negativno. 

Revizor je pri svojem delu neodvisen in samostojen. S tem 
zakonom pa je tudi določeno, v katerih primerih revizijsko 
podjetje ne sme opravljati revidiranja pri določeni pravni 
osebi. 

Vsak revizor mora vse informacije in spoznanja o revidirani 
pravni osebi varovati kot poklicno skrivnost. 

V zakonu so določena tudi pravila o revidiranju za prehodno 
obdobje, ko je treba pri delovanju revizijskih podjetij oprede- 
liti milejše kriterije. Prav tako so določena pravila (kot vari- 
antne določbe), v katerih primerih je mogoče na začetku 
uporabe tega zakona pridobiti potrdila za naziv pooblaščeni 

OSNUTEK ZAKONA o revidiranju 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja revidiranje računovodskih izkazov pravnih 
oseb s sedežem v Republiki Sloveniji. 

2. člen 

Revidiranje računovodskih izkazov po tem zakonu je preizku- 
šanje in ocenjevanje računovodskih izkazov ter podatkov in 
metod, uporabljenih pri njihovem sestavljanju in na tem teme- 
lječe dajanje strokovnih mnenj, ali računovodski izkazi res- 
nično kažejo stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov 
ter poslovni izid pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: revidi- 
ranje). 

3. člen 

(1) Revidiranje mora potekati na način, ki je predpisan s tem 
zakonom in na podlagi revizijskih standardov. 
(2) Revidiranje se opravlja v primerih, ki so določeni s poseb- 
nimi zakoni ali na zahtevo pravne osebe. 

4. člen 

(1) Revidiranje opravljajo revizijska podjetja, ustanovljena na 
podlagi tega zakona. 
(2) Naloge revidiranja v revizijskem podjetju lahko opravljajo 
osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem zakonom. 

5. člen 

Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega člena lahko 
opravljajo revidiranje v pravni osebi, v katero je vložen tuji 
kapital oziroma, ki uporablja tuji kredit, tuje revizijsko 
podjetje oziroma tuji revizor, če je tako določeno s pogodbo 
o vlaganju, ustanovitveno pogodbo oziroma kreditno po- 
godbo. 

II. INŠTITUT ZA RAČUNOVODSTVO IN REVIZIJO 

6. člen 

Za opravljanje nalog na področju strokovnega usposabljanja 
za revidiranje in drugih nalog na področju revidiranja se 
ustanovi Inštitut za računovodstvo in revizijo (v nadaljnjem 
besedilu: Inštitut). 
Inštitut ustanovita Vlada Republike Slovenije in Zveza društev 
računovodskih in finančnih delavcev Slovenije kot javni 
zavod 

revizor in revizor, brez posebnega izpita. 

S tem zakonom so prenešena nekatera javna pooblastila na 
Inštitut za računovodstvo in revizijo, ki ga ustanovita Vlada 
Republike Slovenije in Zveza društev računovodskih in 
finančnih delavcev Slovenije. Ob strokovnih zadolžitvah bo 
tako Inštitut med drugim izdajal potrdila (certifikate) za naziva 
pooblaščeni revizor in revizor, podjetjem priznaval, da izpol- 
njujejo pogoje za opravljanje poslov revidiranja, vodil register 
revizijskih podjetij in register pooblaščenih revizorjev in revi- 
zorjev, priznaval nazive tujih revizorjev ter določal smernice 
za oblikovanje cen revizijskih storitev. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Za izvajanje tega zakona bodo potrebna sredstva proračuna 
le za ustanovitev Inštituta za računovodstevo in revizijo. Pove- 
čali pa se bodo stroški pravnih oseb za opravljene revizijske 
storitve. 

7. člen 

(1) Inštitut opravlja zlasti naslednje naloge: 
- raziskuje dosežke teorije in prakse revidiranja; 
- določa in objavlja računovodske in revizijske standarde; 
- oblikuje kodeks poklicne etike revizorjev; 
- organizira in izvaja izpite za naziva pooblaščeni revizor in 
revizor; 
- izdaja in odvzema potrdila (certifikate) za naziva pooblaš- 
čeni revizor in revizor ter priznava nazive tujih revizorjev; 
- vodi register revizijskih podjetij ter register pooblaščenih 
revizorjev in revizorjev; 
- določa smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev; 
- opravlja druge naloge, določene s posebnimi predpisi in 
statutom. 

III. REVIZIJSKO PODJETJE 

B. člen 

Za ustanovitev revizijskega podjetja se uporabljajo določbe 
zakona o gospodarskih družbah, če s tem zakonom ni dolo- 
čeno drugače. 

9. člen 

(1) Delež tujih pravnih in fizičnih oseb ne sme presegati 49% 
vsega kapitala revizijskega podjetja. 
(2) Delež pravne osebe, ki se ne ukvarja z revidiranjem, pa tudi 
fizične osebe, ki nima naziva pooblaščeni revizor ali revizor, 
v revizijskem podjetju ne sme presegati 25% vsega kapitala. 

10. člen 

Revizijsko podjetje mora imeti zaposlenega najmanj enega 
pooblaščenega revizorja ter najmanj po dva revizorja in po 
dva nižja revizorja na enega pooblaščenega revizorja. 

11. člen 

(1) Revizijsko podjetje lahko opravlja poleg nalog revidiranja 
tudi storitve s področja računovodstva, finančnega poslova- 
nja, analiz, organizacije, kontrole poslovnih funkcij in druge 
posle pomembne za poslovanje pravnih oseb kot so: preiz- 
kušnje in ocenjevanje poslovanj, organiziranost poslovnih 
funkcij, načini poslovnega odločanja, delovanje informacij- 
skih sistemov. 
(2) Za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka mora organizi- 
rati revizijsko podjetje posebno organizacijsko enoto, ki ne 
sme opravljati nalog revidiranja. 
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12. člen 

(1) Revizijsko podjetje opravlja naloge revidiranja na podlagi 
pogodb s pravno osebo. Pogodba o revidiranju se sklene za 
posamezno leto. 
(2) Revizijsko podjetje lahko opravlja naloge revidiranja 
v posamezni pravni osebi največ 10 let brez prekinitve. 

13. člen 

Revizijsko podjetje dosega prihodke s plačili za opravljene 
naloge revidiranja v skladu s smernicami za oblikovanje cen,' 
ki jih določi Inštitut in s plačili za druge storitve. 

14. člen 

Plačilo, ki ga revizijsko podjetje dobi za revidiranje posa- 
mezne pravne osebe, ne sme presegati 15% njegovih letnih 
prihodkov. 

15. člen 

Revizijsko podjetje ne sme opravljati nalog revidiranja 
v pravni osebi, v katero je vložilo sredstva in tudi ne v pravni 
osebi, ki je vložila sredstva v revizijsko podjetje. 

16. člen 

Revizijsko podjetje se mora zavarovati za odgovornost za 
škodo, ki jo lahko povzroči z revidiranjem. 

17. člen 

S prijavo za vpis v sodni register mora revizijsko podjetje 
predložiti tudi potrdilo Inštituta, da izpolnjuje pogoje za 
opravljanje nalog revidiranja v skladu s tem zakonom. 

18. člen 

Revizijsko podjetje mora zagotoviti tajnost informacij in spoz- 
nanj o poslovanju pravne osebe, pri kateri je opravljalo revidi- 
ranje. 

IV. OSEBE, KI LAHKO OPRAVLJAJO NALOGE 
REVIDIRANJA 

19. člen 

(1) V revizijskem podjetju lahko opravljajo naloge revidiranja 
pooblaščen revizor, revizor in nižji revizor. 
(2) Naloge revidiranja lahko opravlja oseba, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

- da je državljan Republike Slovenije; 
- da ima visoko strokovno izobrazbo; 
- da ima ustrezne delovne izkušnje; 
- da je opravila izpit za ustrezni naziv in ima potrdilo (certifi- 
kat) Inštituta; 

- da ni bila obsojena za kaznivo dejanje, zaradi katerega bi 
bila nevredna poklica revizorja; 
- da izpolnjuje pogoje, določene s kodeksom poklicne etike 
revizorjev. 

(3) Ne glede na določbe prve alinee prejšnjega odstavka 
lahko opravlja naloge revidiranja tudi tuji državljan, če dela za 
tujo revizijsko podjetje iz petega člena tega zakona oziroma 
če dela v revizijskem podjetju in mu je naziv revizorja priznal 
(nostrificiral) Inštitut. 

(4) Naloge nižjega revizorja lahko opravlja tudi oseba, ki ne 
izpoljuje pogojev iz tretje in četrtega alinee drugega odstavka 
tega člena. 

20. člen 

(1) Kandidat za opravljanje izpita za naziv pooblaščeni revi- 
zor mora imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj kot revizor. 

(2) Kandidat za opravljanje izpita za naziv revizor mora imeti 
najmanj 2 leti delovnih izkušenj kot nižji revizor. 

21. člen 

Izpiti za naziv poobolaščeni revizor in revizor se opravljajo po 
programu, ki ga predpiše Inštitut v skladu z 8. smernico 
Evropske skupnosti. 

22. člen 

(1) Izpiti za naziv pooblaščeni revizor in revizor se opravljajo 
pred komisijo, ki jo imenuje inštitut. V komisijo za naziv 
pooblaščeni revizor imenuje enega člana tudi Ministrstvo za 
finance. 

(2) Sestavo komisije za opravljanje izpita in postopek pri 
opravljanju izpita določi statut Inštituta. 

V. POTEK REVIDIRANJA 

23. člen 

(1) Pravna oseba je dolžna revizorju dati na razpolago 
potrebne listine in informacije, na podlagi katerih je mogoče 
revidirati in sestaviti poročilo. 

(2) Če pravna oseba omeji obseg preizkušanja ali onemogoči 
uporabo kakih revizijskih postopkov, mora revizor to navesti 
v poročilu skladno z revizijskimi standardi. 

24. člen 

(1) Poročilo o opravljenem revidiranju s strokovnim mnenjem 
mora sestaviti in podpisati pooblaščeni revizor. Poročilo mora 
obsegati: 
- računovodske izkaze, ki so bili predmet preizkušanja in 
ocenjevanja (bilanco stanja, izkaz uspeha, izkaz sprememb 
kapitala in izkaz finančnih tokov); 
- opombe k računovodskim izkazom s pojasnilom temeljnih 
podatkov v računovodskih izkazih; 
- predpise, splošne akte, računovodske smernice in stan- 
darde, uporabljene pri sestavljanju računovodskih izkazov 
oziroma metode računovodskega zajemanja in izkazovanja 
postavk in katerogij. 

(2) Poročilo lahko vsebine tudi druge podatke skladno 
s posebnimi zahtevami pravne osebe, pri kateri se opravlja 
revidiranje. 

25. člen 

(1) Poročilo pooblaščenega revizorja mora skladno z revizij- 
skimi standardi obsegati tudi: 
- pojasnilo o obsegu revidiranja, v katerem se navedejo 
računovodski izkazi, ki so bili predmet revizorjevega preizku- 
šanja, prikaz uporabe revizijskih standardov ali navedejo 
razlogi, zaradi katerih ti standardi niso bili uporabljeni; 
- pojasnilo o podlagi, na kateri so sestavljeni računovodski 
izkazi (računovodska načela in računovodski standardi); 
- mnenje o tem ali računovodski izkazi resnično prikazujejo 
finančno stanje in poslovni izid ter spremembe v finančnem 
položaju pravne osebe. 

(2) Poročilo pooblaščenega revizorja se označi z datumom, 
ko je bilo pri pravni osebi končano revidiranje. 

(3) Rok za sestavitev poročila za prejšnje leto se opredeli 
v pogodbi iz dvanajstega člena tega zakona. 

26. člen 

(1) Mnenje pooblaščenega revizorja mora vsebovati oceno 
o stopnji resničnosti računovodskih izkazov in je lahko: 
- pozitivno - z njim se oceni, da računovodski izkazi res- 
nično prikazujejo finančno stanje in poslovni izid; 
- s pridržkom - z njim se izrazi pridržek glede resničnosti 
prikazovanja posameznih kategorij v računovodskih izkazih; 
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- negativno - z njim se oceni, da računovodski izkazi niso 
resnični. 

(2) Če pooblaščeni revizor med revidiranjem presodi, da ni 
dovolj podlag, da bi lahko zanesljivo ocenil resičnost računo- 
vodskih izkazov, se lahko vzdrži svojega mnenja. 

(3) V primerih iz druge in tretje alinee prvega odstavka tega 
člena mora pooblaščeni revizor v poročilu o revidiranju ute- 
meljiti razloge za takšno mnenje. 

27. člen 

(1) Revizor je pri revidiranju neodvisen in samostojen. 

(2) Revizor odgovarja za točno ugotovitev dejstev v postopku 
revidiranja in za dano mnenje. 

28. člen 

Naloge revidiranja ne sme opravljati: 
- oseba, ki je v delovnem razmerju pri pravni osebi, pri kateri 
se opravlja revidiranje; 
- oseba, ki je delničar ali vlagatelj kapitala v pravno osebo, 
pri kateri se opravlja revidiranje; 
- oseba, ki je sorodnik do vključno drugega reda, zakonec 
tudi če je prenehalo zakonsko razmerje, skrbnik, oskrbova- 
nec, posvojenec, posvojitelj lastnika, poslovodnega organa 
ali članov organov upravljanja pravne osebe, pri kateri se 
opravlja revidiranje. 

29. člen 

Revizorji in drugi udeleženci pri revidiranju so dolžni vse 
informacije in vsa spoznanja o poslovanju pravne osebe, pri 
kateri so opravili naloge revidiranje, trajno varovati kot 
poklicno skrivnost. 

30. člen 

Revizor ne sme uporabljati informacij in spoznanj, do katerih 
pride med revidiranjem, za doseganje kakršnihkoli premo- 
ženjskih ali drugih koristi zase ali za drugo osebo. 

31. člen 

Revizorji pripravljajo v postopku revidiranja delovno dokumen- 
tacijo, ki se hrani pri revizijskem podjetju in sme uporabljati 
samo za potrebe revidiranja. 

32. člen 

Če se pri revidiranju pojavi zapleten problem in pooblaščeni 
revizor presodi, da je treba za njegovo reševanje pritegniti 
strokovnjaka zunaj revizijskega podjetja in zunaj zaposlenih 
pri pravni osebi, pri kateri se opravlja revidiranje, lahko revizij- 
sko podjetje to stori le po pisnem soglasju pravne osebe. 

33. člen 

(1) Revizor ima pravico dostopa do knjig, listin in druge 
dokumentacije pravne osebe ter lahko zahteva pojasnila in 
informacije, ki so po njegovem mnenju nujne za revidiranje. 
(2) Pooblaščeni revizor ima pravico udeležiti se letne skupš- 
čine ali seje drugega organa upravljanja pravne osebe, pri 
kateri se opravlja revidiranje, zahtevati pojasnila in gradiva ter 
postavljati vprašanja in dajati odgovore in mnenja v zvezi 
s poslovanjem pravne osebe. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 
34. člen 

(1) Revizijsko podjetje se kaznuje za gospodarski prestopek 
z denarno kaznijo najmanj 300 000 tolarjev; 
- če nalog revidiranja ne opravi na način, predpisan s tem 
zakonom ali na podlagi revizijskih standardov (3. in 4. člen); 
- če delež tujih pravnih in fizičnih oseb presega 49% vsega 
kapitala revizijskega podjetja ali če delež pravne osebe, ki se 
ne ukvarja z revidiranjem, pa tudi fizične osebe, ki nima 

naziva pooblaščeni revizor ali revizor, v revizijskem podjetju 
presega 25% vsega kapitala (9. člen); 
- če je pričelo z nalogami revidiranja in ne izpolnjuje pogo- 
jev glede števila revizorjev (10. in 39. člen); 
- če višina plačila, ki ga zaračuna eni pravni osebi, presega 
predpisano višino njegovih letnih prihodkov (14. in 40 člen); 
- če opravlja naloge revidiranja pri pravni osebi, v katero je 
vložilo sredstva oziroma pri pravni osebi, ki je vložila sredstva 
v revizijsko podjetje (15. člen); 
- če se ne zavaruje za odgovornost za škodo, ki jo utegne 
povzročiti z opravljanjem nalog revidiranja (16. člen); 
- če ne zagotovi tajnosti informacij in spoznanj o poslovanju 
revidirane pravne osebe (18. člen); 
- če opravlja naloge revidiranja tuji revizor, ki mu ni priznan 
(nostrificiran) naziv pri Inštitutu (tretji odstavek 19. člena); 
- če opravlja naloge revidiranja oseba, ki tega ne sme oprav- 
ljati (28. člen). 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v revizijskem 
podjetju, ki stori dejanja iz prejšnjega odstavka. 

35. člen 

(1) Pravna oseba se kaznuje za gospodarski prestopek 
z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev, če opravlja 
naloge revidiranja v smislu tega zakona in ni organizirana kot 
revizijsko podjetje (4. člen). 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba v pravni osebi, 
ki stori dejanja iz prejšnjega odstavka. 

36. člen 

(1) Revizor se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 25.000 
tolarjev za gospodarski prekršek: 
- če nalog revidiranja ne opravi na način, ki je predpisan 
s tem zakonom (3. člen); 
- če kot tuji revizor opravlja naloge revidiranja, pa mu ni 
priznan (nostrificiran) naziv pri Inštitutu (tretji odstavek 19. 
člena); 
- če ne ugotovi točnih dejstev in v poročilu navede napačno 
mnenje (26. in 27. člen); 
- če opravlja naloge revidiranja pri pravni osebi, kjer tega ne 
bi smel opravljati (28. člen); 
- če ne varuje trajno vse informacije in vsa spoznanja 
o poslovanju pravne osebe (29. člen); 
- če uporablja spoznanja, do katerih pride med revidiranjem, 
za doseganje kakršnihkoli premoženjskih ali drugih koristi 
zase ali za drugo osebo (30. člen). 

37. člen 

(1) Revizijsko podjetje se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo najmanj 100.000 tolarjev: 
- če opravlja tudi druge storitve in za te ne organizira 
posebne organizacijske enote (11. člen); 
- če opravlja naloge revidiranja v posamezni pravni osebi 
več kot deset let brez prekinitve (drugi odstavek 12. člena); 
- če ne pridobi pisnega soglasja pravne osebe, pri kateri se 
opravljajo naloge revidiranja za zunanjega strokovnjaka (32. 
člen). 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba v revizijskem podjetju, ki stori 
dejanja iz prejšnjega odstavka. 

38. člen 

(1) Druga pravna oseba, v kateri se opravljajo naloge revidira- 
nja, se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 100.000 
tolarjev; 

- če ne da revizorju na razpolago potrebnih listin in informa- 
cij (prvi odstavek 23. člena); 
- če revizorju ne omogoči dostopa do knjig, listin in druge 
dokumentacije (prvi odstavek 33. člena). 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba v pravni osebi, ki stori dejanja 
iz prejšnjega odstavka. 
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
39. člen 

Ne glede na določbe 10. člena tega zakona sme imeti revizij- 
sko podjetje do 31. 12. 1994 le enega zaposlenega revizorja in 
enega zaposlenega nižjega revizorja na pooblaščenega revi- 
zorja. 

40. člen 

Ne glede na določbe 14. člena tega zakona plačilo, ki ga dobi 
revizijsko podjetje od posamezne pravne osebe za opravljeno 
revidiranje, ne sme presegati v letu 1993 50%, v letu 1994 40% 
in v letu 1995 30% letnih prihodkov revizijskega podjetja. 

41. člen 

Revidiranja, ki so bila začeta do dneva uveljavitve tega 
zakona, se dokončajo po predpisih, ki so se uporabljali pred 
začetkom njegove uveljavitve. 

42. člen 

(1) Pravne osebe, ki so na dan uveljavitve tega zakona registri- 
rane tudi za opravljanje nalog revidiranja v smislu tega 
zakona ne smejo po njegovi uveljavitvi več opravljati teh 
nalog. 
(2) Naloge revidiranja iz prejšnjega odstavka izbriše sodišče iz 
registra po uradni dolžnosti. 
(3) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov lahko Služba 
družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji opravlja 
naloge revidiranja do 30. 6. 1993. 

43. člen 

Ne glede na določbe 20. člena tega zakona lahko do 31. 12. 
1995 opravlja izpit za naziv poblaščenega revizorja oseba, ki 
ima najmanj 15 let ustrezne prakse na področju računovod- 
stva, za naziv revizor pa oseba, ki ima najmanj 10 let ustrezne 
prakse na področju računovodstva. 

44. člen 

(1) Ministrstvo za finance lahko v 6 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona na predlog Zveze društev računovodskih in finančnih 
delavcev Slovenije in Službe družbenega knjigovodstva 
v Republiki Sloveniji brez posebnih izpitov po tem zakonu 
prizna naziva pooblaščenega revizorja in revizorja ter izda 
ustrezna potrdila (certifikate) osebam, ki izpolnjujejo nasled- 
nje pogoje: 

1. Za naziv pooblaščeni revizor: 
a) da so diplomirani ekonomisti in diplomirani pravniki in: 

- da so pri fakultetnem študiju opravili izpite iz vseh področij 
računovodstva ali so uspešno dokončali seminarje in revizije, 
katerih program je verificirala domača ali tuja strokovna orga- 
nizacija za usposabljanje revizorjev; 

- imajo najmanj 8 let praktičnih izkušenj na področju revizije 
ali najmanj 10 let na področju svetovanja iz računovodstva ali 
najmanj 10 let na področju razvijanja teorije računovodstva in 
revizije ob najmanj 5 letih praktičnega dela na teh področjih; 
b) da so diplomirani ekonomisti ali diplomirani pravniki in: 
- imajo zaključen podiplomski specialistični študij iz revidi- 
ranja, 
- imajo najmanj 4 leta praktičnih izkušenj na področju revidi- 
ranja ali 10 let na področju računovodstva oziroma računo- 
vodskega svetovanja; 
c) da so magistri ali doktorji ekonomskih ali pravnih ved in 
imajo najmanj 10 let izkušenj na področju razvijanja teorije 
računovodstva in revizije ob najmanj 3 letnem praktičnem 
delu na področju revizije ali 6 letnem praktičnem delu na 
področju računovodstva ali računovodskega svetovanja. 

(2) Za naziv revizor: 
a) da imajo visoko strokovno izobrazbo in: 
- so pri fakultetnem študiju opravili izpite iz vseh področij 
računovodstva ali uspešno končali seminarje iz revizije, kate- 
rih program je verificirala domača ali tuja strokovna organiza- 
cija za usposabljanje revizorjev; 
- da imajo najmanj 4 leta praktičnih izkušenj na področju 
revizije ali najmanj 5 let na področju svetovanja iz računovod- 
stva ali najmanj 5 let na področju razvijanja teorije računovod- 
stva in revizije ob najmanj 3 letih praktičnega dela na teh 
področjih; 
b) da imajo visoko strokovno izobrazbo in: 

- imajo zaključen specialistični podiplomski študij iz revidi- 
ranja; 
- imajo najmanj 2 leti praktičnih izkušenj na področju revidi- 
ranja ali 5 let na področju računovodstva ali računovodskega 
svetovanja; 
c) da so magistri ali doktorji ekonomskih ali pravnih ved in 
imajo najmanj 5 let izkušenj na področju razvijanja teorije 
računovodstva in računovodskega svetovanja. 
(3) Osebe iz prejšnjih odstavkov morajo izpolnjevati tudi 
pogoje iz prve, pete in šeste alinee drugega odstavka 19. 
člena tega zakona. 

(VARIANTA: TA ČLEN SE ČRTA) 

45. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon se prenehajo uporabljati 
86 - 88. člen zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 
12/89 in Uradni list RS, št. 42/90), 69. - 79. člen zakona 
o službi družbenega knjigovodstva (Uradni list SFRJ, št. 70/ 
83, Uradni list RS, št. 48/90), pravilnik o postopku ekonomsko- 
finančne revizije (Uradni list SFRJ, št. 75/88). in 4. točka 17. 
člena in 3. točka 19. člena zakona o službi družbenega knjigo- 
vodstva v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 1/85). 

46. člen 

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

46 

% 
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OBRAZLOŽITEV 

1. 

V okviru oblikovanja tržnega gospodarskega sistema se s tem 
zakonom ureja revidiranje računovodskih izkazov (ali širše 
računovodskih informacij nasploh) pravnih oseb s sedeži 
v Republiki Sloveniji. Cilj računovodskih izkazov je nuditi 
informacije o finančnem položaju, uspešnosti in spremembah 
v finančnem položaju posamezne pravne osebe, ki so koristne 
za široki krog uporabnikov (sedanji in bodoči lastniki, zapo- 
sleni, posojilodajalci, kupci, država ter drugi) pri sprejemanju 
poslovnih odločitev. Z revidiranjem računovodskih izkazov 
uporabniki dobijo primerno zagotovilo, da so le-ti resnični in 
pošteni. Takšno zagotovilo pa jim lahko daje le neodvisno 
revidiranje. 

2. 

Zakon ureja revidiranje računovodskih izkazov, kar pomeni 
preizkušanje in ocenjevanje računovodskih izkazov pa tudi 
podatkov in metod, uporabljenih pri njihovem sestavljanju, ter 
na tem temelječe dajanje strokovnih mnenj, ali računovodski 
izkazi resnično in pošteno kažejo stanje sredstev in obvezno- 
sti do njihovih virov ter poslovni izid pravne osebe. 

3. 

Potek revidiranja mora biti v skladu z zakonom in na podlagi 
revizijskih standardov (ki jih sprejema in objavlja Inštitut za 
računovodstvo in revizijo) ter se opravlja v skladu s posebnimi 
zakoni ali na zahtevo pravne osebe (3. člen). 

4. 

Naloge revidiranja opravljajo revizijska podjetja v skladu 
s tem zakonom, izjemoma pa tudi tuja revizijska podjetja (4. in 
5. člen). 

5. 

V zakonu je določena ustanovitev Inštituta za računovodstvo 
in revizijo. Tega ustanovita Vlada Republike Slovenije in 
Zveza društev računovodskih in finančnih delavcev Slovenije 
kot javni zavod (6. člen). 

Opredeljena je tudi dejavnost Inštituta, ki za področje revidi- 
ranja predvsem raziskuje dosežke teorije in prakse revizije, 
postavlja in objavlja revizijske standarde, oblikuje kodeks 
poklicne etike revizorjev, organizira in izvaja izpite za naziva 
revizor in pooblaščeni revizor, izdaja in odvzema potrdila 
(certifikate) za naziva revizor in pooblaščeni revizor ter priz- 
nava nazive tujim revizorjem, vodi register revizijskih podjetij 
ter register pooblaščenih revizorjev in revizorjev in določa 
smernice za oblikovanje cen revizijskih storitev (7. člen). 

6. 

Posebno poglavje je namenjenu revizijskemu podjetju, nje- 
govi ustanovitvi in delovanju. 

Ustanovitev revizijskega podjetja je fkladna z zakonom 
o gospodarskih družbah (8. člen). 

Omejitve pa veljajo pri višini kapitala, kjer tuje pravne in 
fizične osebe ne morejo biti večinski lastniki revizijskega 
podjetja. To so predvsem domači revizorji, kar je praksa tudi 
v drugih državah in njen osnovni namen je razvoj domače 
revizije (9. člen). 

Določena je osnovna struktura zaposlenih v revizijskem 
podjetju (10. člen). 

V primerih, ko revizijsko podjetje opravlja poleg nalog revidi- 
ranja tudi druge posle, mora ustanoviti posebne organizacij- 
ske dele. Tako se zagotovi ločeno evidentiranje prihodkov, saj 
plačilo za opravljanje storitev revidiranja pri revizijskem 

podjetju ne sme presegati 15% letnih prihodkov za posa- 
mezno pravno osebo (11. in 14. člen). 

Posebej so navedeni primeri, ko je prepovedano opravljanje 
nalog revidiranja v posamezni pravni osebi (15. člen). 

Pomembno je določilo zakona, da se mora revizijsko podjetje 
zavarovati za odgovornost za škodo, ki jo lahko povzroči 
z revidiranjem (16. člen). 

Že pred vpisom v sodni register mora revizijsko podjetje 
pridobiti potrdilo Inštituta, da izpolnjuje pogoje za opravljanje 
revizije v skladu z zakonom (17. člen). Posebej je določeno, da 
je revizijsko podjetje dolžno zagotoviti tajnost informacij in 
spoznanj o poslovanju posamezne revidirane pravne osebe 
(16. člen). 

7. 

Osebe, ki revidirajo - revizorji (pooblaščeni revizor, revizor in 
nižji revizor) morajo izpolnjevati posebne pogoje. Izjemoma je 
revizor lahko tuj državljan, če mu je naziv potrjen pri Inštitutu 
(19. člen). 

Za naziv pooblaščeni revizor in revizor je predpisano obvezno 
opravljanje izpitov po posebnem programu in pri pogojih, ki 
jih določi Inštitut (21. in 22. člen). 

8. 

V poglavju o poteku revidiranja je določena obveznost pravne 
osebe, da v revizijskem postopku zagotovi revizorjem vse 
potrebne listine in informacije, na podlagi katerih je mogoče 
revidirati in sestaviti poročilo. V primeru, da pravna oseba 
tega ne stori, mora revizor to zapisati v poročilu (23. člen). 

Pooblaščen revizor sestavi in podpiše poročilo o revidiranju. 
Oblika in vsebina poročila mora biti skladna z revizijskimi 
standardi (24. in 25. člen). 

Poročilo o opravljenem revidiranju vsebuje predvsem mnenje 
pooblaščenega revizorja o tem, ali računovodski izkazi objek- 
tivno prikazujejo finančno stanje in poslovni izid ter spre- 
membe v finančnem položaju pravne osebe. Revizor daje 
bodisi pozitivno mnenje, mnenje s pridržkom, negativno mne- 

. nje ali pa se mnenja vzdrži. Revizor mora posebej utemeljiti 
mnenje, ki ni pozitivno (26. člen). 

Revizorji morajo biti pri revidiranju samostojni in neodvisni 
zato so v zakonu določeni primeri, ko je predpisana prepoved 
opravljanja revizije pri določeni pravni osebi (27. in 28. člen). 

Vse, kar revizorji izvedo o revidirani pravni osebi, morajo 
trajno varovati kot poklicno skrivnost, pridobljene informacije 
in spoznanja pa ne smejo izkoristiti za doseganje kakršnihkoli 
premoženjskih ali drugih koristi zase ali za drugo osebo (29. 
in 30. člen). 

Revizorsko podjetje lahko pogodbeno zaposli zunanjega stro- 
kovnjaka le ob soglasju pravne osebe (32. člen). 

Revizorji morajo imeti dostop do ustrezne dokumentacije, biti 
pa morajo tudi popolnoma informirani o pravni osebi, kjer 
opravljajo naloge revidiranja (33. člen). 

9. 

V prehodnih določbah so predvideni nekoliko blažji pogoji za 
delo revizijskih podjetij v začetnih letih poslovanja. Po uvelja- 
vitvi tega zakona bodo morale pravne osebe, ki so doslej 
opravljale naloge revidiranja, prenehati opravljati to dejav- 
nost, sodišče pa bo to dejavnost izbrisalo iz registra po uradni 
dolžnosti. Z zakonom je predvidena tudi možnost, da lahko 
v roku do 6 mesecev po uveljavitvi tega zakona Ministrstvo za 
finance brez posebnih izpitov priznava naziv pooblaščeni 
revizor in revizor. 
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Predlog za izdajo zakona o PREVOZIH V CESTNEM PROMETU 

z osnutkom zakona - ESA 716 

Vlada Republike Slovenije je na 20. seji 17/9-1992 dolo- 
čila besedilo: 

- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O PREVOZIH V CEST- 
NEM PROMETU Z OSNUTKOM ZAKONA, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. 
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Skupščini Republike 
Slovenije, da hkrati obravnava in sprejme predlog za 
izdajo zakona o prevozih v cestnem prometu z osnutkom 
zakona. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni 
predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelo- 
vali: 

- Marjan KRAJNC, član Vlade Republike Slovenije in 
minister za promet in zveze, 

- Slavko HANŽEL, namestnik ministra za promet in zveze, 
- Janko PIRKOVIĆ, podsekretar v Ministrstvu za promet 
in zveze. 

Predlog za izdajo zakona o prevozih v cestnem prometu 
z osnutkom zakona bosta obravnavala Odbor za promet in 
zveze in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o prevozih v cestnem 
prometu z osnutkom zakona so pristojni Družbenopolitični 
zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

PREDLOG ZA IZAJO ZAKONA o prevozih v cestnem prometu 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Organizacijo v cestnem prometu urejajo trije predpisi in sicer 
zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list SRS, št. 35/ 
87), ki ureja prevoze na področju Republike Slovenije, zakon 
o prevozu v mednarodnem cestnem prometu (Uradni list 
SFRJ, št. 41/80, 56/80, 33/87 in 89/90), ki se v skladu s 4. 
členom Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
uporablja kot republiški zakon in v katerem je urejen prevoz 
med Jugoslavijo in drugimi državami ter obrtni zakon (Uradni 
list SRS, št. 35/88 in 24/89), ki ureja status in pogoje opravlja- 
nja prevozov za samostojne avtoprevoznike. 

Sistem organizacije prevozov v cestnem prometu ne samo, da 
je bil zaradi urejanja v več zakonih (in celo v pristojnosti dveh 
upravnih organov) parcialen, razpršen, temveč je postal neu- 
strezen zaradi sprememb v družbenoekonomskih odnosih. 

Zaradi omejenih možnosti izvajanja posameznih vrst prevo- 
zov s strani zasebnih avtoprevoznikov, ki po veljavni zakono- 
daji niso smeli opravljati mednarodnega transporta je veliko 
število zasebnih avtoprevoznikov ustanovilo majhna podjetja, 
ki pa so se lahko registrirala za vse vrste prevozov. Veliko 
število transportnih podjetij je nastalo tudi z reorganizacijo 
velikih družbenih podjetij s tega področja. 

Kljub izredni pomembnosti cestnega prometa, tako za oprav- 
ljanje prevoza blaga in potnikov v notranjem prometu v naši 
republiki, kakor tudi za vključevanje v prevoze v naši zunanje- 
trgovinski menjavi, lahko ugotavljamo, da se je ta doslej 
razvijal dokaj stihijsko. V celoti ne ustreza niti potrebam 
gospodarstva, še manj pa doseženi stopnji družbenega raz- 
voja in potrebam našega vključevanja v Evropo. Še več, v zad- 
njih 20-ih letih smo priča neugodnim strukturnim spremem- 
bam na področju prometa v celoti, katerih posledica je čez- 
merna obremenjenost okolja, previsok delež stroškov tran- 
sporta v ceni proizvodov in storitev, neracionalna izraba pro- 
stora in posledično previsoki družbeni stroški. Delež prevoz- 
nih stroškov v vrednosti blagovne proizvodnje znaša okrog 
15%, kar je še enkrat toliko kot v državah zahodne Evrope. 

Usmeritev evropske prometne politike v liberalizacijo in har- 
monizacijo prometnega sistema nujno zahteva prilagoditev 
naše politike in zakonodaje novo nastalim razmeram. Posto- 
pen prehod na liberaliziran prometni trg in s tem na tržno 
zasnovo poslovanja, ob pogoju predhodne harmonizacije oz. 
izenačitve pogojev poslovanja vseh prometnih panog bo 
temelj naše prihodnje prometne politike. Harmonizacija pro- 
metnega sistema zajema predvsem problematiko infrastruk- 
ture, pokrivanja eksternih stroškov in pogoje dela posamez- 
nih prometnih panog. V tem okviru bo potrebno še posebno 
pozornost posvetiti cestnemu prometu. Liberalizacija ne 
pomeni, da se država odreka svojemu vplivu na delovanje 
prometnih sistemov, saj gre za njen neposredni interes. Vloga 
države je izredno pomembna v ustvarjanju pogojev za narod- 
nogospodarsko optimalen družbenoekonomski razvoj na tem 
področju. 

Kljub geografski legi Slovenije na sečišču pomembnih evrop- 
skih transportnih poti in dejstvu, da je naša politika v načelu 
temeljila na podobnih izhodiščih kot politika Evropske gospo- 
darske skupnosti, pa se za njeno realizacijo ni uspelo zagoto- 
viti potrebnih finančnih sredstev, hkrati pa se ni zagotovilo 
načelo liberalizacije in prostega pristopa transportnih organi- 
zacij na transportno tržišče, seveda ob vzporedni zagotovitvi 
enakih pogojev za njihovo poslovanje. 

Osnovna načela prometne politike suverene Slovenije morajo 
torej predvsem upoštevati in temeljiti na izkušnjah prometno 
razvitih držav EGS in v tem okviru na nujnosti zagotovitve- 
:prostega pristopa transportnih podjetij na transportno 
tržišče, proste izbire transportnega sredstva, obremenjevanja 
posameznih prevoznikov z vsemi stroški, ki jih povzročajo, 
enakega odnosa države do posameznih prometnih panog 
v pogledu stroškov infrastrukture, odprave oz. zmanjšanja 
obmejnih formalnosti pri pretoku blaga in potnikov, poenote- 
nje zakonodaje na področju prometa ipd. 

Na področju cestnega avtobusnega prometa je v Republiki 
Sloveniji registriranih 21 podjetij za javni promet. Regionalno 
pokrivajo celotno področje republike z rednimi medkrajev- 
nimi in primestnimi linijami ter s pogodbenimi prevozi. Marsi- 
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katero industrijsko podjetje, šole in zaselki si življenja brez 
njih ne morejo predstavljati. V medkrajevnem cestnem pro- 
metu je trenutno registriranih 230 linij, v primestnem prometu 
pa skoraj 1.000. Nekatera podjetja so že tudi tradicionalno 
vezana na prevoze v tujino in to s preko 100 rednimi medna- 
rodnimi linijami ter s prevozi za potrebe turizma in prevozi 
zdomcev iz zahodnoevropskih držav. Močne so tudi povezave 
s sosednjo Republiko Hrvaško, s katero imamo preko 100 
rednih, sedaj meddržavnih linij. Nekatera naša podjetja pa 
skoraj v celoti pokrivajo potrebe po prevozih v dnevni migra- 
ciji, predvsem v Istri in Hrvaškem Zagorju. Teh linij je preko 
50. Na osnovi Videmskega sporazuma z Republiko Italijo 
opravljajo slovenski javni cestni prevozniki tudi 27 maloob- 
mejnih linij. 

Javni prevozniki te prevoze opravljajo z 2.300 vozili, hkrati pa 
s 600 vozili opravljajo tudi prevoze v mestnih prometih v urba- 
nih središčih. Ilustrativen je podatek, da so javni cestni pre- 
vozniki v zadnjih dveh letih povprečno z 2.900 avtobusi prepe- „ 
Ijali vsak dan v Sloveniji 1,3 mio potnikov, od tega 600.000 
v primestnem in medkrajevnem prometu in 700.000 v mestnih 
prometih. Vsak dan napravijo preko 400.000 km. 

V posebne in pogodbene prevoze se aktivno vključujejo tudi 
zasebni podjetniki in samostojni avtoprevozniki. Število avto- 
busov v zasebni lasti je bilo v letu 1985 le 52, konec leta 1987 
pa jih beležimo že 365. Vzrok temu porastu je v tedanji 
spremembi zakonske regulative, ki je omogočila opravljanje 
te dejavnosti. To je povzročilo, da so se v Sloveniji registrirali 
samostojni prevozniki iz ostalih tedanjih republik in da so 
delo lahko opravljali z avtobusi v njihovem okolju. 

Samostojni avtoprevozniki, 174 jih je registriranih za prevoze 
z avtobusi, imajo 305 vozil, približno 100 avtobusov pa je 
v lasti zasebnih podjetnikov, družb z omejeno odgovornostjo. 
Kot tretji sektor se v cestnem avtobusnem prometu pojavljajo 
tudi prevozi za lastne potrebe, to je takoimenovani režijski 
vozni park nekaterih podjetij, občin, krajevnih skupnosti ipd. 
Teh avtobusov je okoli 100. 

Podatki o fizičnem obsegu opravljanja transportnega dela 
v zadnjih dveh letih niso ravno tipični in niti najmanj vzpod- 
budni. Vzrok 10,3% padcu števila prepeljanih potnikov in 
7,1% padcu potniških kilometrov v letu 1991 je nedvomno 
v vojnopolitičnih razmerah in v padcu življenskih ravni. Ta 
trend se v letu 1992 še nadaljuje. 

Pri oceni stanja avtobusnih prevoznikov je potrebno poudariti 
tudi odnose med opravljenim delom javnih cestnih avtobus- 
nih prevoznikov in železnice. Strukturni delež obeh nosilcev 
potniškega kopenskega prevoza se je v zadnjih 20-ih letih 
bistveno spremenil. V letu 1970 je javni cestni avtobusni 
promet v naši republiki prepeljal 85% potnikov ter železnica 
15%. V letu 1989 pa je delež avtobusnih prevozov bil že 92%. 
Enak trend zasledimo tudi pri analizi opravljenega dela, mer- 
jenega v potniških km. V letu 1970 je bil delež avtobusnih 
prevoznikov 63% in delež železnice 37%, v letu 1989 pa se je 
delež javnih cestnih avtobusnih prevoznikov povečal na 80% 
in delež železnice je padel na 20%. Hitro rast cestnega potni- 
škega prometa v Republiki Sloveniji pa poleg podatkov 
o opravljenem delu v javnem potniškem prometu ponazarjajo 
tudi drugi pokazatelji, kot je število registriranih motornih 
vozil, poraba bencina in plinskega olja in prometna obremeni- 
tev cestnega omrežja. 

Za cestni avtobusni promet je v Republiki Sloveniji v izdelavi 
projekt, ki bo omogočil, da bo potnik na vseh avtobusih 
rednega linijskega prometa lahko plačeval z enotno mag- 
netno kartico. Projekt vodijo javni cestni avtobusni prevoz- 
niki, združeni v Sekciji za promet in zveze pri Gospodarski 
zbornici Slovenije. S tem, ko bo potnik na vseh avtobusih, ne 
glede na podjetje, lahko plačeval voznino z eno kartico ter 
z enotno računalniško obdelavo vseh fizičnih in ekonomskih 
elementov, bodo tudi dani pogoji za večjo racionalizacijo 
rednega linijskega avtobusnega prometa. Glede na dogovor- 
jeno dinamiko vpeljave tega sistema pričakujemo, da bo vpe- 
ljan že v naslednjem prometnem letu, to je v juniju 1993. Po 
naši oceni bomo s tem sistemom lahko dosegli tudi najmanj 
20% racionalizacijo v rednem linijskem avtobusnem prometu. 

Še bolj izrazito heterogena je struktura voznega parka v cest- 
nem tovornem prometu. Tu se namreč srečujemo s tremi, po 
strukturi, namenu in tehničnemu stanju povsem različnimi 
sektorji. Zanimiv je podatek, da je po številu registriranih 
cestnih tovornih motornih vozil najmočnejši privatni sektor, 
saj samostojni avtoprevozniki v naši republiki, 7.000 jih je po 
številu, razpolagajo s 13.230 tovornimi vozili. Po številu vozil 
sledi režijski vozni park, to so prevozi za lastne potrebe 
s 10.500 vozili. Javni cestni tovorni prevozniki pa razpolagajo 
s 4.300 tovornimi vozili in prikolicami. Iz teh podatkov je 
razvidno, da je skoraj vsako drugo registrirano cestno 
tovorno motorno vozilo v naši republiki v lasti samostojnih 
avtoprevoznikov, ter da javni cestni prevozniki razpolagajo le 
s 15% voznega parka naše republike. 

Kot je bilo že omenjeno, pa je ta vozni park povsem različen 
po kapacitetah in namenu. Samostojni avtoprevozniki imajo 
predvsem vozila z nosilnostjo do 7 ton (80% njihovega voz- 
nega parka) ter z njimi opravljajo prevoze s povprečno potjo 
okoli 20-30 km. Torej so namenjeni le lokalnemu razvozu. Po 
svojem namenu je podoben vozni park režijskih prevoznikov. 
To so kapacitete, s katerimi razpolagajo industrijska, trgovska 
in podobna podjetja za prevoze za njihove potrebe. S temi 
kapacitetami pa se ne smejo pojavljati na prostem transport- 
nem trgu. Največkrat ocenjujemo, da so ta vozila »nujno zlo«, 
saj je z vidika njihove izkoriščenosti, predvsem pa ekonomske 
upravičenosti, vprašljiva njihova zaposlitev. Dejstvo je 
namreč, da ta podjetja praviloma ne vodijo evidence stroškov, 
izračunov lastne cene, izračunov izkoriščenosti ipd., temveč 
vzdržujejo ta vozni park predvsem za to, da so pripravljena 
v nujnih primerih opraviti prevoze za svoje potrebe. Torej je 
vprašljiva njihova ekonomska upravičenost, kakor tudi teh- 
nično stanje in vzdrževanje teh vozil. 

Izredno slabo tehnično stanje je tudi v pretežnem delu voz- 
nega parka, s katerim razpolagajo samostojni avtoprevozniki. 
Ta vozila so nekajkrat starejša kot vozila javnih cestnih tovor- 
nih prevoznikov, saj je njihova povprečna starost preko 15 let. 

Povsem drugačno pa je tehnično stanje v voznem parku, 
s katerimi razpolagajo javni cestni prevoziki. Ta vozila so 
v povprečju stara največ 4 leta ter tehnično izredno dobra 
(predvsem v primerjavi z ostalimi sektorji), saj svoje delo 
opravljajo predvsem na tujih trgih. Posamezna podjetja imajo 
tudi več kot 90% devizne realizacije v prihodkih, njihova 
imena so znana po cestah vse Evrope, kjer se dokaj uspešno 
dokazujejo. 

V letošnjem letu se javni cestni prevozniki srečujejo še 
s poglabljanjem krize v preteklih letih. Vzrok je v upadanju 
blagovne proizvodnje, izgubi trgov v ostalih republikah bivše 
Jugoslavije, finančni nelikvidnosti ipd. Povprečno število 
vlečnih vozil in prikolic se zmanjšuje iz leta v leto, zaradi 
izločanja starih vozil in nezmožnosti nadomeščanja z novimi 
vozili. Tako se je povprečno število vlečnih vozil pri javnih 
cestnih prevoznikih v letu 1991 zmanjšalo za 10%. Ta trend je 
tudi pozitiven, kajti tržne razmere silijo prevoznike k zmanjša- 
nju voznega parka ob njegovi hkratni posodobitvi. Pozitiven 
je podatek, da se je z večjo preusmeritvijo opravljanja prevo- 
zov na tuje trge povečala tudi povprečna transportna pot. in 
sicer za 5%, tako da ta znaša pri javnih cestnih prevoznikih 
557 km. Naša transportna politika torej mora biti usmerjena 
v zagotavljanje pogojev za enakopravnejše in uspešnejše 
nastopanje naših javnih cestnih prevoznikov na tujih trgih, ter 
na usmerjanje razvoja in dela ostalih sektorjev cestnega pro- 
meta (samostojni avtoprevozniki in režijski vozni park) v smeri 
izenačitve pogojev dela in nastopa na transportnem trgu. 

Iz navedenih podatkov izhaja, da je v cestnem prometu zna- 
čilna predvsem izredne heterogenost kapacitet. Ob različni 
normativni urejenosti to pomeni tudi različne pogoje dela in 
vključevanja v domači in mednarodni trg. Predvsem to vel|a 
za odnos med javnimi cestnimi prevozniki in samostojnimi 
avtoprevozniki, kar povzroča tudi različne pogoje že v samem 
nastopu do uporabnika njihovih storitev. Posledica tega je. da 
je ob vzporednem hitrem razvoju v preteklih letih cestni pro- 
met v mnogočem odstopal od sprejetih usmeritev prometne 
politike. Pri tem velja še posebno poudariti usmerjanje raz- 
voja cestnih prevozov za lastne potrebe. Podatki o njihovih 
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zmogljivostih in izkoriščenosti potrjujejo nujnost, da moramo 
z ukrepi za prestrukturiranje doseči usmerjanje njihovega 
razvoja. 

Predlagatelj je pri pripravi predlaganega zakona izhajal iz 
vseh pomembnejših strokovnih spoznanj na področju cest- 
nega prometa, ki so se oblikovala v okviru domače in medna- 
rodne teorije in prakse. Pri oblikovanju predlagane vsebine 
zakona je predlagatelj izhajal iz naslednjih mednarodnih in 
tujih pravnih virov: 

1. Mednarodna konvencija o avtomobilskem prometu in med- 
narodna konvencija o prevozu po cestah in poteh (9/52, 5/57, 
6/57, 8/77 in 6/78); 

2. Konvencija o pogodbi o mednarodnem cestnem prevozu 
potnikov in prtljage (CVR) (8/77); 

3. Konvencija o pogodbi za mednarodni cestni prevoz blaga 
(CMR) (11/58, 1/59, 12/61, 1/63, 4/63, 12/75); 

4. Carinska konvencija o mednarodnem prevozu blaga na 
osnovi TIR karneta (Konvencija TIR, 3/61): 

5. Sporazum o izvenlinijskih mednarodnih cestnih prevozih 
z avtobusi (ASOR, 1979); 

6. Uredba Sveta št. 3690/86 z dne 1. 12. 1986, glede odprave 
carinskih formalnosti v okviru TIR konvencije na meji med 
državami članicami (OJL 314/1); 

7. Predlog za uredbo Sveta za določitev pogojev, pod katerimi 
lahko prevozniki - nerezidenti opravljajo storitve nacional- 
nega cestnega transporta znotraj države članice (OJC 349/26, 
31. 12. 1985); 

8. Predlog za uredbo Sveta za določitev pogojev, pod katerimi 
lahko tuji prevozniki opravljajo cestni potniški promet v državi 
članici (OJC 77/13, 24. 3. 1987); 

9. Predlog za uredbo Sveta o splošnih pogojih za mednarodni 
prevoz potnikov v avtobusih (OJC 120/9, 6. 5.1987 in OJC 301/ 
5, 26. 11. 1988); 

10. Direktiva Evropske skupnosti o poenostavitvi tranzitnega 
postopka v EGS (OJL 157/87, 17. 6. 1987); 

11. Smernice Sveta za pridobitev dovoljenj za delo cestnih 
vlečnih podjetij v domačem in mednarodnem prevozu (OJL 
308/23, 19. 11. 1974); 

12. Smernice Sveta o dopolnitvi smernic 74/561 za pridobitev 
dovoljenja o delu cestnih vlečnih podjetij v domačih in med- 
narodnih storitvah, smernic 74/562 za dopustitev zaposlitve 
potniških cestnih podjetij v domačih in mednarodnih stori- 
tvah in smernic 77/976 EEC, z namenom skupnega priznanja 
diplom, potrdil in drugih dokumentov o formalni kvalifikaciji 
cestnih tovornih in potniških podjetij vključno z ukrepi, ki 
nameravajo opogumiti ta podjetja, da učinkovito uporabijo 
svojo pravico do svobode podjetništva (OJL 212/101, 22. 7. 
1989); 

13. Bilateralni sporazumi o ureditvi in pogojih opravljanja 
cestnega prometa, ki jih je SFRJ sklenila z Avstrijo (23. 3. 
1961), Ciprom (21. 9. 1980), Češkoslovaško (22. 10. 1962), 
Dansko (13. 5. 1968), Nemčijo (16. 7. 1964), Finsko (7. 12. 
1976), Francijo (17. 10. 1964), Grčijo (18. 6:1959), Madžarsko 
(9. 2. 1962), Italijo (31. 3. 1955), Luxemburgom (14. 10. 1985), 
Nizozemsko (6. 9. 1966), Portugalsko (16. 6. 1978), Romunijo 
(25. 12. 1963), Španijo (18. 12. 1985): Švedsko (23. 12. 1969), 
Švico (29. 3. 1962), Turčijo (10. 1. 1968), Sovjetsko zvezo (18. 
6. 1970) in Veliko Britanijo (3. 2. 1969); 

14. Zakon o blagovnem prometu Republike Avstrije iz leta 
1952 z dopolnitvami; 

15. Zakon o tovornem cestnem prometu ZR Nemčije iz leta 
1983; 

16. Zakon o ureditvi cestnega prometa Republike Italije iz leta 
1974. 

V vseh državah Evropske gospodarske skupnosti lahko 
podjetja in zasebniki opravljajo notranji in mednarodne cestni 
promet samo po predhodni pridobitvi licence. Pogoji za nji- 
hovo pridobitev so povsod izredno zahtevni, tako glede kapi- 
tala, števila in vrste vozil, kakor tudi kadrovske usposobljeno- 
sti vodilnih oseb in voznikov. Posamezne države imajo uve- 
dene licence celo za vsako vozilo, s čimer omejujejo število 
tovornih vozil in avtobusov, ki lahko opravljajo posamezne 
vrste prevozov. V okviru Evropske skupnosti je sprejeta direk- 
tiva, ki določa enotne pogoje, ki jih bodo morali izpolnjevati 
prevozniki v vseh državah članicah. 

II. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON 

Zakon bo temeljil na naslednjih načelih: 

1. Načelo učinkovitosti 

Z makroekonomskega vidika bo moral zakon zagotoviti hiter, 
varen in predvsem ekonomsko racionalen prevoz ter v kombi- 
naciji z ostalimi prevozniki (predvsem je pomemben odnos 
z železniškim prometom) zmanjšati delež transportnih 
v končni ceni proizvodov. 

2. Načelo kompatibilnosti 

Pri tem bo zakon zagotavljal upoštevanje usmeritev, ki izhaja 
iz direktiv Evropske gospodarske skupnosti tako, da se bodo 
slovenski prevozniki lahko pod enakimi pogoji kot dosedaj 
vključevali v mednarodne prevoze. 

3. Načelo urejenosti razmerja med trgom in vlogo države 

Za zagotovitev tega načela bodo uporabljene izkušnje in 
praksa zahodnoevropskih držav. Za določene vrste storitev bo 
država predpisala natančne pogoje za opravljanje vseh vrst 
prevozov (licence). Upoštevajoč obstoječ vozni park in oprav- 
ljeno delo v notranjem in mednarodnem cestnem prometu bo 
zakon s predpisanimi dovoljenji usmerjal delo prevoznikov 
v tisto vrsto prevozov, za katero izpolnjujejo pogoje. V posa- 
meznih primerih bo država lahko omejila število izvajalcev 
storitev ter nadzorovla izvajanje prevozov. Na vseh ostalih 
področjih pa bo morala priti do izraza podjetniška iniciativa, 
izražena z ustreznimi oblikami organiziranja in konkurenčno 
borbo na trgu cestno prometnih storitev. 

III. TEMELJNE REŠITVE 

1. Zakon bo določal in urejal organizacijo in način opravljanja 
posameznih vrst prevozov v notranjem in mednarodnem cest- 
nem prometu, cestne pristojbine za tuja vozila, ki vozijo pc 
slovenskih cestah, avtobusne postaje in postajališča ir 
postaje ter parkirišča za tovorna vozila. 

Predlagane rešitve bodo na eni strani zagotovile večjo organi- 
zacijsko in tehnološko enotnost pri opravljanju prevozov 
v cestnem prometu, po drugi strani pa večje prilagajanje 
tržnim zakonitostim z usmeritvijo na mednarodne trge. 

2. Prevoze v cestnem prometu bo lahko opravljal vsak prevoz 
nik, ki bo izpolnjeval z zakonom določene pogoje. Zakon b 
določil, da bo moral biti vsak zasebnik ali pravna oseb 
registriran za opravljanje javnega prevoza ali za prevoz z 
lastne potrebe, da bo moral imeti v lasti določeno število vozi, 
ki bodo izpolnjevala pogoje glede varnosti in normativov 
v EGS, da bo imel strokovno usposobljene voznike in vodilne 
osebe ter da bo dokazal, da ima zagotovljena parkirna mesta 
za svoja vozila in mesta za vzdrževanje vozil. Ko bo prevoznik 
pisno dokazal, da izpolnjuje vse navedene pogoje, mu bo 
ministrstvo, pristojno za promet izdalo dovoljenje za opravlja- 
nje prevozov. Gre za uvajanje tako imenovanih licenc, dovo- 
ljenj za delo, ki jih poznajo povsod po svetu. 

3. Po zakonu se bo prevoz oseb v notranjem cestnem prometu 
opravljal kot javni prevoz ali kot prevoz za lastne potrebe. 
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Javni prevoz oseb se deli na prevoz v linijskem cestnem 
prometu, to je medkrajevni mestni in primestni promet ter na 
prevoz v prostem cestnem prometu. Za javni prevoz oseb 
v linijskem cestnem prometu bo zakon določal, da ministr- 
stvo, pristojno za promet, na podlagi sistema koncesij določi 
prevoznike za linije v medkrajevnem in primestnem cestnem 
prometu, obveznost usklajevanja voznih redov ter prepoved 
opustitve prevozov, določenih z voznim redom. Lokalnim 
skupnostim bo prepuščena organizacija in način urejanja 
mestnega prometa in avto-taksi prevozov, določeni pa so 
pogoji za obvezno organiziranje javne službe. Kot varianta pa 
se predlaga, da se pristojnosti glede organizacije in načina 
teh prevozov ne daje lokalnim skupnostim z zakonom, glede 
na to, da lokalne skupnosti lokalne zadeve po ustavi urejajo 
samostojno. Prevoz oseb za lastne potrebe bo z zakonom 
določen kot prevoz, ko se prevaža svoje delavce ter prevoz, ki 
ga opravljajo posamezniki zase. 

4. Prevoz oseb v mednarodnem cestnem prometu zakon deli 
na linijski in prosti cestni promet. Mednarodni linijski prevoz 
oseb se vzpostavlja na podlagi mednarodne pogodbe med 
v Slovenijo in drugimi državami, opravljal pa se bo na podlagi 
dovoljenja, ki ga bo na zahtevo zainteresiranega prevoznika 
izdajalo ministrstvo, pristojno za promet. Cenik in vozni red za 
opravljanje mednarodnega linijskega prevoza oseb bosta 
uskladila in določila domači in tuji prevoznik, potrditi pa ju bo 
moralo ministrstvo, pristojno za promet. Javni prevoz oseb 
v prostem cestnem prometu je urejen v skladu z določili 
ASOR, ki so ga podpisale vse evropske države razen Jugosla- 
vije in Turčije. 

5. Prevoz stvari v notranjem cestnem prometu se bo po 
zakonu opravljal kot javni prevoz v prostem cestnem prometu 
in kot prevoz za lastne potrebe, pri čemer je prevoz za lastne 
potrebe natačno opredeljen. 

6. Zakon bo vezal opravljanje večino prevozov stvari v medna- 
rodnem cestnem prometu na pridobitev dovoljenj za prevoz. 
V zakonu je določen način pridobitve dovoljenja ter določeno, 
da jih bo izdajalo ministrstvo, pristojno za promet, ki jih bo 
predhodno dobil od pristojnega organa druge države na 
osnovi mednarodne pogodbe, sklenjene s posamezno državo. 
Zakon bo tudi taksativno naštel 16 primerov prevozov stvari, 
za katera dovoljenja niso potrebna. Kabotaža, to je prevoz, ki 
bi ga opravljal tuj prevoznik med posameznimi kraji v Repu- 
bliki Sloveniji, bo z zakonom načeloma prepovedan, določene 
pa bodo izjeme od tega pravila. 

7. Zakon bo predpisoval obveznost, da tuja vozila, ki vozijo po 
cestah v Republiki Sloveniji, plačajo cestno pristojbino, 
s katero se pokrivajo stroški odpravljanja prometnih nesreč, 
prometnih zastojev, onesnaževanja zraka in zmanjševanja 

, posledic prometa in hrupa. Višino in način plačila cestne 
pristojbine bo določal podzakonski predpis, ki ga bo izdal 
minister, pristojen za promet, pobirali pa jo bodo carinski 
organi. 

8. Zakon o prevozu v mednarodnem cestnem prometu ureja 
tudi izredne prevoze. V Republiki Sloveniji bo izdan zakon 
o javnih cestah, ki bo urejal izredne prevoze po cestah 
v Republiki Sloveniji za domače in tuje prevoznike. 

9. Zakon bo urejal organizacijo, pogoje in način opravljanja 
prevozov v cestnem prometu, zato ta zakon ne predpisuje več 
obveznosti opravljanja preventivnih pregledov tehnične bre- 
zhibnosti vozil v cestnem prometu, saj je to predmet zakono- 
daje, ki bo urejala varnost cestnega prometa oziroma vozil. 
Prav tako ne bo vseboval več določil glede vodenja evidence 
tahografskih vložkov in roka njihovega hranjenja. 

10. Po določilih zakona bo avtobusna postaja opravljala spre- 
jem in odpravo avtobusov, potnikov in prtljage, prodaja 
vozovnice, prevzema in shranjuje prtljago ter daje informacije 
o prevozih potnikom in prevoznikom. Opredeljena in dolo- 
čena sta tudi avtobusno postajališče ter pomembnejše avto- 
busno postajališče, kot tudi postaja za tovorna vozila. 

11. Subjekti, ki izvajajo javni prevoz oseb in stvari in prevoz za 
lastne potrebe v notranjem cestnem prometu so dolžni izva- 
jati notranjo kontrolo, to je kontrolo nad izvajanjem vseh 
predpisanih ukrepov glede voznikov, vozil in drugih ukrepov, 
od katerih je odvisna varnost cestnega prometa. 

12. Carinski organi bodo po zakonu pooblaščeni, da prever- 
jajo ali imajo tuji prevozniki pri sebi predpisana dovoljenja, ter 
jih v primeru dvoma o pravilnosti oziroma nespoštovanja 
pogojev iz njega lahko odvzamejo. Inšpektorji za cestni pro- 
met bodo opravljali inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem 
zakona. 

13. Zakon bo določil prehodne roke za uveljavitev posamez- 
nih določb zakona, in sicer glede pridobitve licenc prevozni- 
kov, ki že opravljajo prevoze ter glede vzpostavitve registra 
prevoznikov. 

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE IZVEDBE ZAKONA 

Z uveljavitvijo tega zakona bo Republika Slovenija oziroma 
Ministrstvo za promet in zveze prevzelo vse obveznosti ozi- 
roma naloge v zvezi z opravljanjem mednarodnega cestnega 
prometa. To se nanaša predvsem na organizacijo in izpeljavo 
mednarodnih bilateralnih sporazumov ter tiskanje, izmenjavo 
in delitev dovolilnic. Ocenjuje se, da bo letno izmenjanih okoli 
200.000 dovolilnic vseh vrst. Ministrstvo za promet in zveze bo 
vzpostavilo register linij za javni prevoz oseb v notranjem in 
mednarodnem linijskem cestnem prometu. Isti upravni organ 
bo izdajal licence in vodil register prevoznikov v notranjem 
cestnem prometu. Za zagotovitev navedenih dodatnih nalog 
se ne predvideva dodatnih proračunskih sredstev, saj bodo 
prevozniki in druge pravne osebe, ki opravljajo prevoz, morali 
poravnavati vse nastale dejanske stroške. 

Ministrstvo, pristojno za promet, bo na podlagi tega zakona 
moral izdati izvršilne predpise, ki se nanašajo na izvedbo tega 
zakona. 

OSNUTEK ZAKONA o prevozih v cestnem prometu 

'l. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon določa organizacijo, pogoje in način opravljanja 
prevozov oseb in stvari v notranjem in mednarodnem cest- 
nem prometu. 

2. člen 

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

1. »prevoz v notranjem cestnem prometu« je vsak cestni 
prevoz znotraj meja Republike Slovenije; 

2. »prevoz v mednarodnem cestnem prometu« je vsak cestni 
prevoz najmanj čez eno državno mejo; 

3. »javni prevoz« je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen 
vsem uporabnikom prevoznih storitev; 

4. »prevoz za lastne potrebe« je prevoz, ki ga zasebnik ali 
pravna oseba opravlja za zadovoljevanje potreb pri izvrševa- 
nju svoje dejavnosti; 
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5. »domači prevoznik« je zasebnik ali pravna oseba s sede- 
žem v Republiki Sloveniji, ki ima dovoljenje za opravljanje 
prevoza oseb ali stvari v notranjem ali mednarodnem cestnem 
prometu; 

6. »tuji prevoznik« je tuji zasebnik ali pravna oseba, ki opravlja 
prevoz oseb ali stvari v mednarodnem cestnem prometu; 

7. »mednarodna pogodba« je vsak mednarodni večstranski ali 
dvostranski sporazum, protokol, aranžma oziroma izmenjava 
not, s katerimi se ureja mednarodni prevoz in ki zavezuje 
Republiko Slovenijo; 

8. »kabotaža« je vsak prevoz potnikov ali stvari med posamez- 
nimi kraji v Republiki Sloveniji, ki ga opravlja tuji prevoznik; 

9. »relacija« je razdalja med katerimakoli krajema na liniji, ki 
sta v voznem redu označena kot postaja ali postajališče; 

10. »linija« je določena relacija in smer vožnje od začetne do 
končne avtobusne postaje ali postajališča, na kateri se preva- 
žajo potniki v linijskem cestnem prometu, po voznem redu in 
ceni, ki sta vnaprej določena in objavljena; 

11. »vozni red« je ureditev linije, s katero se določa vrsta 
prevoza, relacije, na katerih se opravlja prevoz, vrstni red 
postaj in postajališč, njihova oddaljenost od začetne postaje 
ali postajališča, čas prihoda, postanka in odhoda na vsako 
avtobusno postajo in postajališče, obdobje, v katerem prevoz- 
nik opravlja prevoz na liniji in čas veljavnosti; 

12. »medkrajevni promet« je prevoz med dvema ali več kraji in 
se lahko opravlja kot potniški, hitri ali direktni prevoz; 

13. »primestni promet« je prevoz med območjem mesta in 
njegovo okolico, ki je namenjen pretežno potnikom, ki se 
vozilo na delo, v šolo in podobno (dnevna migracija) oziroma 
prevoz potnikov, namenjen dnevni migraciji med posamez- 
nimi mesti oziroma naselji, ki predstavljajo gospodarsko ce- 
loto; 

14. »mestni promet« je prevoz na ureditvenem območju 
mesta ali naselja mestnega značaja; 

15. »itinerar« označuje določeno smer gibanja prevoznega 
sredstva na avtobusni liniji: 

16. »potniški prevoz« je prevoz potnikov pri katerem potniki 
po voznem redu vstopajo in izstopajo na vseh avtobusnih 
postajah in avtobusnih postajališčih; 

17. »hitri prevoz« je prevoz potnikov, pri katerem potniki po 
voznem redu vstopajo in izstopajo samo na avtobusnih posta- 
jah, in na pomembnejših avtobusnih postajališčih; 

18. »direktni prevoz« je prevoz potnikov, pri katerem potniki 
po voznem redu vstopajo samo na začetni, izstopajo pa samo 
na končni avtobusni postaji oziroma avtobusnem postaja- 
lišču; 

19. »avtobusno postajališče« je prostor, določen za postanek 
avtobusov po voznem redu in za varno vstopanje oziroma 
izstopanje potnikov; 

20. »pomembnejše avtobusno postajališče« je prostor, dolo- 
čen za postanek avtobusov, ki mora imeti zadostno število 
peronov za varen vstop in izstop potnikov, mesta za prodajo 
vozovnic, prostor za zadrževanje potnikov, tablo z objavo 
izvlečkov iz voznih redov in objavo delovnega časa, javno 
telefonsko govorilnico, javne sanitarije in urejene prometne 
površine; 

21. »avtobusna postaja« je določen prostor za sprejem in 
odpravo avtobusov, ki mora imeti pokrite perone, urejene za 
varno vstopanje in izstopanje potnikov prostore za zadrževa- 
nje potnikov in voznega osebja za hrambo prtljage, sanitarije 
ter prometni urad in s posebnimi predpisi določeno opremo; 

22. »parkirišče za tovorna vozila oziroma avtobuse« je urejen 
prostor za parkiranje, na katerem so za vozno osebje zagotov- 
ljeni minimalni higienski pogoji (pitna voda, sanitarije) in 
telefon. 

3. člen 

Pri prevozu oseb in stvari v cestnem prometu mora imeti 
voznik domačega prevoznika med vožnjo v vozilu dokument, 
iz katerega morajo biti razvidni podatki o vrsti prevoza, firma 
oziroma ime in sedež prevoznika, ime in priimek voznika, 
glavni podatki o smeri vožnje, registrska številka vozila, stanje 
števca ob začetku in na koncu vožnje in podpis pooblaščene 
osebe, ki je izdala dokument. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja za opravljanje javnega 
prevoza oseb v mestnem cestnem prometu, za opravljanje 
avto-taxi prevozov ter prevozov za lastne potrebe, ki jih 
opravljajo posamezniki zase. 

Vozila, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu, 
morajo imeti oznake in opremo, ki jo predpiše minister za 
promet in zveze. 

4. člen 

Domači prevoznik lahko opravlja prevoz oseb in stvari v notra- 
njem in mednarodnem cestnem prometu, če izpolnjuje 
naslednje pogoje: 

1. da je registriran za opravljanje javnega prevoza ali za 
prevoz za lastne potrebe; 

2. da je lastnik določenega števila vozil za posamezne vrste 
prevozov, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določajo predpisi o var- 
nosti cestnega prometa in normativi Evropske gospodarske 
skupnosti; 

3. da ima zaposlene voznike avtobusov, voznike motornih 
tovornih vozil nad 3500 kg nosilnosti ter voznike motornih 
tovornih vozil v mednarodnem cestnem prometu, ki imajc^ 
strokovno izobrazbo najmanj IV. stopnje zahtevnosti; 

4. da ima direktor ali od njega pooblaščena oseba, odgovorn 
za prevoz, potrdilo o strokovni usposobljenosti; 

5. da dokaže, da ima zagotovljena parkirna mesta za svoja 
vozila in mesta za vzdrževanje vozil. 

<n 
Zasebnik ali pravna oseba predloži pisna dokazila o izpolnje- 
vanju pogojev iz prejšnjega odstavka Gospodarski zbornici 
Slovenije oziroma Obrtni zbornici Slovenije, ki po preveritvi 
dokazil pošlje predlog za izdajo dovoljenja za opravljanje 
prevozov (licenca) ministrstvu,pristojnemu za promet. 

Ministrstvo, pristojno za promet, izda domačemu prevozniku 
licenco na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka in vodi 
evidenco izdanih licenc. 

Domači prevoznik lahko začne opravljati prevoz oseb in stvari 
v notranjem ali mednarodnem cestnem prometu, ko pridobi 
licenco. 

Ministrstvo, pristojno za promet, odvzame domačemu prevoz- 
niku licenco, če ugotovi, da ta več ne izpolnjuje zahtevanih 
pogojev. 

Določila tega člena ne veljajo za vozila, namenjena za potrebe 
obrambe in zaščite. 

II. PREVOZ OSEB 

1. Prevoz oseb v notranjem cestnem prometu 

1.1. Javni prevoz oseb 
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5. člen 

Javni prevoz oseb se opravlja kot prevoz v linijskem cestnem 
prometu in prevoz v prostem cestnem prometu. 

1.1.1. Javni prevoz oseb v linijskem cestnem prometu 

6. člen 

Javni prevoz oseb v linijskem cestnem prometu se opravlja na 
določenih relacijah, po vnaprej določenem voznem redu in so 
zanj določeni cena in splošni prevozni pogoji; opravlja se kot 
medkrajevni, primestni in mestni promet. 

7. člen 

Ministrstvo, pristojno za promet, vsako leto razpiše potrebe 
po prevozih na linijah medkrajevnega in primestnega pro- 
meta. 

Domači prevoznik predloži ministrstvu, pristojnemu za pro- 
met predlog voznega reda, v katerem navede oddaljenost 
vsake avtobusne postaje in postajališča od začetne postaje 
oziroma postajališča na podlagi daljinarja z minimalnimi časi 
vožnje, ki ga določi minister, pristojen za promet, ter predlog 
cene in splošne prevozne pogoje. 

Po prejemu predlogov voznih redov na linijah medkrajevnega 
in primestnega prometa ministrstvo, pristojno za promet, na 
podlagi predpisa o načinu in postopku določitve voznih redov 
in njihove registracije, ki ga izda minister,pristojen za promet, 
določi vozne rede. 

Pri določitvi voznih redov in prvega odstavka tega člena 
upošteva ministrstvo, pristojno za promet, njihovo usklaje- 
nost z voznimi redi železniškega, pomorskega in zračnega 
prometa. 

8. člen 

Domači prevoznik mora registrirati vozni red pri ministrstvu, 
pristojnemu za promet, ki vodi register linij, po registraciji pa 
a mora objaviti na krajevno običajen način, najpozneje 14 
ti pred dnevom, ki je v voznem redu določen za začetek 
egovega izvajanja. 

9. člen 

">omači prevoznik ne sme opustiti nobenega prevoza, določe- 
aga z voznim redom. 

Izjemoma sme biti na posamezni liniji ali delu linije prevoz 
začasno prekinjen, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, 
ki jih ni mogoče predvideti in katerih posledic ni moč odvrniti 
(višja sila). 

O prekinitvi prevoza iz prejšnjega odstavka mora domači 
prevoznik obvestiti javnost preko sredstev javnega obvešča- 
nja takoj, ko nastopijo okoliščine, ki so povzročile prekinitev, 
istočasno pa tudi ministrstvo, pristojno za promet. 

10. člen 

Organizacijo in način urejanja mestnega prometa lahko 
lokalne skupnosti določijo kot gospodarske javne službe. 

Mestni promet v mestih, ki imajo več kot 100.000 prebivalcev, 
se obvezno opravlja kot gospodarska javna služba. 

VARIANTA: Ta člen se črta. 

1.1.2. Javni prevoz oseb v prostem cestnem prometu 

11. člen 

Javni prevoz oseb v prostem cestnem prometu je prevoz, za 
katerega relacijo, ceno prevoza potnikov ter druge pogoje 

prevoza določita prevoznik in naročnik prevoza s pisno po- 
godbo. 

12. člen 

Organizacijo, način in pogoje opravljanja avto-taxi prevozov 
določijo lokalne skupnosti. 

VARIANTA: Ta člen se črta. 

1.2. Prevoz oseb za lastne potrebe 

13. člen 

Prevoz oseb za lastne potrebe opravljajo podjetja, državni 
organi, druge pravne osebe ter zasebniki, kadar ga opravljajo 
za svoje namene. 

Prevoz oseb za lastne potrebe opravljajo tudi posamezniki, 
kadar uporabljajo vozilo zase. 

2. Prevoz oseb v mednarodnem cestnem prometu 

14. člen 

Tuji prevoznik ne srhe opravljati kabotaže v mednarodnem 
cestnem prevozu oseb. 

2.1. Javni prevoz oseb v mednarodnem linijskem cestnem 
prometu 

W 
15. člen 

Javni prevoz oseb v mednarodnem linijskem cestnem pro- 
metu (v nadaljnjem besedilu: mednarodni linijski prevoz 
oseb) med Republiko Slovenijo in drugimi državami ter tran- 
zitni prevoz čez Republiko Slovenijo se vzpostavljata v skladu 
z mednarodno pogodbo in se opravljata v skladu s pogoji, ki 
jih določata ta zakon in mednarodna pogodba. 

16. člen 

Mednarodni linijski prevoz oseb se na ozemlju Republike 
Slovenije lahko opravlja le na podlagi dovoljenja, ki ga izda 
ministrstvo, pristojno za promet. 

Dovoljenje se izda na zahtevo zainteresiranega domačega ali 
tujega prevoznika, ki ji je potrebno priložiti vozni red, cenik, 
itinerar in druge priloge, določene z mednarodno pogodbo. 

Register mednarodnih linij vodi ministrstvo, pristojno za 
promet. 

Domači in tuji prevoznik plačata takso za stroške v zvezi 
s potrjevanjem in izdajanjem dovoljenj iz prvega odstavka 
tega člena. Višino takse določi minister, pristojen za promet. 

17. člen 

Mednarodni linijski prevoz oseb se mora opravljati v skladu 
s cenikom in voznim redom, ki ga uskladita in določita 
domači in tuji prevoznik. 

Cenik in vozni red mora potrditi organ iz prvega odstavka 
prejšnjega člena. 

18. člen 

Mednarodni linijski prevoz oseb se lahko opravlja tudi z več 
vozili po voznem redu, če to ni v nasprotju z mednarodno 
pogodbo in če se prevoz opravlja z vsemi vozili na vsej relaciji, 
za katero je odobren vozni red. 

19. člen 

Objavljanje voznega reda, način in pogoji uporabe avtobusnih 
postaj in postajališč ter ostali pogoji v mednarodnem linij- 
skem prevozu oseb, se izvajajo po določbah tega zakona 
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o notranjem cestnem prevozu, tuji prevozniki pa morajo pri 
tem upoštevati tudi z mednarodno pogodbo dogovorjene 
obveznosti. 

20. člen 

Tuji prevoznik pošlje zahtevo za dovoljenje iz 16. člena tega 
zakona po pristojnem organu svoje države. 

21. člen 

Poleg pogojev, ki jih določata ta zakon in mednarodna 
pogodba se lahko v dovoljenju za opravljanje mednarodnega 
tranzitnega linijskega prevoza oseb, izdanemu tujemu prevoz- 
niku, določi še: 

1. prepoved, da se sprejemajo osebe v Republiki Sloveniji za 
prevoz v državo tujega prevoznika ali v tretjo državo; 

2. prepoved, da izstopajo v Republiki Sloveniji osebe, pripe- 
ljane iz države tujega prevoznika ali tretje države. 

22. člen 

Pri opravljanju mednarodnega linijskega prevoza oseb na 
ozemlju Republike Slovenije mora biti v vozilu Izvirnik dovo- 
ljenja iz 16. člena tega zakona ali njegova kopija, ki jo overi 
organ, ki jo je izdal. 

2.2. Javni prevoz oseb v mednarodnem prostem cestnem 
prometu 

23. člen 

Javni prevoz oseb v mednarodnem prostem cestnem promotu 
se opravlja kot: 

1. krožna vožri|a zaprtih vrat, to je prevoz iste skupine osob, ki 
se prevaža z istim vozilom; 

2. prevoz osob pri odhodu in s praznim vozilom pri vrnitvi; 

3. izmenične vožnje, organizirane za prevoz v naproj organizi- 
ranih skupin osob, z več potovanji iz Istega odhodnega kraja 
do istoga namembnega kraja pri čemer so mora vsaka sku- 
pina, ki je odpotovala skupaj, vrniti v isti sestavi, tako, da jo pri 
prvi vožnji ob vrnitvi in zadnji vožnji ob odhodu vozilo prazno; 

4. drugi prevozi v prostem cestnem promotu, kot so: 

a) prevzem osob, ki so se organizirali kot skupina v tretji 
državi, vendar no v tisti, v kateri jo vozilo registrirano In ne 
v tisti državi, na ozemlju katere so skupina prevzame v prevoz 
In to tako, da so mora vozilo s skupino osob vrniti v državo, 
v kateri je vozilo registrirano; 

b) provoz, pri kalorom vstopa vozilo prazno zaradi prevzema 
skupine oseb in prevoza to skupine oseb na območje države, 
v kateri je vozilo registrirano. 

Prevoze iz 1. in 2. točko prejšnjega odstavka lahko opravljajo 
tuji prevozniki brez dovoljenj, prevoze Iz 3. In 4. točke prejš- 
njega odstavka pa z dovoljenjem, če nI v mednarodni pogodbi 
drugače določeno. 

24. člen 

Pri opravljanju provo/ov iz prejšnjega člena mora imeti voznik 
v vozilu Izpolnjeno kontrolno listino seznam oseb, ki ga je 
podpisal domači oziroma tuji prevoznik in potrdil pristojni 
carinski orgari na mo|nom prehodu ob vstopu In izstopu 
v državo. 

Će v mednarodni pogodbi nI drugače določeno vodi domači 
prevoznik potni list na obrazcu In na način, ki ga predpiše 
ministrstvo, pristojno za promot, tuji prevoznik pa na obrazcu 
In na način, kot določa predpis njegove države. 

25. člen 

Ministrstvo, pristojno za promet, odloči o odvzemu ali razve- 
ljavitvi dovoljenja iz 16. člena tega zakona, ki je bilo izdano 
domačemu ali tujemu prevozniku, oziroma dovoljenja iz 23. 
člena tega zakona, ki je bilo izdano tujemu prevozniku, če 
prevoznik kljub poprejšnjemu opozorilu prevoza ne opravlja 
v skladu z določbami tega zakona ali mednarodne pogodbe. 

Dovoljenje iz 16. člena tega zakona, ki je bilo izdano tujomu 
prevozniku, se razveljavi pod pogoji Iz prejšnjega odstavka 
oziroma v primeru, če pristojni organ države, v kateri je 
prevoznik registriran, noče izdati ustreznega dovoljenja za 
domačega prevoznika. 

Odvzem dovoljenja po prvem in drugem odstavku tega člena 
se izreče za čas od treh do dvanajstih mesecev. 

III. PREVOZ STVARI 

1. Prevoz stvari v notranjem cestnem prometu 

26. člen 

Prevoz stvari v notranjem cestnem prometu se opravlja kot 
javni prevoz v prostem cestnem prometu in kot prevoz za 
lastne potrebe. 

27. člen 

Javni prevoz stvari v prostem cestnem prometu je prevoz za 
katerega se relacija, cena prevoza in drugi prevozni pogoji 
določijo s pogodbo med prevoznikom In naročnikom pre- 
voza. 

28. člen 

Provoz stvari za lastne potrebe opravljajo podjetja, državni 
organi, druge pravne osebe ter zasebniki, če prevažajo izk 
ljučno stvari v zvezi z opravljanjem del s svojega delovneg; 
področja kot je prevoz stvari v njihovi lasti, ali stvari, ki so bili t 
pri njih proizvedene in prodane oziroma izposojene ali najete, 
dane v obdelavo, preoblikovanje, popravilo ali dane v skladiš- 
čenje In podobno. 

Za prevoz stvari za lastne potrebe se štejo tudi prevoz stvari, ki 
jih je državljan Izdelal, predelal, popravil ali v te namene kupil 
ter prevoz za potrebe lastnega gospodinjstva in to z vozilom 
z nosilnostjo največ 1 tono. 

2. Prevoz stvari v mednarodnem cestnem prometu 

29. člen 

Domači prevoznik mora pridobiti dovol|enje za prevoz stvari, 
v mednarodnem cestnem prometu, če jo mednarodni prevoz 
v posameznih državah dovoljen samo na njegovi podlagi. 

Dovoljenje Iz prejšnjega odstavka izda ministrstvo, pristojno 
za promet, po merilih, postopku In načinu delitve, določenih 
v predpisu, ki ga izda minister, pristojen za promet. 

Domači prevoznik plača takso za stroške nastale v zvezi 
s pridobivanjem in Izdajanjem dovoljonj Iz prvega odstavku 
tega člena. Višino takse določi minister, pristojen za promot. 

30. člen 

Ministrstvo, pristojno za promot, dobi dovoljenja iz prejšnjega 
člena od pristojnega organa drugo državo na podlagi medna- 
rodno pogodbo, sklonjeno s posamezno državo. 

31. člen 

Tuji prevoznik Iz države, s katero jo sklonila Republika Slove- 
nija pogodbo o mednarodnem prevozu stvari v cestnem pro- 
metu, opravka mednarodni prevoz stvari v Republiki Sloveniji 
na podlagi dovoljenja za provoz stvari, ki qa izda ministrstvo, 
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pristojno za promet, če ni v mednarodni pogodbi določeno, 
da se opravlja prevoz brez dovoljenja. 

Mednarodni prevoz s tujim motornim vozilom s priklopnimi 
vozili (skupina vozil) se opravlja na podlagi enega dovoljenja. 

V primeru, če imajo tuja motorna vozila in priklopna vozila 
v skupini vozil registrske označbe različnih držav, mora imeti 
voznik v vozilu ne glede na prejšnji odstavek za vsako teh 
vozil posebno dovoljenje za prevoz stvari, razen če ni v med- 
narodni pogodbi drugače določeno. 

Izvirnik dovoljenja za prevoz stvari mora biti v tujem vozilu, ko 
je ta na območju Republike Slovenije. 

Na mejnem prehodu oziroma na drugem kraju, kjer se oprav- 
lja carinsko nadzorstvo in od katerega začne tuje vozilo voziti 
po cestah v Republiki Sloveniji, preverja carinski organ ali je 
v vozilu dovoljenje iz prvega odstavka tega člena. Če ugotovi, 
da v vozilu ni predpisanega dovoljenja mu prepove vstop 
v Republiko Slovenijo. Če drugi pristojni organi pri kontroli 
prometa ugotovijo, da je tuje vozilo v prometu na cestah 
v Republiki Sloveniji brez predpisanega dovoljenja, mu pre- 
povejo nadaljno vožnjo in ga napotijo na najbližjo službo 
carinskega nadzorstva. Izjemoma mu lahko dovolijo vožnjo 
do najbližje službe carinskega nadzorstva, če so dana jam- 
stva, da bo odredba spoštovana. 

Ministrstvo, pristojno za promet, lahko odloči v skladu s prejš- 
njim odstavkom tako, da prepove vožnjo tujemu vozilu po 
cestah v Republiki Sloveniji in določi, kako ga je treba odpra- 
viti iz Republike Slovenije oziroma da mu dovoli vožnjo po 
cestah v Republiki Sloveniji, za kar izda posebno dovoljenje. 

32. člen 

Če je tuji prevoznik Iz države, s katero Republika Slovenija ni 
sklenila pogodbe o mednarodnem cestnem prevozu stvari 
pridobi proti plačilu na mejnem prehodu oziroma drugem 

(kraju, kjer se opravlja carinsko nadzorstvo, posebno dovolje- 
nje za prevoz stvari in plača cestno takso v skladu s 37. 
členom tega zakona. Kopije tako izdanih dovoljenj pošlje 
carinski organ ministrstvu, pristojnemu za promet, do 10. 
v mesecu za prejšnji mesec. 

33. člen 

Ne glede na določila 31. in 32. člena tega zakona, dovoljenje 
ni potrebno: 

I. za prevoz stvari z javnega letališča in na javno letališče, če 
pride do havarije ali druge nesreče letala ali če mora letalo 
pristati zaradi spremenjene smeri leta v sili, ali če so odpove- 
dane letalske linije; 

2 za prevoz poškodovanega motornega vozila in njegove 
prikolice; 

3. za prevoz posmrtnih ostankov; 

4. za prevoz stvari pri selitvi v ustreznih posebnih vozilih; 

5. za prevoz poštnih pošiljk; 

6. za prevoz eksponatov, namenjenih za sejme in razstave; 

7. za prevoz pripomočkov in drugih potrebščin za gledališke, 
glasbene in druge kulturne prireditve, cirkuške predstave ali 
za filmska, radijska in televizijska snemanja; 

8. za prevoz mrtvih živali, razen če gre za industrijsko prede- 
lavo; 

9. za prevoz čebel in ribjega podmladka; 

10. za prevoz cvetja, okrasnih rastlin in rastlinskih sadik; 

II. za prevoz medicinskega in drugega materiala kot pomoč 
v primeru naravnih nesreč in za prevoz blaga v humanitarne 

namene; 

12. za prazna vozila, s katerimi se zamenjajo pokvarjena vozila 
in prevzamejo za prevoz stvari iz pokvarjenih vozil v Republiki 
Sloveniji ali tretji državi; 

13. za vozila tehnične pomoči za popravilo pokvarjenih vozil 
(servisna remontna vozila); 

14. za prevoze tovorov izključno v reklamne namene ali za 
pouk; 

15. za vozila, z nosilnostjo manj kot 3,5 ton in skupno maso do 
6 ton. 

Za prevoz iz prejšnjega odstavka mora imeti voznik v vozilu 
listine in drugo dokumentacijo, iz katerih je razvidno, da gre 
za enega od navedenih prevozov. 

34. člen 

Tuji prevoznik lahko opravi notranji prevoz stvari med posa- 
meznimi kraji v Republiki Sloveniji (kabotaža) le, če dobi 
dovoljenje za notranji prevoz stvari. Prošnjo za dovoljenje 
vloži tuji prevoznik pri pristojnemu organu za promet države, 
v kateri ima sedež, ta pa jo posreduje ministrstvu, pristojnemu 
za promet. 

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se sme izdati, če je zaradi 
pomanjkanja ustreznih transportnih zmogljivosti v državi 
nujno, da opravi prevoz tuji prevoznik. 

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena izda ministrstvo, 
pristojno za promet, po predhodnem mnenju Gospodarske 
zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije. 

35. člen 

Tuji prevoznik sme opravljati prevoz stvari iz Republike Slove- 
nije v tretjo državo in obratno, če določa to mednarodna 
pogodba in če dobi za to dovoljenje ministrstva, pristojnega 
za promet, po predhodnem mnenju Gospodarske zbornice 
Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije. 

Ne glede na prejšnji odstavek sme tuji prevoznik opraviti 
prevoz stvari iz Republike Slovenije v tretjo državo in obratno, 
tudi kadar to nI določeno v mednarodni pogodbi, če je zaradi 
pomanjkanja ustreznih transportnih zmogljivosti v Republiki 
Sloveniji treba pritegniti tujega prevoznika in če dobi za to 
dovoljenje iz prejšnjega odstavka. 

36. člen 

Ministrstvo, pristojno za promet, lahko odloči o začasni pre- 
povedi vožnje po cestah v Republiki Sloveniji tovornim vozi- 
lom tujega prevoznika, ki kljub poprejšnjemu opozorilu stvari 
ne prevaža v skladu s tem zakonom ali z mednarodno po- 
godbo. 

Začasna prepoved iz prejšnjega odstavka se izreče za čas od 
treh do dvanajstih mesecev. 

IV. CESTNA TAKSA 

37. člen 

Za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji razen za 
vozilo, s katerim se opravlja prevoz iz 36. člena tega zakona, 
se plača cestna taksa po predpisih o javnih cestah, če ni 
v mednarodni pogodbi drugače določeno. Cestna taksa vse- 
buje stroške odpravljanja prometnih nesreč, prometnih zasto- 
jev, onesnaževanja zraka in zmanjševanja posledic prometa in 
hrupa, če ni v mednarodni pogodbi drugače določeno. 

38. člen 

Če imata motorno in priklopno vozilo registrski označbi 
različnih držav, se zaračunava cestna taksa v zneskih, ki 
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veljajo za državo, v kateri je registrirano posamezno vozilo. 

39. člen 

Cestno takso iz 37. člena tega zakona pobirajo carinski organi 
in jo vplačujejo v republiški proračun. 

V. AVTOBUSNE POSTAJE IN POSTAJALIŠČA TER POSTAJE 
IN PARKIRIŠČA ZA TOVORNA VOZILA 

40. člen 

Avtobusna postaja opravlja sprejem in odpravo avtobusov, 
predvidenih z voznim redom, potnikov in prtljage, prodajo in 
predprodajo vozovnic ter rezervacije sedežev, prevzem in 
shranjevanje prtljage, daje informacije o prevozih potnikom in 
prevoznikom in opravlja druge storitve v zvezi s prevozi za 
potnike in prevoznike. 

Avtobusna postaja mora za vse prevoznike opravljati storitve 
pod enakimi pogoji. 

Delovni čas, cenik in splošni pogoji poslovanja avtobusne 
postaje morajo biti objavljeni na vidnem mestu. 

41. člen 

Domači in tuji prevoznik mora takoj obvestiti najbližjo avto- 
busno postajo, če med vožnjo nastane okvara ali ovira, zaradi 
katere bi imel predvidoma več kot 60 minut zamude. 

Avtobusna postaja, ki je tako obvestilo sprejela, mora o tem 
takoj obvestiti naslednjo avtobusno postajo na liniji. 

42. člen 

Domači in tuji prevoznik mora ustaviti na vsaki avtobusni 
postaji in avtobusnem postajališču v skladu z voznim redom. 

Prevoznik ne sme ustavljati izven avtobusnih postaj in avto- 
busnih postajališč, ki so urejena in določena v voznem redu. 

43. člen 

Ministrstvo, pristojno za promet, predpiše opremljenost avto- 
busnih postaj in pomembnejših postajališč ter način opravlja- 
nja njihovih storitev. 

44. člen 

Postaja za tovorna vozila opravlja sprejem, parkiranje ali 
garažiranje, varovanje, odpravljanje tovornih vozil ter zago- 
tavlja bivanje in nastanitev voznega osebja v skladu s sploš- 
nimi pogoji poslovanja. 

45. člen 

Storitve postaje, parkirišča za tovorna vozila ali za avtobuse 
so pod enakimi pogoji dostopni vsem uporabnikom. 

Delovni čas, cenik za opravljanje storitev ter splošni pogoji 
poslovanja postaje oziroma parkirišča za tovorna vozila ali za 
avtobuse morajo biti objavljeni na vidnem mestu. 

VI. NOTRANJA KONTROLA 
46. člen 

Subjekti, ki izvajajo javni prevoz oseb in stvari in prevoz za 
lastne potrebe v notranjem cestnem prometu so dolžni izva- 
jati trajno kontrolo nad izvajanjem predpisanih zdravstvenih 
pogojev, delovnih pogojev in drugih pogojev, ki jih morajo 
izpolnjevati vozniki, potrebnih za varno upravljanje z vozilom, 
nad predpisanimi pogoji glede vozil in izvajanjem drugih 
predpisanih ukrepov, od katerih je odvisna varnost cestnega 
prometa. 

Organizacijo notranje kontrole, pristojnosti in način izvajanja 
notranje kontrole uredijo izvajalci s svojimi akti. 

VII. POOBLASTILA CARINSKIH IN INŠPEKCIJSKIH 
ORGANOV 

47. člen 

Carinski organi so pooblaščeni, da na mejnem prehodu-flzi- 
roma na drugem kraju, kjer se opravlja carinsko nadzorstvo, 
preverjajo, ali ima tuji prevoznik dovoljenje in druge listine, 
predpisane v tem zakonu, drugih predpisih in mednarodnih 
pogodbah. Če ugotovijo, da tuji prevoznik v vozilu nima 
predpisanega dovoljenja, mu prepovejo vstop v Republiko 
Slovenijo oziroma nadaljnjo vožnjo po cestah v Republiki 
Sloveniji. 

Carinski organi so pooblaščeni, da začasno odvzamejo 
tujemu vozniku dovoljenje iz 16. in 23. člena tega zakona, če 
dvomijo o njegovi pravilnosti oziroma če voznik ne spoštuje 
pogojev iz dovoljenja. Začasno odvzeto dovoljenje je treba 
skupaj z zapisnikom o začasnem odvzemu poslati v 24 urah 
ministrstvu, pristojnemu za promet, da o tem dokončno od- 
loči. 

Carinski organi izvršujejo odločitve ministrstva, pristojnega 
za promet, iz 25. in 36. člena tega zakona. 

48. člen 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona 
in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo inšpek-, 
torji za cestni promet. 

49. člen 

Inšpektorji za cestni promet nadzorujejo: 
> J ■ 

- prevoz v mestnem, primestnem in medkrajevnem cestna 
prometu; 
- javni prevoz v notranjem prostem cestnem prometu; 
- prevoz za lastne potrebe iz 13. in 28. člena tega zakona; 
- prevoz v mednarodnem cestnem prometu; 
- avtobusne postaje, pomembnejša avtobusna postajališča in { 
postaje ter parkirišča za tovorna vozila; ? 
- izvajanje notranje kontrole. 1 

50. člen 

Inšpektor za cestni promet lahko pri opravljanju inšpekcij- 
skega nadzora: 

1. prepove prevoz, če se opravlja v nasprotju z določbami 4., 
22., 24., 34. in 36. člena tega zakona; 

2. prepove uporabo avtobusne postaje ali avtobusnega posta- 
jališča, postaje ali parkirišča za tovorna vozila, če se ne 
odpravijo ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, 
ki ga je določil inšpektor, preti pa nevarnost za življenje ali 
zdravje ljudi ali večja premoženjska škoda; 

3. odreja druge ukrepe po splošnih predpisih, ki urejajo 
inšpekcijsko nadzorstvo in pooblastila inšpektorjev. 

51. člen 

Pritožba zoper odločbo o ukrepih iz prve točke prvega 
odstavka prejšnjega člena ne zadrži izvršitve odločbe. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

52. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
domači prevoznik - pravna oseba ali zasebnik: 

1. če pri prevozu oseb in stvari v cestnem prometu voznik 
domačega prevoznika med vožnjo v vozilu nima dokumenta, 
iz katerega so razvidni podatki o vrsti prevoza, firma oziroma 
ime in sedež prevoznika in drugega voznega osebja, glavni 
podatki o smeri vožnje, registrska številka vozila, stanje 
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števca ob začetku in na koncu vožnje in podpis pooblaščene 
osebe oziroma če vozila, s katerimi se opravljajo prevozi 
v cestnem prometu nimajo oznak in opreme, določene s pred- 
pisom, izdanim na podlagi tega zakona (3. člen); 
2. če voznega reda ne objavi na krajevno običajen način 
najpozneje 14 dni pred dnevom, ki je v voznem redu določen 
za začetek njegovega izvajanja (8. člen); 

3. če o prekinitvi prevoza v primeru višje sile ne obvesti 
javnosti preko sredstev javnega Obveščanja in ministrstva, 
pristojnega za promet (9, člen); 

4. če z avtobusom ne ustavi na vsaki avtobusni postaji ali 
postajališču v skladu z voznim redom, ali ustavi izven avto- 
busnih postaj in avtobusnih postajališč, ki so urejena in dolo- 
čena v voznem redu (prvi in drugi odstavek 42. člen); 

5. če upravljalec avtobusne postaje ali postaje za tovorna 
vozila oziroma parkirišča za tovorna vozila ali avtobuse ne 
objavi na vidnem mestu delovnega časa, cenika in splošnih 
prevoznih pogojev (tretji odstavek 40. člena in tretji odstavek 
45. člena); 
6. če ne izvaja trajne kontrole nad izvajanje predpisanih zdrav- 
stvenih pogojev, delovnih pogojev in drugih pogojev, ki jih 
morajo izpolnjevati vozniki potrebnih za varno upravljanje 
v vozilom, nad predpisanimi pogoji glede vozil in izvajanjem 

( drugih predpisanih ukrepov (46. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za prekršek 
(udi odgovorna oseba domačega prevoznika, ki stori prekršek 
iz prejšnjega odstavka. 

53. člen 
a' | lenarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 

nnači ali tuji prevoznik-pravna oseba ali zasebnik: 

1. če opravlja v mednarodnem linijskem prevozu potnikov 
abotažo (14. člen); 

2. če opravlja mednarodni linijski prevoz potnikov v Republiki 
Sloveniji brez dovoljenja ministrstva, pristojnega za promet 
(16. člen); 
3. če mednarodnega linijskega prevoza oseb ne opravlja 
v skladu z voznim redom in s cenikom, ki ga potrdi ministr- 
stvo, pristojno za promet (17. član); 
4. če pri opravljanju mednarodnega linijskega prevoza potni- 
kov z več vozili prevoza ne opravlja z vsemi vozili na vsej 
relaciji, za katero je odobren vozni red (18. člen); 
5. če pri opravljanju mednarodnega linijskega prevoza oseb 
na ozemlju Republike Slovenije v vozilu nima izvirnika dovo- 
ljenja za njegovo opravljanje ali njegove kopije, ki jo overi 
organ, ki jo je izdal (22. člen); 
6. če brez dovoljenja opravlja mednarodni izvenlinijski prevoz 
potnikov, ki se sme opravljati samo z dovoljenjem (23. člen); 

7. če pri opravljanju javnega prevoza oseb v mednarodnem 
prostem cestnem prometu v vozilu nima v redu izpolnjene 
kontrolne listine - potnega lista s seznamom potnikov, ki ga 
je podpisal prevoznik in potrdil pristojni carinski organ na 
mejnem prehodu (24. člen); 

8. če pri opravljanju mednarodnega prevoza stvari, ki se 
opravlja na podlagi dovoljenja, v tujem vozilu nima izvirnika 
dovoljenja za prevoz stvari (četrti odstavek 31. člena); 

9. če opravlja brez dovoljenja notranji prevoz stvari med 
Posameznimi kraji v Republiki Sloveniji (prvi odstavek 34. 
člena); 

10.če opravlja brez dovoljenja prevoz iz Republike Slovenije 
v tretje države oziroma iz tretjih držav v Republiko Slovenijo 
(prvi odstavek 35. člena). 

' 2 denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje tudi odgo- 
' vorna oseba prevoznika, ki stori prekršek iz prejšnega od- 

3 stavka. 

54. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznujejo za prekr- 
šek podjetja, državni organi, druge pravne osebe in zasebniki: 

1. če pri prevozu oseb in stvari v cestnem prometu voznik 
domačega prevoznika med vožnjo v vozilu nima dokumenta, 
iz katerega so razvidni podatki o vrsti prevoza, firma oziroma 
ime in sedež prevoznika in drugega voznega osebja, glavni 
podatki o smeri vožnje, registrska številka vozila, stanje 
števca ob začetku in na koncu vožnje in podpis pooblaščene 
osebe oziroma če je vozilo, s katerim se opravljajo prevozi 
v cestnem prometu nimajo oznak in opreme, določene s pred- 
pisom, izdanim na podlagi tega zakona (3.člen); 
2. če pri opravljanju prevoza oseb za lastne potrebe prevaža 
tudi druge osebe (13.člen); 
3. če pri opravljanju prevoza stvari za lastne potrebe ne 
prevaža izključno stvari v zvezi z opravljanjem del s svojega 
delovnega področja kot je prevoz stvari v njihovi lasti, ali so 
bile pri njih proizvedene in prodane oziroma izposojene ali 
najete, dane v obdelavo, preoblikovanje, popravilo ali dane 
v skladiščenje in podobno (38.člen); 
4. če ne izvaja trajne kontrole nad izvajanje predpisanih zdrav- 
stvenih pogojev, delovnih pogojev in drugih pogojev, ki jih 
morajo izpolnjevati vozniki potrebnih za varno upravljanje 
v vozilom, nad predpisanimi pogoji glede vozil in izvajanjem 
drugih predpisanih ukrepov (46. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
55. člen 

Prevozniki, ki z dnem uveljavitve tega zakona že opravljajo 
prevoz oseb ali stvari, morajo pridobiti dovoljenje iz tretjega 
odstavka 4. člena v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

Vozniki motornih vozil, ki nimajo izobrazbe, kot jo zahteva 3. 
točka prvega odstavka 4. člena, si jo morajo pridobiti do 1. 1. 
1994. 

Direktorji ali od njega pooblaščene osebe, odgovorne za 
prevoz, morajo imeti potrdilo o strokovni usposobljenosti iz 4. 
točke prvega odstavka 4. člena do 1. 1. 1995. 

56. člen 
Register linij v javnem prevozu oseb v notranjem in medna- 
rodnem linijskem cestnem prometu iz 8. in 16. člena tega 
zakona mora ministrstvo, pristojno za promet, vzpostaviti 
v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

57. člen 

Prevozi, ki se opravljajo na dan uveljavitve tega zakona na 
podlagi 32.člena zakona o prevozih v cestnem prometu 
(Uradni list SRS, št.35/87) se smejo opravljati do 01. 06. 1993. 

58. člen 

Predpisi, določeni v 3.,4., 7., in 43. členu tega zakona morajo 
biti izdani v roku štirih mesecev od uveljavitve tega zakona. 

59. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati zakon 
o prevozih v cestnem prometu (Uradni list SRS, št. 35/87), 
zakon o prevozu v mednarodnem cestnem prometu (Uradni 
list SFRJ, št. 41/80, 56/80, 33/87 in 89/90) ter določila 4. točke 
VI. poglavja obrtnega zakona (Uradni list SRS, št. 35/88 in 24/ 
89). 

60. člen 

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

Zakon določa in ureja organizacijo in način opravljanja posa- 
meznih vrst prevozov v notranjem in mednarodnem cestnem 
prometu, cestne pristojbine za tuja vozila, ki vozijo po sloven- 
skih cestah, avtobusne postaje in postajališča in postaje ter 
parkirišča za tovorna vozila. 

2. Eno najpomembnejših določil zakona je uvedba tako ime- 
novanih licenc, to je dovoljenj za delo prevoznikom. Zakon 
določa osnovne pogoje, to je, da bo moral biti vsak zasebnik 
ali pravna oseba, registran za opravljanje javnega prevoza ali 
prevoza za lastne potrebe, da bo moral imeti v lasti določeno 
število vozil, ki bodo izpolnjevala pogoje glede varnosti in 
normativov v EGS, da bo imel strokovno usposobljene voz- 
nike in vodilne osebe ter, da bo dokazal, da ima zagotovljena 
parkirna mesta za svoja vozila in mesta za vzdrževanje vozil. 
Ministrstvo, pristojno za promet, bo pogoje za posamezne 
vrste prevozov natančneje opredelilo v posebnem podzakon- 
skem predpisu. Dokaze o izpolnjevanju pogojev bo moral 
prevoznik predložiti Gospodarski zbornici Slovenije oziroma 
Obrtni zbornici Slovenije, ki bosta po njihovi preveritvi mini- 
strstvu, pristojnemu za promet, dali mnenje o izdaji dovoljenja 
oziroma vpisu v evidenco prevoznikom. 

3. Prevoz oseb v notranjem cestnem prometu 

Zakon opredeljuje dve vrsti javnega prevoza oseb in sicer 
javni prevoz oseb v linijskem cestnem prometu in prevoz 
v prostem cestnem prometu. Linijski prevoz oseb se lahko 
opravlja kot medkrajevni, primestni in mestni promet. Zakon 
določa, da ministrstvo, pristojno za promet, na podlagi 
sistema koncesij določi prevoznike za linije v medkrajevnem 
in primestnem cestnem prometu. Zakon določa obveznost, da 
morajo prevozniki uskladiti vozne rede z ostalimi izvajalci 
javnih prevozov. Način in postopek usklajevanja in registra- 
cije voznih redov bo določil poseben podzakonski predpis. 
Zakon prepušča ureditev in organizacijo mestnega prometa 
ter avto-taxi prevozov lokalnim skupnostim. Glede na to, da 
sta tako mestni promet kot tudi avto-taxi prevozi dejavnosti, ki 
jih po osnutku zakona ureja lokalna skupnost samostojno, 
prav tako ju urejajo lokalne skupnosti že na osnovi ustavnih 
določil, se kot varianta predlaga, da se črtata člena, ki urejata 
organizacijo in način obeh vrst prevozov (10. in 12. člen 
osnutka zakona). Javni prevoz oseb v prostem cestnem pro- 
metu je opredeljen kot prevoz, za katerega relacijo, ceno 
prevoza, potnike ter druge pogoje prevoza določita prevoznik 
in naročnik prevoza s pisno pogodbo. Prevoz oseb za lastne 
potrebe je opredeljen kot prevoz, ko se prevaža svoje delavce 
ter prevoz, ki ga opravljajo posamezniki zase. 

4. Prevoz oseb v mednarodnem cestnem prometu 

Zakon prepoveduje opravljanje kabotaže v mednarodnem 
cestnem prevozu. Mednarodni linijski cestni promet se uspo- 
stavlja na podlagi mednarodnih pogodb, opravlja pa se na 
podlagi dovoljenja, ki ga izda ministrstvo, pristojno za pro- 
met. Zakon predvideva vzpostavitev registra teh linij ter 
določa natančne pogoje, pod katerimi se bo lahko opravljal. 

Javni prevoz oseb v mednarodnem prostem cestnem prometu ' 
je zakon uskladil z določili mednarodne konvencije ASOR, ki 
jo upoštevajo vse evropske države. 

5. Prevoz stvari 
* 

V notranjem cestnem prometu se prevoz stvari opravlja kot 
javni prevoz v prostem cestnem prometu in kot prevoz za 
lastne potrebe. V mednarodnem cestnem prometu za prevoz 
stvari zakon določa obveznost pridobitve dovoljenj, ki jih po 
izmenjavi s tujimi državami izdaja ministrstvo, pristojno za 
promet. Zakon taksativno našteva primere prevozov, za katere 
dovoljenja niso potrebna. Podrobneje so določeni tudi pogoji, 
ki morajo biti izpolnjeni in način izdaje dovoljenj za opravlja- 
nje kabotaže in prevozov za tretje države. 

6. Cestne takse 

Zakon predpisuje obveznost, da tuja vozila, ki vozijo / 
cestah v Republiki Sloveniji, plačajo cestno takso, s katero | 
pokrivajo stroški odpravljanja prometnih nesreč, prometni 
zastojev, onesnaževanje zraka in zmanjševanje posledic pr< i 
meta in hrupa. Cestno takso bodo pobirali carinski organi. ( 

7. Avtobusne postaje 

Po določilih zakona avtobusna postaja opravlja sprejem iri 
odpravo avtobusov, potnikov in prtljage, prodaja vozovnice, 
prevzema in shranjuje prtljago ter daje informacije o prevozili 
potnikom in prevoznikom. Opredeljena in določena sta tu^' 
avtobusno postajališče ter pomembnejše avtobusno postat- 
lišće, kot tudi postaja za tovorna vozila. 

8. Notranja kontrola 

Subjekti, ki izvajajo javni prevoz oseb in stvari in prevoz zl 
lastne potrebe v notranjem cestnem prometu so dolžni izva\ 
jati notranjo kontrolo, to je kontrolo nad izvajanjem vseI 
predpisanih ukrepov glede voznikov, vozil in drugih ukrepov 
od katerih je odvisna varnost cestnega prometa. 

9. Pooblastila carinskih in.inšpekcijskih organov 

Zakon določa pooblastila carinskih organov za preverjanj 
potrebne dokumentacije tujih cestnih prevoznikov ob vstop 
v Republiko Slovenijo ter določa primere, ko se sme odvze 
dovoljenja tujim prevoznikom oziroma ravnanje v takih prime I 
rih. Inšpekcijsko nadzorstvo bodo opravljali upravni organ 
pristojni za inšpekcijo cestnega prometa. Določeni so tuC 
primeri, ko lahko inšpektorji prepovedo opravljanje cestnega 
prevoza. 

10. Prehodne in končne določbe 

Zakon določa prehodne roke za tiste določbe zakona, [' 
uvajajo nove aktivnosti za prevoznike oziroma za Ministrst' - 
za promet in zveze ter za tiste določbe, ki se jih na d 
uveljavitve zakona ne da razveljaviti in je za njih potreb 
dodaten rok. 
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Predlog za izdajo zakona o ZASEBNEM VAROVANJU, O DETEKTIVSKI 

DEJAVNOSTI IN O OBVEZNEM ORGANIZIRANJU SLUŽBE VAROVANJA 

- ESA 712 £ TI (- H I 

Vlada Republike Slovenije je na 18. seji 3/9-1992 določila 
besedilo: 

PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ZASEBNEM VAROVA- 
NJU, O DETEKTIVSKI DEJAVNOSTI IN O OBVEZNEM 
ORGANIZIRANJU SLUŽBE VAROVANJA S TEZAMI, 

ki vam ga pošljemo v obravnavo in sprejem na podlagi 
prve alinee 215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. 
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi 
z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 69. člena poslov- 
nika Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki ga 
uporablja Vlada Republike Slovenije in na podlagi 220. in 
221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenija 
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovala: 
- Igor BAVČAR, član Vlade Republike Slovenije in mini- 
ster za notranje zadeve, 
- Bogomil BRVAR, namestnik ministra za notranje za- 
deve. 

F Predlog za izdajo zakona o zasebnem varovanju, o detektivski 
dejavnosti in o obveznem organiziranju službe varovanja 
s tezami bosta obravnavali Komisija za notranjo politiko kot 
matično delovno telo in Zakonodajno-pravna komisija. 

Za obravnavo predloga za izdajo zakona o zasebnem varova- 
nju, o detektivski dejavnosti in o obveznem organiziranju 
službe varovanja so pristojni Družbenopolitični zbor, Zbor 
občin in Zbor združenega dela. 

POVZETEK 
Zakon o zasebnem varovanju, o detektivski dejavnosti in 
o obveznem organiziranju službe varovanja bi določil 
subjekte, oblike In pogoje za opravl|anje delavnosti 
varovanja ljudi In premoženja, ki ga ne zagotavl|a država 
ter pogoje za opravljanje detektivske dejavnosti. Poleg 
tega bi načelno uredil Institut obveznega organiziranja 

službe varovanja. Zakon bi določil pravice In dolžnosti 
subjektov, ki Izvajajo zasebno varovanje in oseb, ki izva- 
jajo detektivsko dejavnost, opredelil licence, ki so nujne 
za opravljanje obeh dejavnosti In primere, ko se pode- 
ljene licence odvzamejo. Zakon bi tudi določil nadzor 
nad opravljanjem zasebnega varovanja In detektivske 
delavnosti. 

PREDLOG ZAKONA o zasebnem varovanju, o detektivski dejavnosti in o obveznem 
organiziranju službe varovanja  

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Z razvojem in spremembo lastniških odnosov v naši družbi, 
kot so privatizacija družbenega premoženja In druge oblike 
lastninjenja, se tako kot drugod po svetu kaže potreba po 
zasebnem varpvanju ljudi in premoženja kot dopolnitev držav- 
nemu varovanju. Razlog širjenja zasebnega varovanja je 
potrebno iskati v močnem interesu po dodatnem varovanju 

t lastnine, njenem ohranjanju in varovanju dobička, ki ga daje. 
Policija, ki se vsako leto srečuje z vedno bolj pičlo odmerje- 
nim proračunom, z druge strani pa z vse večjimi zahtevami 
družbe po kvalitetnem in učinkovitem varovanju, bo prepu- 
stila nekatera policijska opravila zasebnemu varovanju. Pri 
razširjanju zasebnega varovanja In privatizaciji posameznih 
policijskih opravil pa je država tista, ki mora razmejiti zasebno 
varstvo od javnega, določiti pravice, razmejiti pristojnosti, 
vplivati na usposobljenost in kvaliteto kadrov, ki se ukvarjajo 
z zasebnim varovanjem, urediti prenos informacij in sodelova- 
nja s policijo ter zagotoviti nadzor nad zasebnim varstvom. 

Zaradi zahtev družbe ali bolje rečeno tržišča je bilo pred 
približno dvema letoma registrirano v Sloveniji prvo podjetje 
za varovanje ljudi in premoženja, za njim pa še vrsta drugih, 
števila trenutno delujočih podjetij ne poznamo, ker ne 
obstaja noben predpis, ki bi urejal evidenco teh subjektov. Iz 
registra podjetij so zlasti vidne naslednje storitve zasebnega 
varovanja, ki jih subjekti nudijo: 

~ osebno in tehnično varovanje; 

- prevoz, spremljanje in varovanje denarja in vrednostnih 
stvari; 
- obhodi objektov; 
- organizacija in kontrola varnostne službe; 
- redno in izredno fizično in tehnično varovanje; 
- opravljanje varnostne službe v hotelih, trgovinah in usta- 
novah; 
- kontrola služb zavarovanja v podjejtih; 
- varovanje javnih prireditev; 
- preprečevanje industrijske špijonaže; 
- Iskanje pogrešanih oseb; 
- pridobivanje in zbiranje dokazov ter poizvedba za kazen- 
ske, civilnopravne, upravne In druge postopke, ki se vodijo 
pred sodišči In drugimi organi in zavarovalnicami - nekateri 
to na kratko opredelijo kot detektivske storitve. 
Doslej ustanovljena podjetja torej še niso ozko specializirana, 
kot je to v tujini, marveč se želijo ukvarjati z vsemi oblikami 
varovanja. Zakonsko področje zasebnega varovanja ljudi in 
premoženja ni urejeno, čeprav členi 282-285 Zakona o splošni 
ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (Ur. list SRS, št. 35/ 
82, 22/83 in Ur. list RS, št. 9/90), ki so še v veljavi, in na njih 
temelječi podzakonski predpisi urejajo varovanje premože- 
nja, vendar le varovanje družbenega premoženja, v podjetjih, 
organizacijah in skupnostih ter državnih organih, ki so zaradi 
svoje dejavnosti, snovi in predmetov, ki jih hranijo ali pri delu 
uporabljajo, dolžni za njihovo varovanje organizirati lastno 
službo varovanja. 

Zaradi neurejenega pravnega stanja na tem področju podjetja 
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za varovanje ljudi in premoženja niso niti pred registracijo niti. 
po njej omejena s pogoji in nadzorom, kar pa je nujno za 
kvaliteto storitev in pravno varnost državljanov. Izjeme so 
trenutno le podjetja, ki želijo s tehničnimi sredstvi varovati 
ljudi in premoženje, saj po registraciji in pred pričetkom 
delovanja potrebujejo od Ministrstva za notranje zadeve 
posebno pooblastilo. Odločbo o pooblastitvi teh subjektov 
predpisuje 282. člen Zakona o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti oziroma na tem členu temelječa Uredba 
o varovanju s tehničnimi sredstvi (Ur. list SRS, št. 23/75 in 26/ 
84). 

Znotraj dejavnosti zasebnega varovanja ljudi in premoženja je 
specifično področje detektivske dejavnosti. V Republiki Slo- 
veniji ne obstaja predpis, ki bi jo urejal. Sodišče, ki jo regi- 
strira, se omeji samo na pogoj, da detektivske oziroma 
podobne storitve ne sodijo v pristojnost policije oziroma 
organov kazenskega pregona in kazenskega pravosodja. 

II. TEMEUNA NAČELA IN CILJI 

Temeljni cilj zakona je določiti pogoje za opravljanje dejavno- 
sti zasebnega varovanja ljudi in premoženja in detektivske 
dejavnosti. Zakon bo določil pravice subjektov, ki izvajajo 
zasebno varovanje in detektivsko dejavnost, opredelil licence, 
ki so nujne za opravljanje zasebnega varovanja in detektivske 
dejavnosti in primere, ko se podeljene licence odvzamejo, 
določil bo nadzor nad opravljanjem zasebnega varovanja in 
detektivske dejavnosti. Smisel zakona je v urejanju in nadzo- 
rovanju zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti, tako, 
da ne bi prišlo do poseganja v človekove pravice in državljan- 
ske svoboščine na eni strani, oziroma v poseganje v pristojno- 
sti policije in ostalih organov kazenskega pravosodja na drugi 
strani. Z zakonom pa bo dana možnost zakonitega opravljanja 
te vrste zasebne dejavnosti. 

Tako bi sanirali tudi stanje, ki obstaja trenutno v Sloveniji, ko 
kljub pravni neurejenosti področja zasebnega varovanja to 
v praksi deluje Z zakonom bi dosegli kvaliteto in strokovnost 
ponujenih storitev zasebnega varovanja, s tem pa tudi pravno 
varnost za državljane. 

III. PRIMERJALNO-PRAVNA UREDITEV 

V Nemčiji obravnavajo zasebno varovanje kot blago, ki ima na 
tržišču svojo ceno. Kdor ustanovi zasebno varnostno 
podjetje, mora biti zanesljiv. Podjetje lahko ustanovi in regi- 
stira le polnoletna oseba, ki izpolnjuje pogoje, predpisane 
v splošnem obrtnem zakonu. Za specifično področje »fizič- 
nega varovanja« pa Se posebne pogoje, določene z zakonom 
o čuvajski obrti. Kdor hoče varovati ljudi in premoženje, mora 
imeti posebno dovoljenje, ki mu ga podeli država oziroma 
posebno združenje-gospodarska zbornica, kar pa je pove-1 

zano tudi z izobraževanjem In s tem strokovnostjo v različnih 
vejah zasebno-varnostne Industrije. 

ZDA ima|o dobro razvejano in visoko specializirano zasebno 
varstvo, kar je posledica visokih standardov, ki jih postavljajo 
gospodarstvo in državljani. Zasebni sektor obsega številne 
čuvajske službe, službe za alarmiranje, podjetja, ki se ukvar- 
jajo z varovanjem prevozov denarja in vrednostnih pošiljk, 
podjetja, ki se specializirajo za varovanje letališč, zdravstve- 
nih objektov, industrijskih kompleksov, hotelov, Sol In celo 
državnih objektov Vsi subjekti so pred registracijo dolžni 
pridobiti licenco, ki jo podeljuje posebno združenje. 

Tudi zahodnoevropske države, kot so Francija, Belgija, Nizo- 
zemska, imajo podobna ali ista področ|a, kamor je zasebno 
varovanje bolj ali manj uspešno že poseglo. 

Velika Britanija je zaradi zakonske praznine posebnih zako- 
nov, ki bi urujali zasebni varnostni sektor, namreč nimajo to 
področje urejala z dokumenti vlade. Zelena listina, ki jo je leta 
1979 izdala takratna laburistična vlada, |e obravnavala proble- 
matiko zasebne varnostne Industrije In postavljala tudi zah- 
tevo, da jo pod nadzorom vladnih organizacij. 

Detektivska dejavnost je specifično področ|e zasebnega varo- 
vanja, ki ga zahodne države različno urejajo. Mnoge od njih, 

tako skandinavske države kot tudi Francija. Belgija. NizozcVaro' 
ska in Velika Britanija, sploh nimajo posebne zakonodaje 
bi se nanašala na zasebne detektive. Licenco za opravljaakon 
detektivskih storitev lahko pridobi le oseba, ki izpolnjen, 
pogoje in kvalifikacije, ki jih v obliki priporočil predp 
država ali pa npr. ustrezno združenje. ak0n 

e. pr 
Italija ima od vseh evropskih držav najbolj izdelan sistpose 
licenc, ki jih dobijo zasebni detektivi. S posebnim zakonorr^e^a 
določili zelo visoke standarde za detektiva, ki mora biti it3C|at( 
janski državljan, nikoli obsojen za kaznivo dejanje, vreq jm£ 
zaupanja oziroma, kot določa tudi nemški obrtni zakon, » 
nesljiv«. iste« 

:držu 
Tako kot v Italiji tudi v ZDA, Veliki Britaniji in Nemčiji podelijo 
jejo detektivom licence po strogih kriterijih, pri čemer/1TVji 
licenca dovoljenje za opravljanje posla, pooblastila-prav, |jCjj, 
ki jih ima detektiv, pri izvajanju dejavnosti pa so nekaj po}> jani 
nega. Detektiv lahko pridobi vsa ali samo omejena poobl&jravl 
la-pravice, ki jih sicer imajo »javni policisti«. sstnii 

aleki. 
IV. PREDLAGANE REŠITVE 

Z zakonom bi določili subjekte, ki lahko opravljajo dejavn<cenc 
zasebnega varovanja ljudi in premoženja, oblike varovanj?ugo( 
pogoje za izvajanje te dejavnosti. Poleg tega bi doloi noti 
pogoje za opravljanje detektivske dejavnosti. jsebi 

ivo d 
Za zagotavljanje strokovnosti in medebojne povezanosti rroskui 
subjekti, ki bodo opravljali dejavnost zasebnega varovale tuj 
ljudi in premoženja, bi v zakonu predvideli oblikovanje zbjmpr 
niče. Naloge zbornice naj bi opredeljeval statut, eno od naijanjer 
membnejših nalog pa bo sprejem kodeksa poklicne etike 
spremljanje in obravnavanje dela posameznih članov. Dej. 
nost zasebnega varovanja ljudi in premoženja in detektiv$ša t 
dejavnost bi lahko opravljalo podjetje oziroma samostcPravIj 
obrtnik, ki bi pridobil licenco. Licenco bi podeljevalo Mini*deve 
stvo za notranje zadeve, dobili pa bi jo tisti subjekti, kitnimi 
izpolnjevali z zakonom določene osebne, stokovne in t* doli 
nične pogoje, vprašanje, ki se ob tem pojavlja pa je, ali ne j. ne 
bila zbornica kot strokovno združenje bolj primeren subjdkont 
ki bi podeljeval in odvzemal licenco tako za zasebno varo 
nje ljudi in premoženja kot tudi licence za opravljanje zaseb Zaki 
detektivske dejavnosti. 

« oloči 
Strokovni pogoji bi bili različni glede na delo in odgovornt-osj0 
v podjetju oziroma v obratovalnici. Poleg splošnih pogojev 
izobrazbe bi določili kot pogoj še opravien izpit pred komi^g^ 
Ministrstva za notranje zadeve, nekaznovanost, pri čemeiSkjac 
za varnostnike postavljen poleg pogoja nekaznovanosti a ^ ^ 
naklepna kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžf|e za 
stl, Se pogoj nekaznovanosti za prekršek zoper javni red in (v prj 
z obeležjem nasilja. To je sicer dodatna zahteva, ki mo4-egar 
zožuje krog bodočih varnostnikov vendar so sestavl|ei0jne| 
zakona ocenili, da je nujno potrebno preprečiti, da bi na t% Smi 
občutljivem delu bile zaposlene osebe, ki so nagnjene k na^ijCjj, 
nim dejanjem. Za varnostnike bi zahtevali še primerne psit^varji 
fizične zmožnosti za delo. Z zakonom bi določili, da je^j do 
pridobitev licence za opravljanje dejavnosti tehničnega va^eve 
vanja potrebno izpolnjevati tudi tehnične pogoje, ki jih prfetekti 
piše minister za notranje zadeve. TI tehnični pogoji naiT UpC 
zagotavljali visoko stopnjo kvalitete pri vgrajevanju sredsimos 
In naprav za tehnično varovanje, kot tudi strokovnost, natabSj| |< 
nost, kakovost In hitrost intervencije. V praksi se nami 
uporabljajo zelo različna sredstva za tehnično vurovanje, zaj<0 
katerih mnoga ne ustrezajo evropskim standardom, ki se ya ocj 
želimo približati. Zato, da v praksi ne bi prihajalo do nezaka 
tih dejanj in posegov v temeljne človekove pravice, 
v zakonu posebej določili pravico osebe, ki opravlja nalc 
neposrednega fizičnega varovanja-varnostnika. S tem 
postavili jasno razmejitev med njegovimi pravicami in poofc 
stili policista. Od prisilnih sredstov bi varnostnik na varo 
nem območju oziroma v objektu smel nositi strelno orožje 
bi ga lahko uporabil le, če drugače ne bi mogel zavarov 
svojega življenja oziroma življenja ljudi, ki jih varu|e. W 
opravljanjem neposrednega varovanja pa bo lahko oboroi 
le varnostnik, ki bo pri ministrstvu zu notranje zadevo opri 
preizkus znanja o ravnanju z orožjem. Prav tako bi lat' 
uporabil fizično silo zato, da bi zadržal osebo, ki jo je zal' 
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# 
•ozevarovanem območju oziroma v objektu do prihoda policije, 
laje 
v'iaakon bi predvidel primere odvzema podeljene licence za 
slnjsebno varovanje ljudi in premoženja. 
edp 

akon bi predpisal, da se osebe, ki varujejo ljudi in premože- 
je, pri opravljanju svojih nalog ob kontaktu z občani izkažejo 

sistpOSebno izkaznico. Iz nje bo razvidno, kakšna dela opravlja 
lomjeba jn njene pravice. S tem bo občanom zagotovljeno 
ti izdatno varstvo, hkrati pa se bomo izognili nesporazumom, 

ima oseba večja oziroma policijska pooblastila. 
n, » 

istega razloga bi tudi predvideli, da delavci, ki montirajo in 
:držujejo sredstva za tehnično varovanje, in varnostniki 

odef>sijo med opravljanjem svojega dela delovno obleko. Ta po 
rne,i'.rvi, kroju in označbah ne sme biti enaka uniformi delavcev 
rav, licije, mora pa biti označena z znakom podjetja oziroma 
P05? janizacije in z znaki, iz katerih je razvidno, kakšne naloge 
>bla.,ravlja oseba, ki jo nosi. Izjema od tega pravila bi bili var- 

>stniki, ki bi lahko fizično varovanje oseb opravljali v civilni 
ileki. 

avncenco za opravljanje detektivske dejavnosti bi tako kot 
anj?ugod po svetu vezali na osebo. Podeljevalo bi jo Ministrstvo 
loloi notranje zadeve oziroma zbornica osebi, ki bi izpolnjevala 

Jsebne, v zakonu določene pogoje. Ker gre za popolnoma 
ivo dejavnost, ki pri nas s predpisi še ni urejena, smo rešitve 

iti rroskušali poiskati v zakonodaji tujih držav. Enostavno kopira- 
ovaie tujih rešitev ni mogoče. Predlagane določbe so tako 
a zbjmpromis med tujmi ureditvami in zatečenim ter željenim 
naiianjem v Sloveniji, 
tike 
Dej< 

utivsaša rešitev je v zahtevani stopnji izobrazbe z obveznostjo 
ostd>ravljanja izpita pred komisijo Ministrstva za notranje 
Aini*deve na eni strani oziroma izenačitvijo tega izpita s 5- 
j, kitnimi delovnimi izkušnjami v operativnih službah policije in 
in t# določenih delih na sodišču na drugi strani. Ostala pogoja, 
li ne j. nekaznovanost in državljanstvo, pa sta povzeta iz tujih 
ubjč*konodaj. 
/aro1 

asefc zakonu bi podrobno določili, katere informacije smejo 
etektivi pridobivati in iz katerih virov, hkrati pa bi posebej 
oločili, da so od oseb pridobljene informacije možne le na 

'omfostovoljni osnovi, 
lojev 
amisetektiva bi zavezali, da je dolžan s podatki iz evidenc ravnati 
imetgkiadu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zavezali bi 
os,'a k molčečnosti v zadevah, ki jih opravlja, oziroma ki so mu 
lolžlle zaupane. Poleg tega bi zasebnega detektiva zavezali, da 
i in * v primeru, ko izve podatke o storitvi kaznivega dejanja, ki se 
mo<feganja po uradni dolžnosti, dolžan podati ovadbo pri pri- 
lv,l0:ojnem organu. Detektive bi posebej omejili z določilom, da 
13 '% smejo opravljati nalog, za katere so z zakoni pooblaščeni 
k na3licijski in pravosodni organi. Tako kot osebe, ki se bodo 
Ps'kvarjale z varovanjem ljudi in premoženja, bodo tudi detek- a lB/i dolžni nositi izkaznico. Izdal jo bo minister za notranje 

a vaideve oziroma zbornica. Zakon bi določil, da pri opravljanju 
Pr6tektivskih storitev ne smejo uporabljati prisilnih sredstev, ki nah uporablja policija kot tudi ne tistih, ki jih ta zakon daje 

redsirnostnikom. strelno orožje bi detektiv lahko pridobil in 
latabsii le v skladu z Zakonom o orožju, 
nami 
nle' zakonu bi določili primere, ko se licenca zasebnega detek- 

i s° *a odvzame in ko ta licenca preneha, 
zakc 
ice, 
nalc 
tem 
joot 
varo 
ožje 
rarov 
e. W 
lOroJ 
oprf 

i lat 
> zali 

Zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (Ur. 
list SRS, št. 35/82, 22/83 ter Ur. list RS, št. 9/90) je v členih od 
282 do 285 uredil varovanje družbenega premoženja za tiste 
subjekte »družbenega pomena«, pri katerih je zaradi opravlja- 
nja dejavnosti ali zaradi uporabe nevarnih snovi oziroma 
hranjenja pomembnih predmetov ipd. trajno varovanje nujno 
potrebno. V primeru, da subjekt ni zagotovil trajnega varova- 
nja, je minister za notranje zadeve z odločbo določil način, 
obseg in rok za izvršitev varovanja. Novi Zakon o obrambi in 
zaščiti (Ur. list RS, št. 15/91) ne opredeljuje varovanja materi- 
alnih in drugih dobrin. V prehodnih določbah pa je do 
ustrezne zakonske ureditve tega vprašanja ohranil v veljavi 
navedene člene Zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti. 

S tem zakonom bi ta odprta vprašanja uredili na novo, tako da 
bi v njem pooblastili Vlado Republike Slovenije, da določi 
subjekte, ki morajo organizirati službo varovanja. To bi bili 
zlasti tisti subjekti, pri katerih je opravljanje dejavnosti pove- 
zano z ravnanjem z radioaktivnimi snovmi, jedrskimi gorivi in 
odpadki ter drugimi okolju in ljudem nevarnimi snovmi in 
napravami. Poleg naštetih bi službo varovanja morali imeti 
tisti, ki hranijo arhive in predmete, ki predstavljajo kulturno 
dediščino. Tudi zračna in morska pristanišča bi morala poskr- 
beti za ustrezen način varovanja. Ker z naštevanjem nikoli ni 
mogoče zaobseči vseh situacij, bi navedli, da so možni tudi 
drugi primeri od naštetih. Ministrstvo za notranje zadeve bi 
pooblastili, da v primeru, ko navedeni subjekti ne organizirajo 
službe varovanja, določi obseg in način varovanja ter rok za 
izvršitev teh del. 

V bodočem Zakonu s področja notranjih zadevah, ki bo opre- 
deljeval pristojnosti policije, pa bi natančno določili pravice in 
dolžnosti policije do teh specifičnih subjektov. 

Posebej bi določili, da nadzor nad izvajanjem tega zakona 
opravlja Ministrstvo za notranje zadeve. Poleg nadzora pa bi 
ministra za notranje zadeve pooblastili, da predpiše program 
in način preverjanja znanja na izpitih, določenih s tem zako- 
nom, obrazce izkaznic iz tega zakona in da imenuje komisije 
za preverjanje znanja na predvidenih izpitih. 

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov bi v zakonu 
določili evidence, ki jih vodi in vzdržuje Ministrstvo za notra- 
nje zadeve s področja, ki ga ureja ta zakon, in evidence, ki so 
jih dolžni voditi subjekti, ki izvajajo dejavnost varovanja ljudi 
in premoženja oziroma detektivsko dejavnost. 

V zakonu bi predvideli tudi kazenske sankcije za tiste pravne 
osebe oziroma posameznike, ki ravnajo v nasprotju s tem 
zakonom. V prehodnih določbah bi rešili zatečeno stanje 
glede pridobitve licence tistih subjektov, ki že delujejo. 

V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Uveljavitev tega zakona ne bo pomenila dodatne obremenitve 
proračuna, saj se obseg nalog policije ne bo bistveno pove- 
čal. Nove naloge kot so preverjanje znanja oseb, ki bi želele 
opravljati zasebno varovanje oziroma detektivsko dejavnost 
in nadzor nad delovanjem teh subjektov, bo mogoče izvesti 
z obstoječo kadrovsko zasedbo. Glede na rešitve, predvidene 
s tem zakonom, pa pričakujemo celo delno racionalizacijo 
tega segmenta državne uprave. 

Zakon predvideva izdajo nekaj podzakonskih predpisov, ki 
bodo omogočili uveljavitev tega zakona v praksi. 
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TEZE ZA ZAKON o zasebnem varovanju, o detektivski dejavnosti in o obveznem 
organiziranju službe varovanja 

lie i; 

Pi 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.teza 

Ta zakon ureja subjekte, oblike in pogoje za opravljanje 
dejavnosti varovanja ljudi in premoženja, ki ga ne zagotavlja 
država (v nadaljnjem besedilu: zasebno varovanje), ter oprav- 
ljanje detektivske dejavnosti. 
S tem zakonom se ureja tudi obvezno organiziranje službe 
varovanja. 

2. teza 

Dejavnost zasebnega varovanja lahko pod pogoji, določenimi 
s tem zakonom, opravljajo podjetja in samostojni obrtniki, 
detektivsko dejavnost pa fizične osebe samostojno ali pa kot 
delavci v podjetju ali obrti (varianta: beseda »obrt« se črta), ki 
opravlja to dejavnost. 

3. teza 

Zasebno varovanje se opravlja kot fizično varovanje in kot 
tehnično varovanje. 
Fizično varovanje po tem zakonu je varovanje oseb in varova- 
nje dobrin pred uničenjem, poškodovanjem, tatvino in dru- 
gimi oblikami škodljivega delovanja. 
Tehnično varovanje po tem zakonu je varovanje ljudi in pre- 
moženja s tehničnimi sredstvi in napravami po predpisanih 
standardih. 
Detektivska dejavnost po tem zakonu je zbiranje in posredo- 
vanje informacij, pridobljenih v skladu s pravicami, ki jih 
zasebnim detektivom daje ta zakon. 

II. ZBORNICA 

4. teza 

Subjekti iz 2. teze tega zakona ustanovijo in se obvezno 
združujejo v zbornico. 

5. teza 

Zbornica spremlja in obravnava delo članov, sprejme kodeks 
poklicne etike in opravlja druge naloge, določene s statutom. 
Variantni dodatek: daje in odvzema licence za opravljanje 
zasebnega varovanja in detektivske dejavnosti. 

6. teza 

Zbornica je pravna oseba. 
Zbornica sprejme svoj statut, s katerim določi svojo organiza- 
cijo, organe in njihove pristojnosti. 

III. ORGANIZACIJA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE 
ZASEBNEGA VAROVANJA 

7. teza 

Podjetja in samostojni obrtniki lahko pričnejo opravljati 
dejavnost zasebnega varovanja oziroma detektivsko dejav- 
nost, ko od Ministrstva za notranje zadeve (varianta: zbornice) 
pridobijo licenco, na podlagi izpolnjevanja pogojev, določe- 
nih s tem zakonom. 

1. Osebni pogoji 

8. teza 

Oseba, zaposlena v podjetju oziroma obratovalnici, ki je 
odgovorna za opravljanje dejavnosti fizičnega in tehničnega 
varovanja ljudi in premoženja oziroma detektivske dejavnosti, 
mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom o delov- 
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)ela 
)rav 
r o 

nih razmerjih, izpolnjevati še naslednje pogoje 
- da je državljan Republike Sloveniie. 
- da ima najmanj višjo izobrazbo, 
- da ima 5 let delovnih izkušenj, 
- da ima opravljen izpit pred komisijo Ministrstva za notraLg ^ 
zadeve, P z 
- da ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznLj^ 
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. . p 

_ . fom 9. teza (_ 2 

Oseba, ki v podjetju oziroma obratovalnici iz 7. teze tajf0® 
zakona neposredno opravlja fizično varovanje ljudi in preirL^ 
ženja (v nadaljnjem besedilu: varnostnik), mora poleg sp<jjrec 
nih pogojev, določenih z zakonom o delovnih razmefjf^ 
izpolnjevati še naslednje pogoje: 

^ed 
- da ima najmanj strokovno izobrazbo V. stopnje: (| jj 
- da ima opravljen izpit pred komisijo Ministrstva za notrai,arn 
zadeve; jrei; 

J po 
- da ima zdravniško spričevalo o delovni zmožnosti za d<ega 
varnostnika pod pogoji, ki veljajo za policiste; 

?a p 
- da ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kaznuje 
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, ter da ni b^jk i 
kaznovana za prekršek zoper javni red in mir z obeležji 
nasilja. y pi 

D Sti 
10. teza iti, j 

Oseba, ki je v podjetju oziroma obratovalnici iz 7. teze tej. si 
zakona zaposlena na delih in nalogah tehničnega varovan 
mora poleg splošnih pogojev po zakonu o delovnih razmer 
izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- da ima najmanj strokovno izobrazbo V. stopnje tehnična 
smeri: hosl 
- da ima opravljen izpit pred komisijo Ministrstva za notrabeni 
zadeve; dela 
- da ni bila pravnomočno obsojena za naklepno kazni 
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. fc|<a 

nje; 
11-teza žitve 

Itaht 
Ce zoper osebe iz 8., 9. ali 10. teze tega zakona teče kazenfcacj( 
postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se pregal 
po uradni dolžnosti, se odločitev o tem ali oseba izpolnjj 
pogoje odloži do pravnomočnosti sodbe v tem postdpku. 

Ob | 
12. teza izka 

unii 
V primeru, da je podjetje oziroma samostojni obrtnik iz 7. t( 
tega zakona registriran tudi za opravljanje detektivske dejij. o 
nosti, morajo osebe, ki opravljajo to dejavnost, izpolnje* 
poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom o delov 
razmerjih, še posebne pogoje za zasebne detektive, določt 
s tem zakonom. 

2. Tehnični pogoji 

Deli 
vanj 
njer 
Ozn 

13. teza Delt 
/om 

Za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti tehnični nalc 
varovanja ljudi in premoženja mora podjetje oziroma sac 
stojni obrtnik izpolnjevati pogoje, ki jih predpiše minister 
notranje zadeve. 

3. Odvzem licence 

14. teza 

Ministrstvo za notranje zadeve (varianta: zbornica) licei 
z odločbo odvzame, če podjetje oziroma samostojni obt' 
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ne izpolnjuje več pogojev določenih s tem zakonom. 

I. Pravice In dolžnosti varnostnikov 

15. teza 

Delavci, ki opravljajo naloge varnostnika, imajo naslednje 
)ravice; 
j- opozoriti osebo, naj se oddalji z območja ali iz objekta, ki 

ral}a varujejo, če se tam neupravičeno zadržuje; 
zadržati neznano osebo, ki je že na varovanem območju 

mSziroma v varovanem objektu, do prihoda policije; 
r- preprečiti nepooblaščenim osebam vstop v prostore ozi- 
:oma dostop k objektom, ki jih varujejo; 
- zadržati osebo, ki je bila na območju, ki ga varujejo, zalo- 

. jena pri kaznivem dejanju ali prekršku do prihoda policije; 
- pregledati vozilo ali osebo ob vstopu na varovano območje 

^»ziroma v objekt, če sumijo, da prevaža oziroma prenaša 
predmete ali naprave, ki lahko ogrozijo varnost in povzročijo 
ef'(naterialno škodo. 

Med opravljanjem nalog neposrednega varovanja v objektih, 
d jih varujejo, oziroma na območju, ki ga varujejo, smejo 

Varnostniki, ki opravijo pri Ministrstvu za notrane zadeve 
ireizkus znanja o ravnanju z orožjem, nositi strelno orožje. 
Jporabiti ga smejo le, če ne morejo'drugače zavarovati svo- 

d<ega življenja oziroma življenja ljudi, ki jih varujejo. 

fa preprečitev vstopa v varovano območje oziroma v varovani jnbbjekt in za zadržanje osebe do prihoda policije sme varnost- 
nik uporabiti fizično silo. 

ižjl 
I/ primeru, ko varnostnik pri svojem delu pride do podatkov 
D storitvi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžno- 
sti, je dolžan podati ovadbo pristojnemu organu. 

teS. Službena Izkaznica 
an 
ier ' 16. teza 

delavci, ki neposredno opravljajo tehnično varovanje, in var- 
nostniki morajo imeti med opravljanjem službe pri sebi služ- 

rafceno izkaznico, ki vsebujejo fotografijo in navedene pravice 
delavca. 

en 
Izkaznico izda delodajalec, potrdi pa jo Ministrstvo za notra- 
nje zadeve. Kadar se delavec sklicuje na svoje službene zadol- 
žitve in s tem povezane pravice, je dolžan hkrati pokazati na 
iahtevo pooblaščene uradne osebe Ministrstva za notranje 

3nbdeve. 
jal 
ni' 17. teza 
j. 

Ob prenehanju delovnega razmerja delavca, ki ima službeno 
izkaznico, jo podjetje oziroma obrtnik, ki jo je izdal(o), dolžno 
uničiti in o tem obvestiti Ministrstvo za notranje zadeve. 

eife. Delovna obleka 
e* 
>v 
č< 

18. teza 

Delavci, ki montirajo in vzdržujejo sredstva za tehnično varo- 
vanje ljudi in premoženja, in varnostniki morajo med opravlja- 
njem teh del nositi delovno obleko, ki po barvi, kroju in 
oznakah ne sme biti enaka uniformi delavcev policije. 
Delovna obleka mora biti označena z znakom podjetja ozi- 
roma organizacije z znaki, iz katerih je razvidno, kakšne 

"'Haloge opravlja oseba, ki jo nosi. 

Varnostniki lahko varovanje oseb opravljajo tudi v civilni 
obleki. 

IV. OPRAVLJANJE DETEKTIVSKE DEJAVNOSTI 

19. teza 

e(|?asebni detektiv opravlja naloge, za katere ga s pogodbo ltr Pooblasti stranka. Za opravljanje detektivske dejavnosti mora 
Zasebni detektiv imeti licenco, ki mu jo lahko izda Ministrstvo 

i 

za notranje zadeve (varianta: zbornica) njegovo prošjo. 
Zasebni detektiv mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
1. da je državljan Republike Slovenije; 
2. 
- da ima končano visoko šolo in opravljen izpit po pro- 
gramu, ki ga predpiše minister za notranje zadeve; 

ali 

- da ima končano najmanj višjo šolo in 5 let delovnih izku- 
šenj v operativnih službah policije 

ali 

- da ima končano visoko šolo in 5 let delovnih izkušenj pri 
preiskovanju ali pri pregonu kaznivih dejanj na sodišču; 

3. da ni pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki 
se preganja po uradni dolžnosti. 

Če zoper prosilca za pridobitev licence zasebnega detektiva 
teče kazenski postopek zaradi naklepnega kaznivega dejanja, 
ki se preganja po uradni dolžnosti se odločitev o tem ali 
prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev licence, odloži do 
pravnomočnosti sodbe v tem postopku. 

20. teza 

Zasebni detektiv sme pridobivati informacije od oseb, ki so 
mu jih pripravljene dati prostovoljno in iz javnih virov, in sicer: 

- o osebah, kot so pogrešane ali skrite, o dolžnikih, o pis- 
cih ali o odpošiljateljih anonimnih pisem in o povzročiteljih 
materialnih škod; 
- o predmetih, kot so ukradeni ali izgubljeni predmeti; 
- o dokaznem gradivu, potrebnem za zavarovanje ali doka- 
zovanje pravic in upravičenj stranke pred pravosodnimi in 
drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odlo- 
čajo o teh pravicah; 
- o zvestobi delavcev pri izvajanju konkurenčne klavzule; 
- o podatkih o uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb. 

21.teza 
Na podlagi dokazila o tem, da je prevzel konkretno nalogo, za 
izpolnitev katere potrebuje podatke iz evidenc, je zasebnemu ' 
detektivu upravljalec zbirke podatkov dolžan posredovati 
podatke iz evidenc o: 

- stalno in začasno prijavljenih osebah, 
- zaposlitvi, 
- lastniku avtomobila. 

Zasebni detektiv, ima pravico vpogleda v sodne in upravne 
spise v primerih, ko ima po zakonu to pravico stranka, ki ga je 
pooblastila. 

Za pridobitev podatkov po tej tezi ni potrebno, da je oseba na 
katero se podatki nanašajo predhodno seznanjena s tem, da 
se bodo podatki o njej pridobili po določbah te teze. 

22. teza 
Zasebni detektiv je glede zavarovanja in posredovanja podat- 
kov, ki jih je dobil iz zbirk podatkov iz prejšnjega člena, dolžan 
ravnati v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

23. teza 

Zasebni detektiv je v zadevah, ki jih opravlja oziroma, ki so mu 
bile zaupane, zavezan k molčečnosti. 

V primeru, ko pri svojem delu pride do podatka o storitvi 
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, je 
zasebni detektiv dolžan podati ovadbo pristojnemu organu. 

24. teza 

Zasebni detektiv ne sme opravljati nalog, za katere so z zako- 
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nom določeni oziroma pooblaščeni policijski in pravosodni 
organi. Zasebni detektiv ne sme za opravljanje detektivskih 
storitev uporabljati strelnega orožja in drugih prisilnih sred- 
stev. 

Strelno orožje lahko pridobi in nosi le v skladu z zakonom 
o orožju. 

25. teza 

Zasebni detektiv ima izkaznico s sliko, ki jo izda minister za 
notranje zadeve (varianta: zbornica). Kadar se sklicuje na 
pooblastila, ki jih ima po tem zakonu, je izkaznico dolžan 
pokazati. V vsakem primeru jo je dolžan pokazati na zahtevo 
pooblaščene uradne osebe Ministrstva za notranje zadeve. 

26. teza 

Ministrstvo za notranje zadeve (varianta: zbornica) izdano 
licenco z odločbo odvzame, če ugotovi, da zasebni detektiv: 

- ne izpolnjuje več pogojev iz 19. teze tega zakona; 
- opravlja detektivsko dejavnost v nasprotju s tem zakonom 
in poklicno etiko; 
- ne poda ovadbe pristojnemu organu o storitvi kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; 
- postane trajno nezmožen za opravljanje dejavnosti; 
- izgubi poslovno sposobnost. 

Licenca preneha, če zasebni detektiv: 

- umre, 
- v pismeni obliki izjavi, da ne želi več opravljati detektivske 
dejavnosti. 

27. teza 

V navedenih primerih, mora zasebni detektiv ali njegov zako- 
niti zastopnik vrniti licenco in izkaznico Ministrstvu za notra- 
nje zadeve (varianta: zbornici). 

V. OBVEZNO ORGANIZIRANJE SLUŽBE VAROVANJA 

28. teza 

Vlada Republike Slovenije določi podjetja, zavode, državne 
organe, ki so dolžni organizirati službo varovanja, če je oprav- 
ljanje njihove dejavnosti povezano z ravnanjem z radioaktiv- 
nimi snovmi, jedrskimi gorivi, odpadki in drugimi ljudem in 
okolju nevarnimi snovmi in napravami ter ravnanjem oziroma 
hranjenjem arhivov in predmetov, ki predstavljajo kulturno 
dediščino, kot tudi z upravljanjem z zračnimi in morskimi 
pristanišči, ter v drugih primerih, ko je to iz posebnih varnost- 
nih razlogov nujno potrebno. 

Će subjekt iz prejšnjega odstavka ne organizira službe varo- 
vanja, pa je to iz posebnih varnostnih razlogov nujno, lahko 
Ministrstvo za notranje zadeve določi obseg in način varova- 
nja, ter rok za izvršitev teh del. 

Službo varovanja lahko subjekti iz te teze organizirajo kot 
lastno službo ali pa trajno zagotovijo varovanje tako, da v ta 
namen sklenejo pogodbo s podjetjem za zasedbo varovanje 
ljudi in premoženja. 

Določbe od 8. do vključno 18. teze tega zakona veljajo tudi za 
oblikovanje službe varovanja v subjektih iz te teze. 

VI. NADZOR 

29. teza 

Minister za notranje zadeve izda podrobnejše predpise o: 

- obrazcu izkaznic iz 16. in 25. teze tega zakona, 
- programih za izpite iz 8., 9., 10. in 19. teze tega zakona in 
način preverjanja znanja, 
- preizkusu znanja o ravnanfu z orožjem iz 15. teze tega 
zakona. 

Minister za notranje zadeve imenuje predsednika in čla 
komisij za preverjanje znanja iz 8., 9., 10. in 19. teze tef 
zakona. 

30. teza 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja Ministrstvo I 
noteranje zadeve, s tem da tehnična sredstva nadzoruj« 
pristojne inšpekcije. 

VI. EVIDENCE 

31.teza 

Ministrstvo za notranje zadeve vodi in vzdržuje e* 
denco podjetij in obratovalnic, ki jim je bila izdal 
licenca za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanj 

32. teza 

Za izvrševanje v tem zakonu določenih nalog s podrot 
varovanja ljudi in premoženja ter detektivske dejavnosti, Mil 
strstvo za notranje zadeve vodi in vzdržuje: 

- evidenco varnostnikov 
- evidenco oseb, ki zagotavljajo tehnično varovanje 
- evidenco zasebnih detektivov. 

33. teza 

Vse evidence iz prejšnje teze vsebujejo naslednje podatke: 

- ime in priimek, 
- rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj rojstva), 
- državljanstvo, 
- stalno oziroma začasno prebivališče. 
Evidenca varnostnikov 

34. teza 

Evidenca varnostnikov se nanaša na osebe, ki fizično varuje 
ljudi in premoženje. Na temelju te evidence se izdajajo izka 
niče. Evidenca vsebuje poleg podatkov iz 33. teze tega zakol 
tudi osebne podatke o: 

- šolski izobrazbi, 
- poklicu, 
- zaposlitvah, 
- opravljenem izpitu pred komisijo Ministrstva za notran 
zadeve 
- pravnomočni obsodbi za naklepno kaznivo dejanje, ki i 
preganja po uradni dolžnosti ter 
- kazni za prekršek zoper javni red in mir z obeležjem nasilji 
- št. izdane izkaznice, 
- uničenju izdane izkaznice. 

Evidence oseb, ki zagotavljajo tehnično varovanje 

35. teza 

Evidenca oseb, ki zagotavljajo tehnično varovanje, se nanai 
na osebe, ki s tehničnimi sredstvi varujejo ljudi in premoženl 
Na temelju te evidence se izdajajo izkaznice. Evidenca vJ 
buje poleg podatkov iz 33. teze tega zakona tudi osebi' 
podatke: 

- o šolski izobrazbi, 
- poklicu, 
- zaposlitvah, 
- opravljenem izpitu pred komisijo Ministrstva za notrafl 
zadeve, 
- pravnomočni obsodbi za naklepno kaznivo dejanje, ki' 
preganja po uradni dolžnosti, 
- št. izdane izkaznice, 
- uničenju izdane izkaznice. 

Evidence zasebnih detektivov 
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36. teza 

Evidenca zasebnih detektivov se nanaša na zasebne detek- 
tive. Na temelju te evidence se izdajajo licence za zasebne 
detektive in izkaznice za zasebne detektive. Evidenca vsebuje 
poleg podatkov iz 33. teze tega zakona tudi osebne podatke 
o: 
- šolski izobrazbi, 
- poklicu, 
- zaposlitvi, 
- opravljenem izpitu pred komisijo Ministrstva za notranje 
zadeve, 
- pravnomočni obsodbi za naklepno kaznivo dejanje, ki se 
preganja po uradni dolžnosti, 
- št. izdane licence, 
- št. izdane izkaznice, 
- odvzemu licence, 
- odvzemu izkaznice. 
Zbiranje in posredovanje osebnih podatkov 

37. teza 

Podatki iz 33. teze tega zakona se zbirajo neposredno od 
posameznika, na katerega se nanašajo. Vsi ostali podatki pa 
iz obstoječih uradnih evidenc o čemer se osebo na katero se 
nanašajo, seznani ob prošnji za pridobitev licence. 
Za vprašanje zbiranja in posredovanju osebnih podatkov, ki 
se zbirajo po določilih od 33. do 37. teze tega zakona in niso 
urejena v tem zakonu, se uporabljajo določila Zakona o var- 
stvu osebnih podatkov. 

38. teza 

Vsi subjetki iz 7. in 19. teze tega zakona so dolžni voditi 
evidenco pogodb o opravljenih storitvah s področja varovanja 
ljudi in premoženja in detektivske dejavnosti. 

39. teza 

Osebni podatki se v evidencah shranjujejo do prenehanja 
delovnega razmerja pri podjetju za zasebno varovanje ljudi in 
premoženja oziroma do odvzema licence zasebnega detek- 
tiva. 
Potem se v evidencah iz 32. teze tega zakona vodijo le podatki 
o imenu, priimku, naslovu in o prenehanju delovnega raz- 
merja pri podjetju za varovanje ljudi in premoženja oziroma 
o odvzemu licence zasebnega detektiva. 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 

40. teza 

Z denarno kaznijo najmanj   sit se kaznuje pravna 
oseba ali obrtnik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti zasebnega varovanja ljudi in premoženja oziroma 
detektivske dejavnosti: ' 

- če opravlja dejavnost zasebnega varovanja ljudi in premo- 
ženja oziroma detektivsko dejavnost brez potrebnih licenc (7. 
in 19. teza); 

- če subjekt iz 28. teze zakona ne organizirajo službe varova- 
nja, v skladu s tem zakonom. 

Z de'narno kaznijo najmanj sit se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo najmanj sit se kaznuje posameznik, 
zaposlen v podjetju za zasebno varovanje ljudi in premoženja 
oziroma pri samostojnem obrtniku, ki stori prekršek iz prve 
alinee prvega odstavka te teze. 

Z denarno kaznijo najmanj   sit se kaznuje delavec, 
zaposlen na delih in nalogah tehničnega varovanja, varnost- 
nik oziroma zasebni detektiv: 

- če ne poda ovadbe pristojnemu organu o kaznivem dejanju, 
ki se preganja po uradni dolžnosti (15. in 23. teza); 
- če ne pokaže izkaznice (16. in 25. teza); 
- če zasebni detektiv opravlja dejavnost v nasprotju z 20. in 
24. tezo tega zakona. 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

41. teza 

Subjekt iz 2. in 28. teze tega zakona morajo v roku 1 leta po 
uveljavitvi tega zakona svojo organiziranost in dejavnost 
uskladiti s tem zakonom ter pridobiti potrebne licence po tem 
zakonu. 

Variantni dodatek: Zbornica se ustanovi v šestih mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

. Minister za notranje zadeve sprejme podzakonske akte iz 29. 
teze zakona v šestih mesecih po uveljavitvi zakona. 

42. teza 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: členi od 282 
do 285 Zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni samo- 
zaščiti (Ur. list SRS, št. 35/82 in 22/83 ter Ur. list RS, št. 9 90). 
Uredba o varovanju s tehničnimi sredstvi (Ur. list SRS, št. 23 
75 in 26/84) in Pravilnik o organizaciji službe varovanja mate- 
rialnih in drugih dobrin v organizacijah združenega dela. 
drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih ter držav- 
nih organih in o splošnih pogojih za opravljanje dejavnosti 
organizacij združenega dela, ki opravljajo storitve varovanja 
(Ur. list SRS, št. 41/83). 

43. teza 

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

t 
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Osnutek POSLOVNIKA SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

O PARLAMENTARNI PREISKAVI - ESA 704 

Na podlagi prvega odstavka 267. člena in drugega 
odstavka 319. člena poslovnika Skupščine Republike Slo- 
venije Vam pošiljam besedilo: 

- OSNUTEK POSLOVNIKA SKUPŠČINE REPUBLIKE 
SLOVENIJE O PARLAMENTARNI PREISKAVI, 

ki ga je Komisija Skupščine Republike Slovenije za pri- 
pravo in spremljanje izvajanja poslovnika skupščine dolo- 
čila na seji 8. 9. 1992 in predlagam, da ga posredujeta 
v obravnavo zborom Skupščine Republike Slovenije. 

Komisija je sklenila, da pošlje v postopek sprejemanja 
osnutek poslovnika, saj je materija, ki jo ureja poslovnik, 

v slovenskem pravnem prostoru novost kar zahteva 
poglobljeno proučitev zadeve in za pripravo končne oblike 
poslovnika o parlamentarni preiskavi. Zahteve nekaterih 
delovnih teles Skupščine Republike Slovenije terjajo čim 
prejšnjo ureditev novega pravnega instituta določenega 
z novo ustavo, ker jih dosedanja pooblastila brez dodat- 
nega pooblastila o dopustnosti parlamentarne preiskave 
ovirajo pri njihovem delu. 

Za poročevalce komisije na sejah je komisija določila: 

- Anton Tomažič, za Družbenopolitični zbor, 
- Ivan Pučnik, za Zbor in 
- Janos Bukovec, za Zbor združenega dela. 

Osnutek poslovnika Skupščine Republike Slovenije o parla- 
mentarni preiskavi bo obravnavala Zakonodajno-pravna 
komisija kot matično delovno telo. 

Za obravnavo osnutka poslovnika Skupščine Republike Slo- 
venije o parlamentarni preiskavi so pristojni Družbenopoli- 
tični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela. 

OSNUTEK poslovnika Skupščine Republike Slovenije o parlamentarni preiskavi 

1. člen 

Ta poslovnik ureja delo in organizacijo komisije, ki opravlja 
parlamentarno preiskavo iz 93. člena Ustave Republike Slove- 
nije (v nadaljnjem besedilu: preiskovalna komisija). 

2. člen 
Namen parlamentarne preiskave je raziskati nepravilnosti (v 
nadaljnjem besedilu: kršitve), ki niso v pristojnosti ustavnega 
sodišča ali rednega sodišča, povzročene s strani nosilcev 
javnih funkcij in upravljalcev z državnimi, družbenimi ali jav- 
nimi sredstvi, če imajo kršitve zaradi svoje teže pomen za 
splošni javni interes in pomenijo kršitev ustave, zakonov, 
drugih predpisov ali so zoper moralne norme. 

3. člen 
Skupščina Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
državni zbor) za vsak primer parlamentarne preiskave ime- 
nuje posebno preiskovalno komisijo. 

Preiskovalna komisija ima v zadevah poizvedovanja in pre- 
učevanja smiselno enaka pooblastila kakor pravosodni or- 
gani. 

4. člen 

Preiskovalna komisija s pisnim poročilom o svojem delu 
poroča državnemu zboru. 

Poročilo parlamentarne komisije mora dajati poslancem 
državnega zbora zadosten temelj za razpravo o'ugotovitvah 
parlamentarne preiskave. 

5. člen 

Državni zbor z odredbo odredi parlamentarno preiskavo: 

a) na pobudo poslancev, 
b) na zahtevo ene tretjine poslancev državnega zbora, 
c) na zahtevo državnega sveta. ('Določba bo veljala šele po 
izvolitvi državnega sveta.) 

Državni zbor o zahtevi iz točke b) in c) ne glasuje. Predsednik 
državnega zbora odredbo podpiše in o tem obvesti poslance 
na skupni seji. 

6. člen 

Državni zbor je dolžan zahtevo o sprožitvi parlamentarne 
preiskave uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje državnega 
zbora. 

Le izjemoma se sme zaradi tehtnih razlogov zahtevo Iz prejš- 
njega odstavka tega člena uvrstiti na dnevni red naslednje 
seje državnega zbora. 

7. člen 

Če obstajajo dvomi o dopustnosti parlamentarne preiskave, 
se mora nemudoma o tem opredeliti Zakonodajno - pravn« 
komisija. * 

Svoje poročilo mora komisija iz prejšnjega odstavka teg« 
člena nemudoma poslati državnemu zboru. 

Predmet parlamentarne preiskave 

8. člen 

Zahteva za odredbo parlamentarne preiskave mora vsebovati: 

a) kratek opis kršitve, ki naj jo parlamentarna preiskava pre* 
išče in ki pomeni zadevo javnega pomena, 
b) predlog dokazov, ki naj se izvedejo v parlamentarni prel* 
skavi. 

9. člen 

Državni zbor v odredbi o uvedbi parlamentarne preiskave 
v celoti povzame zahtevo za odredbo parlamentarne prel' 
skave, pri tem pa sme zahtevek razširiti ali dopolniti, če s0 

s tem ohrani predlagani cilj parlamentarne preiskave. 
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10. člen 

Preiskovalna komisija je vezana na dodeljeno nalogo in sme 
parlamentarno preiskavo razširiti le po predhodnem soglasju 
državnega zbora ob upoštevanju pogoja iz prejšnjega člena 
tega poslovnika. 

Odlok o imenovanju preiskovalne komisije 

11. člen 

Državni zbor mora najkasneje v 15. dneh po izdaji odredbe 
o uvedbi parlamentarne preiskave izdati odlok o imenovanju 
preiskovalne komisije. 

Če je parlamentarna preiskava uvedena na zahtevo skupine 
poslancev državnega zbora ali na zahtevo državnega zbora in 
so predlagatelji v svoj' zahtevi določili svojega predstavnika 
v parlamentarni preiskavi, se v odloku določi tudi o imenova- 
nju tega predstavnika (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj). 

Sestava preiskovalne komisije 

12. člen 

Preiskovalno komisijo sestavljajo predsednik preiskovalne 
komisije (v nadaljnjem besedilu: predsednik) ter osem članov 
komisije. 

13. člen 

Predsednik in člani preiskovalne komisije morajo biti poslanci 
državnega zbora. 

14. člen 

Predsednik vodi parlamentarno preiskavo in je pristojen zla- 
sti, da: 

- izdaja odredbe za vodenje parlamentarne preiskave, 
- določi čas in kraj preiskave, 
- predloži poročilo o parlamentarni preiskavi državnemu 
zboru, 
- poroča o delu preiskovalne komisije poslancem državnega 
zbora, če to zahteva ena tretjina poslancev državnega zbora, 
- odgovarja za pravilnost dela preiskovalne komisije. 

15. člen 

Predsednik in člani preiskovalne komisije imajo pravico, da: 

- predlagajo dokazne predloge, 
- postavljajo druge procesualne predloge parlamentarne 
preiskave, 
- zastavljajo vprašanja preiskovancu, oškodovancu, predla- 
gatelju, priči in izvedencu, 
- v poročilo preiskovalne komisije, ki ga preiskovalna komi- 
sija pošlje državnemu zboru na koncu parlamentarne prei- 
skave, navedejo svoja ločena mnenja o poteku in rezultatih 
parlamentarne preiskave. 

16. člen 

Preiskovalna komisija ima sekretarja. 

Preiskovalna komisija ima lahko zaradi zapletenosti zadeve 
en,ega ali več strokovnih delavcev, ki nudijo strokovno pomoč 
predsedniku in članom preiskovalne komisije. 

Sekretar komisije in strokovni delavci morajo imeti visoko 
izobrazbo pravne smeri z opravljenim pravosodnim izpitom. 

Sekretar in strokovni delavci so odgovorni za strokovno pri- 
pravo parlamentarne preiskave in sicer: 

- pripravljajo osnutke sklepov, poročil in dopisov preisko- 
valne komisije, 
- pripravljajo osnutke zapisnikov sej, 

- skrbijo za obveščanje predsednika in članov preiskovalne 
komisije, 
- skrbijo za vabljenje predsednika, članov preiskovalne komi- 
sije, preiskovanca, predlagatelja, priče in izvedenca na sejo 
komisije, 
- nudijo strokovno pomoč predsedniku in članom preisko- 
valne komisije, 
- opravljajo druga strokovna opravila. 

Sekretar in strokovni delavci preiskovalne komisije ne morejo 
in ne smejo opravljati parlamentarne preiskave. 

Sekretarju in strokovnim delavcem preiskovalne komisije 
pomagajo pri evidentiranju parlamentarne preiskave, urejanju 
le-te (spisa), vabljenju in pri drugih pomožnih delih admini- 
strativnega značaja administrativni delavec v smislu nalog in 
pooblastil administrativnega delavca sodišča. 

Sklepčnost, sprejemanje sklepov 

17. člen 

Preiskovalna komisija je sklepčna, če je prisoten predsednik 
in vsaj štirimi člani preiskovalne komisije, sklepe pa sprejema 
z večino prisotnih. 

Preiskovalna komisija sprejema na glavni obravnavi odločitve 
z vsaj petimi glasovi. 

18. člen 

Če preiskovalna komisija ni sklepčna, predsednik takoj pre- 
kine sejo za določen čas in tedaj ponovno ugotavlja sklepč- 
nost preiskovalne komisije. 

Če preiskovalna komisija ponovno ni sklepčna, predsednik 
takoj določi dan in uro nove seje preiskovalne komisije. 

Predhodni preiskovalni postopek 

19. člen 

Predsednik izda sklep o uvedbi predhodnega preiskovalnega 
postopka v katerem navede podatke iz odredbe iz 9. člena 
tega poslovnika. 

V primeru, da je bila parlamentarna preiskava predlagana 
zoper znano osebo (v nadaljnem besedilu: preiskovanca), 
mora predsednik zaslišati preiskovanca glede navedb v zah- 
tevi za uvedbo parlamentarne preiskave. 

20. člen 

V predhodnem preiskovalnem postopku se lahko informa- 
tivno zasliši preiskovanca in druge osebe, ki bi lahko pripo- 
mogle k razjasnitvi okoliščin predmeta parlamentarne prei- 
skave. 

Preiskovalna komisija ni vezana na ugotovitve in zaključke iz 
predhodnega preiskovalnega postopka. Z 2/3 večino članov 
lahko preiskovalna komisija zahteva dopolnitev predhodnega 
preiskovalnega postopka. 

V predhodnem preiskovalnem postopku se uporabljajo 
določbe tega poslovnika. 

Glavna obravnava 

21. člen 

Izvajanje dokazov poteka na javni seji preiskovalne komisije, 
to je na glavni obravnavi. 

Za potek glavne obravnave se smiselno uporabljajo določbe 
Zakona o kazenskem postopku v glavni obravnavi. 

Predsednik skliče glavno obravnavo najmanj osem dni pred 
dnevom določenim za glavno obravnavo. V sklicu predsednik 
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navede ime preiskovalne komisije, ime in priimek preisko- 
vanca, če je ta zanan, kratko označbo kršitve, kraj, uro in dan 
glavne obravnave. 

Glavna obravnava se praviloma opravi na enem zasedanju. 

Glavno obravnavo lahko predsednik prekine: 

- da se preskrbijo novi dokazi, 
- če se med glavno obravnavo ugotovi, da je preiskovanec 
začasno duševno zbolel ali da je pri njemu nastala začasna 
duševna motnja, 
- zaradi odmora, 
- če so podane druge ovire, da se glavna obravnava ne more 
uspešno izvesti do konca. 

Predsednik določi na glavni obravnavi ali je dopustno 
direktno prenašanje ali snemanje po elektronskih medijih. 

22. člen 

Glavna obravnava je javna. 

Predsednik in člani se odločijo za izključitev javnosti, če so 
izpolnjeni pogoji iz 288. člena Zakona o kazenskem postopku. 
Predsednik lahko na predlog članov preiskovalne komisije 
določi stopnjo tajnosti izvedbe dokazov na zaprti glavni 
obravnavi. 

Zaprto glavno obravnavo lahko predlagajo: 

- predlagatelj, 
- predsednik in vsak član preiskovalne komisije, 
- preiskovanec, 
- oškodovanec, priča in izvedenec. 

Predsednik in člani preiskovalne komisije se na javni glavni 
obravnavi z 2/3 večino odločijo s sklepom, ali bodo glavno 
obravnavo zaprli za javnost. 

Predsednik lahko na zaprti glavni obravnavi zahteva, da priča, 
izvedenec in drugi vabljeni zapustijo glavno obravnavo. V vsa- 
kem primeru izključitev javnosti ne velja za preiskovanca, 
oškodovanca in predlagatelja. 

Posvetovalna seja 

23. člen 

Predsednik in člani preiskovalne komisije imajo pravico svoje 
odločitve sprejeti in usklajevati na posvetovalni seji, ki ni 
javna. 

Zapisnik 

24. člen 

O vseh dejanjih v predhodnem preiskovalnem postopku in 
o glavni obravnavi (v nadaljnjem besedilu: seje) se piše zapis- 
nik, ki ga podpišeta predsednik in sekretar. 

O posvetovalni seji iz 23. člena tega poslovnika se sestavi 
poseben zapisnik, ki ima značaj tajnosti in ga ni moč posredo- 
vati javnosti. 

25. člen 

Zapisnik vsebuje: 

- ime preiskovalne komisije, 
- kraj, dan in čas seje, 
- imena in priimke navzočih z navedbo v kakšni lastnosti so 
navzoči, 
- kratka zaznamba obravnavane kršitve, 
- bistvene podatke o poteku in vsebini opravljenih preisko- 
valnih dejanj, 
- podatek, ali je bila seja javna ali za zaprtimi vrati. 

Predsednik in člani preiskovalne komisije se odločijo 

o načinu zapisovanja posvetovanja članov preiskovalne komi' 
sije iz 23. člena tega poslovnika. 

Zapisnik javnih sej se lahko pošilja v vpogled v okviru pravn< 
pomoči sodiščem, javnim tožilstvom, organom za pregon in 
upravnim organom, če le-ti to zahtevajo. 

Glede zapisnikov zaprtih sej, veljajo določila Poslovniki 
Skupščine Republike Slovenije in pravilnika o ravnanju z g rt 
divi zaupne narave (Uradni list RS, št. 6/83.) 

Preden preiskovalna komisija zaključi z glavno obravnavo, 
morajo predsednik in člani določiti s sklepom, kako se bodo 
zapisniki in drugi akti, ter gradivo, zbrano v parlamentarni 
preiskavi, obravnavali po koncu parlamentarne preiskave. 

Branje zapisnikov smejo zahtevati predsednik, člani, preisko 
vanec, oškodovanec, priča in izvedenec. 

Zapisnik zaprtih sej se prebere v skladu z določili Poslovniki 
Skupščine Republike Slovenije in Pravilnika o ravnanju z gra 
divi zaupne narave. 

Pravni položaj preiskovanca 

26. člen 

Če preiskovanci niso določeni že v odredbi iz 9. člena teg' 
poslovnika, lahko člani preiskovalne komisije z 2/3 večine r 

članov na predlog predsednika ugotovijo, kdo je preiskova r 

nec, oziroma krog preiskovancev še razširijo. ^ 

P 
r Preiskovanec ne more biti zaslišan kot priča. 

Preiskovanec ima pravico, da se zagovarja sam ali s str n 

kovno pomočjo zagovornika. 0 

Preiskovanec mora imeti dovolj časa, da se pripravi na zf j- 
govor. " 

P 
Priče, Izvedenci S 

27. člen 

Za vabljenje in zasliševanje priče in izvedenca se smiselne 
uporabljajo določbe Zakona o kazenskem postopku, raze' § 
določb o zaprisegi. 

Zaproienl organi 

28. člen 

Preiskovalna komisija lahko zahteva prisilno privedbo od pri 
stojnega organa, prav tako pa tudi druge dokaze in izvedb 
dokazov, katere odreja in izvaja sodišče. 

Prekinitev, nadaljevanje In ustavitev parlamentarne 
preiskave 

29. člen 

Prekinitev parlamentarne preiskave je možna: 

a) če se utemeljeno pričakuje skorajšnja pojasnitev in rešit# 
obravnavane kršitve na drug način. 

b) če obstaja utemeljena možnost za uvedbo kazenskeg1 

postopka ali postopka pred sodnikom za prekrške. 

Parlamentarna preiskava se ne more prekiniti, če temi 
nasprotuje predlagatelj, preiskovanec, oziroma 1/4 članO1 

preiskovalne komisije. O tem sklepu je potrebno obvesti' 
državni zbor. 

Prekinjen postopek je moč nadaljevati po odločitvi državneg 
zbora. Predlog za nadaljevanje parlamentarne preiskav 
lahko poda tudi preiskovalna komisija, vendar se mora o te<" 
odločiti državni zbor. 
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Preiskovalna komisija o nadaljevanju parlamentarne prei- 
skave izda poseben sklep, v katerem povzame razloge za 
nadaljevanje preiskave in določi njen nadaljnji potek. 

Preiskovalna komisija je lahko razpuščena še pred konča- 
njem svoje naloge, če tako odloči 2/3 poslancev državnega 
zbora. Če se ne imenuje nova preiskovalna komisija, je parla- 
mentarna preiskava ustavljena. 

če zaporedoma dve preiskovalni komisiji ne uspeta opraviti 
parlamentarne preiskave, zoper preiskovanca ni moč zahte- 
vati za isto kršitev nove parlamentarne preiskave. 

Obnova parlamentarne preiskave ni dopustna. 

Poročanje, razprava v državnem zboru 

30. člen 

Po končani parlamentarni preiskavi preiskovalna komisija 
izda pisno poročilo, ki ga pošlje v obravnavo predsedniku 
državnega zbora. 

Poročilo vsebuje opis poteka postopka preiskave, bistvene 
ugotovitve in dokazna sredstva, na katera so se člani preisko- 
valne komisije uprli pri svoji presoji dokazov in odločitvi. 

če v preiskovalni komisiji ni soglasja glede rezultata parla- 
mentarne preiskave se lahko navedejo v poročilu ločena mne- 
nja članov, ki se ne strinjajo z večino. 

če se pokaže, da preiskovalna komisija ne bo mogla opraviti 
parlamentarne preiskave do konca mandata poslancev držav- 
nega zbora, mora preiskovalna komisija pravočasno, najkas- 
neje pa na zadnjem zasedanju državnega zbora, poročati 
o poteku preiskave in o razlogih za nedokončanje preiskave. 

Državni zbor lahko med tekom parlamentarne preiskave zah- 
teva od preiskovalne komisije vmesno poročilo o poteku 
preiskave in o možnih zaključkih. 

Stroški In Izdatki parlamentarne preiskave 

31. člen 

Stroški in izdatki parlamentarne preiskave bremenijo republi- 
ški proračun. 

Iz republiškega proračuna se izplačujejo stroški, ki so jih imeli 
in so jih priglasile priče in izvedenci. 

O višini povračila stroškov prič in izvedencev odloči preisko- 
valna komisija s posebnim sklepom. 

Sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je možno izpodbijati 
na pristojnem sodišču. (Opomba: potrebna bo sprememba 
zakona o rednih sodiščih.) 

Uporaba Poslovnika Skupščine Republike Slovenije 

32. člen 

Preiskovalna komisija v postopku ustanavljanja, delovanja in 
poročanja državnemu zboru uporablja določbe poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije, če ni s tem poslovnikom 
drugače določeno. 

Pristojnost sodišč In nematerialno pravo 

VARIANTA: Doda se člen: 

32. a člen 

Zoper odločitve preiskovalne komisije je možna pritožba na 
rednem sodišču. 

33. člen 

V postopku parlamentarne preiskave se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o kazenskem postopku (Uradni list SFRJ, 
št.26/86, 74/87, 57/89, 3/90), prvi del, poglavje lil - Izločitev, 
poglavja VI - Zagovornik, VIII - Roki, drugi del, poglavje XVI 
— Preiskava, XII - Vročanje pisanj in pregledovanje spisov, 
določbe o vročanju, XVII - Ukrepi za zagotovitev obdolžen- 
čeve navzočnosti in za uspešno izvedbo kazenskega 
postopka, Vabilo, XVIII - Preiskovalna dejanja in druge 
določbe, v kolikor ni s tem poslovnikom določeno drugače in 
ni v nasprotju z namenom parlamentarne preiskave po 93. 
členu Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91). 

Prehodne določbe 

34. člen 

Določbe tega poslovnika o parlamentarni preiskavi se upo- 
rabljajo tudi za omogočanje dela že ustanovljenih komisij 
Skupščine Republike Slovenije, ki imajo za nalogo raziskavo 
določenih dogodkov iz preteklosti, če Skupščina Republike 
Slovenije takšne komisije pooblasti tudi za parlamentarno 
preiskavo. 

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena veljajo naslednje 
. posebnosti: 

- ne uporabljajo se določbe 8. člena tega poslovnika o zah- 
tevi za parlamentarno preiskavo, 
- ne uporabljajo se določbe 11. člena tega poslovnika o ime- 
novanju preiskovalne komisije ter določb 12. člena o sestavi 
preiskovalne komisije, le-ta pa deluje v dosedanji sestavi, 

35. člen 

Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Sloveniie. 



OBRAZLOŽITEV 
Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, St. 33/91) je v 93. 
členu uvedla parlamentarno preiskavo, ki pomeni nov pravni 
institut v slovenskem pravnem sistemu. Komisija Skupščine 
Republike Slovenije za pripravo in spremljanje izvajanja 
poslovnika skupščine je glede na nekatere zahteve delovnih 
teles organizirala dne 21.2.1992 posvet v zvezi s parlamen- 
tarno preiskavo, na katero je povabila številne zainteresirane 
predstavnike Vlade, tožilstva, sodišč in druge vidne pravne 
strokovnjake (o posvetu je sestavljeno poročilo). Sodelujoči 
so nanizali nekatere izhodiščne točke, zahteve in potrebe, ki 
bi jih bilo potrebno urediti v predpisu, ki bi urejal parlamen- 
tarno preiskavo. Tako so se prisotni odločili, da naj Skupščina 
Republike Slovenije to vprašanje uredi s poslovnikom. 

Komisija Skupščine Republike Slovenije za pripravo in sprem- 
ljanje izvajanja poslovnika skupščine je dne 7.7.1992 sklenila, 
da pripravi poseben poslovnik, ki bo urejal parlamentarno 
preiskavo. Na podlagi osnutka zakona o ustanovitvi in delu 
preiskovalnih odborov v nemškem parlamentu je bil priprav- 
ljen delovni osnutek poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije o parlamentarni preiskavi, ki je povzel rešitve nemškega 
osnutka zakona, napotke s preje omenjenega posveta o parla- 
mentarni preiskavi in rešitve zakona o kazenskem postopku. 
Člani komisije so delovni osnutek obravnavali dne 8.9.1992 in 
sklenili, da ga dopolnjenega z pripombami članov kot osnutek 
vložijo v Skupščino Republike Slovenije. 

K 2. členu: 

Ker so določbe ustave o parlamentarni preiskavi zelo skope, 
je potrebno vsaj nekoliko precizirati namen te preiskave. 
S tem se doseže tudi to, da se prepreči prepogosto predlaga- 
nje in uvedbo parlamentarne preiskave (o najrazličnejših 
nepravilnostih in proti katerimkoli državljanom). 

K 3. členu: 

Predlagana je rešitev, naj bi državni zbor imenoval posebno 
preiskovalno komisijo za vsak primer palamentarne prei- 
skave. V prehodnih določbah pa je določeno, da obstoječe 
komisije, ki imajo za nalogo tudi neke vrste preiskavo, lahko 
le-to opravljajo v obstoječi sestavi (npr. Komisija za razi- 
skavo povojnih množičnih pobojev, pravno dvomljivih proce- 
sov in drugih nepravilnosti, Komisija za celovito proučitev 
okoliščin, posledic in pojavov oškodovanja družbenega pre- 
moženja, Komisija za celovito proučitev okoliščin in posledic 
sodnega procesa proti četverici v Ljubljani). 

K 4. členu: 

Tekst tega člena določa, da je končni cilj parlamentarne 
komisije izdelava poročila za državni zbor, le-ta pa nima 
predvidenih kakšnih posebnih sankcij. 

K 5. členu: 

Ta člen ureja dajanje pobude za odredbo parlamentarne prei- 
skave. Logično je, da se pri zahtevah iz točke b) in c) ne 
glasuje, saj večina v skupščini ne more preprečiti kvalificirani 
manjšini (1/3 poslancev) oziroma državnemu svetu, da uve- 
ljavi ustavno pravico, kar je določeno v drugem odstavku tega 
člena. 

K 6. členu: 

Ta člen skuša onemogočiti zavlačevanje razprave in odločitve 
o zahtevi za sprožitev parlamentarne preiskave. V primeru 
točke a) iz 5. člena bo seveda na dnevnem redu tudi razprava 
o pobudi in glasovanje, v primerih iz točk b) in c) 5. člena pa le 
obvestilo predsednika na skupni seji. 

K 7. členu: 

V vseh znanih parlamentarnih ureditvah, ki poznajo institut 
parlamentarne preiskave, je le-ta zelo omejena na izjemno 

nujne in utemeljene primere, saj ima na ta način tudi veliko 
večjo težo. Zato so nujne omejitve oziroma restriktivno tolma- 
čenje potrebe po parlamentarni preiskavi (seveda le v primeru 
točke a) iz 5. člena). V 7. členu je zato predvideno ustrezno 
delovno telo skupščine, ki naj bi ocenilo, ali obstajajo pogoji 
za parlamentarno preiskavo. V okviru sedanjih delovnih teles 
bi bilanajbolj primerna Zakonodajno-pravna komisija. 

K 9. členu: 

Logično je, da se obveznost državnega zbora, da odredi 
preiskavo v primeru kvalificirane zahteve, nikakor ne more 
relativizirati s kakršnimkoli zoženjem namena parlamentarne 
preiskave. Možno pa je, da državni zbor zahtevo tudi razširi. 

K 11. členu: 

Po tem, ko je že izdana odredba o uvedbi parlamentarne 
preiskave (o kateri se v določenih primerih ne glasuje), pa je 
potrebno še izdati odlok, v katerem se imenujejo člani prei- 
skovalne komisije in po potrebi določi tudi predstavnik pred- 
lagatelja. Odlok se seveda sprejema z glasovanjem z navadno 
večino. 

K 12. členu: 

V preiskovalno komisijo se predlaga predsednik in 8 članov 
preiskovalne komisije, tako da bi le-ta lahko delala (pred- 
vsem v predhodnem preiskovalnem postopku) v obliki delov- 
nih skupin, na glavni obravnavi pa v senatu predsednika in 
vseh članov. 

K 16. členu: 

Glede na to, da se bodo pri parlamentarni preiskavi smiselno 
uporabljale določbe kazenskega postopka, je pomdmbno 
zelo poudariti strokovno podlago in pomoč ustreznih delav- 
cev - pravnikov s pravosodnim izpitom. 

K 17. členu: 

Glede sklepčnosti sta predlagani dve rešitvi. Za glavno obrav- 
navo je potrebno, da je prisotna absolutna večina, pri vseh 
drugih dejanjih pa je dovolj navadna večina, ali celo mani 
kvalificirana večina, v nekaterih primerih pa tudi kvalificirant 
2/3 večina. 

K 19. členu: 

Predhodni preiskovalni postopek namenoma nI strogo in 
natančno določen, da bi se lahko v praksi uveljavile praktični 
rešitve, ustrezne za najrazličnejše situacije in okoliščine, 
v katerih bodo uvedene parlamentarne preiskave. 

Drugi odstavek ureja možnost, da je parlamentarna preiskava- 
predlagana zoper znano osebo. Poslovnik uvaja poseben 
termin »preiskovanec za osebo, zoper katero naj se opraV 
parlamentarna preiskava. Izraz je morda nekoliko nenavaden 
zato bodo dobrodošli tudi predlogi za ustreznejši izraz. 

K 21. členu: 

Predvidena je glavna obravnava podobno kot v kazenskeff 
postopku, z namenom, da se časovno in krajevno skoncentri• 
rajo vsi rezultati predhodnega preiskovalnega postopka in dl 
se predsedniku in članom komisije (porotnikom) omogoči, d> 
sprejmejo odločitev na podlagi svežih vtisov, zbranih dokazoi 
in zaključnih govorov. 

K 22. členu: 

Praviloma je glavna obravnava javna In se lahko izključi le tt 
pogojev iz 288. člena zakona o kazenskem postopku. 
razlogi so: 

- če je to potrebno za obvarovanje tajnosti, varstvo javneg* 
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reda. morale ali koristi mladoletnika ali za zavarovanje drugih 
posebnih koristi družbene skupnosti.Praksa razvitih dežel 
kaže, da je pravilna glavna obravnava parlamentarne prei- 
skave celo izrazito pomemben medijski dogodek, večkrat tudi 
direktno predvajan po elektronskih medijih. 

K 23. členu: 

Tako kot v kazenskem postopku, je tudi pri parlamentarni 
preiskavi predvideno, da je glasovanje predsednika in članov 
komisije o odločitvi v glavni preiskavi tajno. 

K 28. členu: 

Ta člen določa pomembno možnost prisilne privedbe in tudi 
Izvedbe drugih dokazov, katere odreja in izvaja sodišče in 
drugi pristojni organi. Prav to naj bi dalo preiskovalnim komi- 
sijam vso operativno možnost, da stvari raziščejo in pridejo 
do ustreznega poročila. Takšno pooblastilo je izrecno dovo- 
ljeno v 93. členu ustave. Zaradi lažje določitve je uporabljen 
splošen pojem organ. 

K 29. členu: 

Pomembna je določba, da se parlamentarna preiskava ne 
more prekiniti, če temu nasprotuje preiskovanec, saj je morda 
prav v njegovem interesu, da se ugotovi resnica in da se s tem 
dokaže tudi njegova »nedolžnost«. 

K 32. a členu: 

Predlagatelj osnutka poslovnika je variantni člen ponudil ljub 
pomisleku, da verjetno ni ustrezen, ker bi zelo relativiziral 
institut parlamentarne preiskave, obstaja pa tudi pravna praz- 
nina o vlogi pritožbenega sodišča. Člen'je naveden le kot 

izhodišče za razmišljanje o morebitnih pravnih sredstvih. 

K 33. členu: 

Potrebno je še temeljito preiskati, ali so predlagane določbe 
zakona o kazenskem postopku, ki naj bi se smiselno uporab- 
ljale, optimalne in jih po potrebi skrčiti in/ali razširiti. Predla- 
gatelj osnutka poslovnika je ponudil po njegovem mišljenju 
vsa primerna določila zakona. 

K 34. členu: 

Pri že imenovanih komisijah Skupščine Republike Slovenije, 
ki imajo za nalogo raziskavo določenih dogodkov iz preteklo- 
sti seveda ni potrebno, da se postavlja ponovna zahteva ali 
imenujejo novi člani, potrebno pa jim je dati pristojnosti, ki jih 
uvaja ta poslovnik. 

Predlagatelj osnutka poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije o parlamentarni preiskavi - Komisija Skupščine Repu- 
blike Slovenije za pripravo in spremljanje izvajanja poslovnika 
skupščine je prepričan, da je osnutek poslovnika dobro izho- 
dišče za razpravo o pomembnem in pravno zahtevnem novem 
ustavnem institutu. 

Predlagatelj je ponudil zaradi odsotnosti pravne ureditve in 
s tem pravne prakse v Republiki Sloveniji (tega instituta še 
nismo poznali) osnutek poslovnika in bo na podlagi razprave 
v delovnih telesih in zborih Skupščine Republike Slovenije 
lažje pripravil kvaliteten predlog poslovnika, čeprav se 
zaveda, da praksa zahteva čim prejšnje ureditev tega prav- 
nega instituta in bi zato potrebovali tak poslovnik že v najkraj- 
šem možnem času. 
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