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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o jamstvu Republike Slovenije za
najete kredite za dokončanje gradnje slovenskega dela HE Golica
Državni zbor Republike Slovenije je ob ka državnega zbora sprejel v naslednjem mora Vlada Republike Slovenije izpolniti
vse pogodbene obveznosti do oškodoobravnavi predloga zakona o jamstvu Re- besedilu
vancev KS Muta.
publike Slovenije za najete kredite za do- SKLEP
,
končanje gradnje slovenskega dela HE
II.
Vlada Republike Slovenije mora zagotoGolica na 10. seji, dne 23. 6. 1993, na
podlagi 260. člena poslovnika Skupščine viti trenutni biološki minimum pretoka Pri najetju kredita za dokončanje gradnje
v skladu s pogodbo, ki je bila podpisana, slovenskega dela HE Golica obrestna
Republike Slovenije in v zvezi z drugim
odstavkom 1. člena začasnega poslovni- ne glede na sušna obdobja. Prav tako mera ne sme biti višja kot 9%.
SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga poslovnika državnega zbora
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga poslovnika Državnega zbora na 10. seji. dne 5. 7. 1993, na
podlagi 260. člena poslovnika Skupščine
Republike Slovenije in v zvezi z drugim
odstavkom 1. člena začasnega poslovni-

ka državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP
Državni zbor nalaga Komisiji za poslovnik, da spremlja izvajanje poslovnika Dr-

žavnega zbora in po preteku enega leta
pripravi poročilo o izvajanju poslovnika
Državnega zbora.
Državni zbor bo obravnaval tako pripravljeno poročilo Komisije za poslovnik.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo poslovnika o parlamentarni
preiskavi z osnutkom poslovnika
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za izdajo poslovnika
o parlamentarni preiskavi z osnutkom
poslovnika na 10. seji, dne 5. 7. 1993, na
podlagi 277., 282. in 260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in
v zvezi z drugim odstavkom 1. člena za-

časnega poslovnika državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu

2. Predlog poslovnika pripravi Komisija
Državnega zbora za poslovnik.

SKLEP
1. Predlog za izdajo poslovnika o parlamentarni preiskavi z osnutkom poslovnika se sprejme.

3. Pri pripravi predloga poslovnika naj
predlagatelj prouči in upošteva mnenja
in stališča delovnih teles, ter stališča in
predloge poslancev na seji zbora.

SKLEP IN DODATNI SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona o parlamentarni
preiskavi z osnutkom zakona
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za izdajo zakona
o parlamentarni preiskavi z osnutkom zakona na 10. seji, dne 5. 7. 1993, na podlagi 277, 282, in 260. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije in v zvezi
z drugim odstavkom 1. člena začasnega
poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

2. Predlog zakona pripravijo predlagatelji
zakona.
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelji proučijo in upoštevajo mnenja in
stališča delovnega telesa, ter stališča,
pripombe in predloge iz razprave poslancev na seji zbora.

SKLEP
1. Predlog za izdajo zakona o parlamentarni preiskavi z osnutkom zakona se
sprejme.

Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za izdajo zakona
o parlamentarni preiskavi z osnutkom zakona na 10. seji, dne 5. 7.1993 na podlagi
260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu.
DODATNI SKLEP
Odbor za notranje zadeve in pravosodje
naj v roku 60 dni pripravi predlog kodeksa etike poslancev in drugih nosilcev javnih funkcij.

SKLEP
državnega zbora ob odreditvi parlamentarne preiskave o raziskovanju povojnih
množičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov In drugih tovrstnih nepravilnosti
Državni zbor Republike Slovenije je na
10. seji, dne 5. 7. 1993, na podlagi 93.
člena Ustave Republike Slovenije ob
odreditvi parlamentarne preiskave o raziskovanju povojnih množičnih pobojev,
pravno dvomljivih procesov in drugih tovrstnih nepravilnosti, na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine Republike Slo-

venije iR v zvezi z drugim odstavkom 1.
člena začasnega poslovnika državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Komisijo za volitve, imenovanja in administrativne zadeve se zadolži, da v roku
petnajstih dni pripravi predlog odloka
0 ustanovitvi in sestavi preiskovalne komisije v skladu i vsebino odrejene parlamentarne preiskave.

Osnutek zakona o DELOVNIH IN SOCIALNIH SODIŠČIH - EPA 76
Vlada Republike Slovenije je na 35. seji, dne 8. julija 1993
določila besedilo:
- OSNUTKA ZAKONA O DELOVNIH IN SOCIALNIH SODIŠČIH.
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266. in 267. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije in 1. člena začasnega
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.

člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:
- Miha KOZINC, minister za pravsodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Jadranka SOVDAT, podsekretarka v Ministrstvu za pravosodje.

OSNUTEK ZAKONA o delovnih in socialnih sodiščih
5. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1-člen
Ta zakon ureja pristojnost in organizacijo delovnih in socialnih sodišč ter pravila postopka, po katerih ta sodišča obravnavajo in odločajo v delovnih sporih in sporih s področij socialne varnosti.
2. člen
Delovna in socialna sodišča so pristojna za odločanje v individualnih in kolektivnih delovnih sporih ter v socialnih sporih
po določbah tega zakona.
3. člen
Za odločanje v sporih iz prejšnjega člena so na prvi stopnji
pristojna delovna sodišča in socialno sodišče prve stopnje.
O pritožbah zoper odločbe sodišč iz prejšnjega odstavka
odloča višje delovno in socialno sodišče.
O reviziji in zahtevi za varstvo zakonitosti zoper odločbe
delovnih in socialnih sodišč odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

II. PRISTOJNOST
4. člen
>

Delovna sodišča so pristojna odločati v naslednjih individualnih delovnih sporih:
1.0 sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja;
2. o premoženjskih in drugih posamičnih pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem
med delavcem in delodajalcem;
3. v zvezi z izumi in novimi oblikami teles, slike ali risbe,
ustvarjenimi v delovnem razmerju;
4. iz pogodb o delu za opravljanje začasnih oziroma občasnih
del;
5. med organizacijo oziroma delodajalcem in učencem ali
študentom v zvezi s kadrovsko štipendijo ter začasnim ali
občasnim opravljanjem dela;
6. v zvezi z opravljanjem volonterskega pripravništva;
7. za katere tako določa zakon.
poročevalec

Socialno sodišče je pristojno odločati v sporih z naslednjih
področij socialne varnosti (v nadaljnjem besedilu: socialni
spori):
1. pokojninskega in invalidskega zavarovanja:
- v sporih o pravici do in iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja;
- v sporih iz postopka za ugotavljanje delovnih mest, na
katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem;
- v sporih o vključevanju v prostovoljno zavarovanje in sporih
o izvrševanju pogodb o vključitvi v prostovoljno zavarovanje;
- v sporih iz priznanja in dokupa zavarovalne dobe;
- v sporih v zvezi s plačevanjem prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje;
2. zdravstvenega zavarovanja:
- v sporih o pravici do in iz zdravstvenega zavarovanja;
- v sporih v zvezi s prostovoljnim zavarovanjem;
- v sporih v zvezi s plačevanjem prispevkov za zdravstveno
zavarovanje;
3. zavarovanja za primer brezposelnosti:
- v sporih o pravici do in iz zavarovanja za primer brezposelnosti;
- v sporih v zvezi s prostovoljnim zavarovanjem;
- v sporih v zvezi s plačevanjem prispevkov za zavarovanje za
primer brezposelnosti;
- v sporu o vrnitvi sredstev, izplačanih iz naslova zavarovanja
za primer brezposelnosti.
Socialno sodišče je na področjih iz prejšnjega odstavka pristojno tudi za spore o odgovornosti za škodo, ki jo zavod
povzroči zavarovancu, oziroma za škodo, ki je povzročena
zavodu v zvezi z zavarovalnim razmerjem.
6. člen
Delovna sodišča so pristojna odločati v naslednjih kolektivnih
delovnih sporih:
1. med strankami kolektivne pogodbe ali med strankami
kolektivne pogodbe in osebami o obstoju ali neobstoju kolektivne pogodbe in o njenem izvrševanju;
2. glede pristojnosti za kolektivno pogajanje;
3. o medsebojni skladnosti kolektivnih pogodb in skladnosti
kolektivnih pogodb z zakonom;
4. o zakonitosti stavke;
5. ki izvirajo iz zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju
in se nanašajo na kršitve zakona s strani sveta delavcev, na
spore med vodstvom in svetom delavcev, na izvolitve delavskih zaupnikov, članov sveta delavcev in nadzornega sveta,
3

kolikor ni z zakonom drugače določeno;
6. o pristojnostih, ki jih ima sindikat v zvezi z delovnimi
razmerji;
j 7. v zvezi z določitvijo reprezentativnosti sindikata;
8. za katere zakon tako določa.
III. ORGANIZACIJA IN SESTAVA SODIŠČ
7. člen
V Republiki Sloveniji so naslednja delovna in socialna sodišča
prve stopnje:
1. Delovno sodišče v Kopru s sedežem v Kopru;
2. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani s sedežem v Ljubljani;
3. Delovno sodišče v Mariboru s sedežem v Mariboru.
Sodišče iz prve točke prejšnjega odstavka se ustanovi za
območje sodnih okrožij Koper in Nova Gorica.
Sodišče iz druge točke prvega odstavka tega člena se ustanovi za sojenje v delovnih sporih za območje sodnih okrožij
Kranj, Ljubljana in Novo mesto, za sojenje v socialnih sporih
pa za območje Republike Slovenije.

10. člen
Kadar v individualnih delovnih in socialnih sporih sodi
sodišče prve stopnje v senatu, je senat sestavljen iz enega
sodnika, ki je predsednik senata, in dveh sodnikov porotnikov, od katerih je eden izvoljen z liste kandidatov delavcev,
drugi pa z liste kandidatov delodajalcev.
Kadar v kolektivnih delovnih sporih sodi sodišče prve stopnje
v senatu, je senat sestavljen iz enega sodnika, ki je predsednik
senata, in štirih sodnikov porotnikov, od katerih sta dva izvoljena z liste kandidatov delavcev in dva z liste kandidatov
delodajalcev.
11. člen
Višje sodišče sodi v senatu treh sodnikov.
12. člen

Sodišče iz tretje točke prvega odstavka tega člena se ustanovi
za območje sodnih okrožij Celje, Maribor in Murska Sobota.

Za določitev pogojev za izvolitev v funkcijo sodnika porotnika,
trajanje mandata, zaprisego, določitev števila sodnikov porotnikov ter pravice in obveznosti sodnikov porotnikov veljajo
določbe zakona o sodiščih, če ni s tem zakonom drugače
določeno.

Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov je Delovno in socialno sodišče v Ljubljani pristojno za sojenje in odločanje
v vseh sporih iz tretje točke 4. člena tega zakona.

Sodnike porotnike po določbah tega zakona voli državni zbor
tako, da se voli enako število porotnikov iz vrst delavcev in
enako število porotnikov iz vrst delodajalcev.

8. člen

Volitve sodnikov porotnikov razpiše predsednik državnega
zbora najmanj štiri mesece pred iztekom mandata prejšnjim
sodnikom porotnikom.

Sodišča prve stopnje sodijo kot delovna sodišča na sedežu
sodišča in na zunanjih oddelkih.
Na zunanjih oddelkih sodijo:
1. Delovno sodišče v Kopru:
a) na oddelku v Novi Gorici v zadevah z območja sodnih
okrajev Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin;
b) na oddelku v Postojni v zadevah z območja sodnih okrajev
Ilirska Bistrica in Postojna;
2. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani:
a) na oddelku v Brežicah v zadevah z območja sodnih okrajev
Brežice, Krško in Sevnica;
b) na oddelku v Kranju v zadevah z območja sodnih okrajev
Jesenice, Kranj, Radovljica, Škofja Loka in Tržič;
c) na oddelku v Novem mestu v zadevah z območja sodnih
okrajev Č Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje;

13. člen
Državni zbor voli sodnike porotnike z list kandidatov delodajalcev in delavcev. Lista kandidatov delodajalcev se oblikuje
na predlog organizacij delodajalcev, ki so organizirane za
območje Republike Slovenije, in Vlade Republike Slovenije,
v sorazmerju s številom zaposlenih pri delodajalcih oziroma
v državnih organih. Lista kandidatov za delavce se oblikuje na
predlog reprezentativnih sindikatov za območje Republike
Slovenije v sorazmerju s številom njihovih članov.
Na listi kandidatov se določi enako število kandidatov, kot je
število sodnikov porotnikov, ki se jih voli.
IV. POSTOPEK

3. Delovno sodišče v Mariboru:
a) na oddelku v Celju v zadevah z območja sodnih okrajev
Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju,
Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec;
b) na oddelku v Murski Soboti v zadevah z območja sodnih
okrajev Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota;
c) na oddelku v Slovenj Gradcu v zadevah z območja sodnih
okrajev Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in
Slovenj Gradec.

V postopku pred delovnimi in socialnimi sodišči se uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku, kolikor ni s tem
zakonom drugače določeno.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani sodi kot socialno
sodišče na sedežu sodišča.

Sodišče določi v sodbi, s katero naloži kakšno dajatev,
osemdnevni rok za njeno izpolnitev.

Socialno sodišče lahko opravlja naroke in obravnave tudi na
zunanjih oddelkih tega sodišča ali na sedežu ali zunanjih
oddelkih Delovnega sodišča v Kopru oziroma Delovnega
sodišča v Mariboru, če ima stranka prebivališče na tem
območju in če se tako postopek lahko opravi z manjšimi
stroški.

Rok za pritožbo je osem dni.

14. člen

Za spore po določbah tega zakona se stranke ne morejo
sporazumeti o krajevni pristojnosti.

15. člen

9. člen

Kadar je z zakonom oziroma s kolektivno pogodbo določen
postopek za mirno rešitev spora, je sodno varstvo dovoljeno
samo pod pogojem, da je bil postopek predhodno sprožen, pa
ni bil uspešen.

Za območje Republike Slovenije se ustanovi za odločanje na
drugi stopnji Višje delovno in socialno sodišče (v nadaljnjem
besedilu: višje sodišče) s sedežem v Ljubljani.

šteje se, da postopek za mirno rešitev spora ni bil uspešen, če
med strankama ali udeleženci ni bil dosežen sporazum v roku
trideset dni od dneva, ko je bil postopek sprožen.
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poročevalec

1. POSTOPEK V INDIVIDUALNIH DELOVNIH SPORIH IN
SOCIALNIH SPORIH

b) Postopek v Individualnih delovnih sporih
22. člen

a) Skupne določbe
16. člen

Sodišče lahko odloči, da mora delodajalec trpeti vse stroške
za izvedbo dokazov, tudi če delavec ni v celoti uspel s svojim
zahtevkom, pa zaradi tega niso nastali posebni stroški.

Delavca ali zavarovanca v sporu lahko zastopa predstavnik
sindikata, ki ga organizacija sindikata najame ali zaposli za
zastopanje svojih članov, če ima pridobljen naslov diplomirani pravnik.

V sporih o prenehanju delovnega razmerja trpi delodajalec
svoje stroške postopka ne glede na izid postopka.

V postopku pred višjim sodiščem ali Vrhovnim sodiščem
Republike Slovenije lahko zastopa delavca ali zavarovanca
oseba iz prejšnjega odstavka, če ima opravljen pravniški
državni izpit.
17. člen

23. člen

Če je vloga nerazumljiva, ima očitno napako ali ne vsebuje
vsega, kar je treba, da bi se obravnavala, sodišče vlogo vrne
v popravek in vložniku določi rok, do katerega jo mora znova
vložiti.
Če je vloga vezana na rok, pa se sodišču vrne brez popravka
oziroma dopolnitve, sodišče povabi vložnika, ki je fizična
oseba in ki ga ne zastopa odvetnik ali sindikalni predstavnik iz
prejšnjega člena, in mu pomaga vlogo popraviti oziroma
dopolniti.
Če se vložnik iz prejšnjega odstavka neopravičeno ne odzove,
čeprav je bil pravilno povabljen, sodišče postopa po določbah
o ravnanju z nepopolnimi vlogami.
18. člen
Če je delavec oziroma zavarovanec v tožbi napačno označil
toženo stranko zaradi očitne pomote, lahko spremeni
označbo toženca najkasneje do konca pripravljalnega naroka
oziroma, če ni bilo pripravljalnega naroka, do sprejema
dokaznega sklepa na prvem naroku za glavno obravnavo.
Sprememba označbe toženca po prejšnjem odstavku se ne
šteje za spremembo tožbe.
19. člen
Med postopkom lahko sodišče tudi po uradni dolžnosti izda
začasne odredbe, ki se uporabljajo v izvršilnem postopku, da
se prepreči samovoljno ravnanje ali odvrne nenadomestljiva
škoda.
Če stranka predlaga izdajo začasne odredbe, mora sodišče
o predlogu odločiti brez odlašanja, najkasneje pa v treh dneh.
Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena je
dovoljena pritožba v roku treh dni, ki ne zadrži izvršitve
sklepa.

Če delavec uveljavlja sodno varstvo zoper dokončne odločitve delodajalca glede njegovih pravic, obveznosti in odgovornosti, ni dolžan postaviti določenega zahtevka oziroma, če ga
postavi, sodišče nanj ni vezano.
V primerih iz prejšnjega odstavka mora tožba vsebovati
navedbo odločbe, zoper katero se uveljavlja sodno varstvo.
Če delavec uveljavlja sodno varstvo, ker delodajalec ni odločil
o ugovoru oziroma zahtevi za uveljavljanje pravic, mora
v tožbi navesti bistveno vsebino ugovora oziroma zahteve,
o kateri ni bilo odločeno.
24. člen
Kadar sodišče v sporih iz prejšnjega člena ugotovi, da je
odločitev ali ravnanje delodajalca, zoper katero se uveljavlja
sodno varstvo, nezakonita, glede na naravo kršitve:
1. razveljavi odločitev delodajalca in vzpostavi stanje, ki je bilo
pred izdajo odločbe;
2. razveljavi odločitev in samo odloči o pravici, obveznosti ali
odgovornosti delavca;
3. razveljavi odločitev in naloži delodajalcu sprejem nove
odločitve.
V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka sodišče ne sme
odločiti v škodo delavca, ki je zahteval sodno varstvo.
Sodišče samo odloči o pravici, obveznosti oziroma odgovornosti iz delovnega razmerja, če delavec zahteva sodno varstvo
zaradi razlogov, določenih v tretjem odstavku prejšnjega
člena.
25. člen
Revizija ni dovoljena v sporih, ki se nanašajo na izrečen
disciplinski ukrep javnega opomina ali denarne kazni, na
odmore, počitke in dopuste, na odstranitev z dela ali iz organizacije, na začasne razporeditve, začasno čakanje na delo
ter na delo preko polnega delovnega časa.
26. člen

Višje sodišče mora o pritožbi iz prejšnjega odstavka odločiti
v roku osmih dni.

Kadar je v skladu z zakonom določena za reševanje sporov
arbitraža, je dovoljen preizkus zakonitosti arbitražne odločbe
zaradi razlogov, ki jih določa ta zakon.

20. člen

Tožbi za preizkus zakonitosti arbitražne odločbe je treba
priložiti izvirnik ali overjen prepis arbitražne odločbe.

21. člen

Kadar se v primeru iz prejšnjega odstavka arbitraža ne more
konstituirati, ker posamezna stranka ni imenovala svojega
arbitra, oziroma če se arbitri niso mogli sporazumeti o izvolitvi predsednika, imenuje arbitra oziroma predsednika na
predlog strank ali arbitra predsednik delovnega sodišča prve
stopnje, ki bi bilo pristojno, če ne bi bila določena arbitraža.

Zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji, je dovoljena revizija, če ta zakon ne določa drugače.

27. člen

V premoženjskopravnih sporih je revizija dovoljena v primerih, ko jo dopušča zakon o pravdnem postopku.

Razveljavitev arbitražne odločbe se lahko zahteva:
1. če je bila glede sestave arbitraže ali glede postopka prekr-

Sodišče lahko odloči v sporu brez glavne obravnave, če med
strankama ni sporno dejansko stanje in ni drugih ovir za
izdajo odločbe, stranki pa sta se glavni obravnavi odpovedali.

poročevalec

S

šena kakšna določba zakona ali kolektivne pogodbe;
2. (e se je postopka pred arbitražo udeleževal kdo, ki ne more
biti stranka v tem postopku;
3. če je arbitraža prekoračila meje svoje naloge;
4. če kakšni stranki z nezakonitim postopanjen ni bila dana
možnost obravnavanja pred arbitražo;
5. če je izrek odločbe nerazumljiv ali sam s seboj v nasprotju;
6. če izvirnika arbitražne odločbe ni podpisala večina članov
arbitraže;
7. če je arbitražna odločba v nasprotju s prisilnimi predpisi ali
moralo.
28. člen
Arbitražna odločba se izpodbija s predlogom na sodišču, ki bi
bilo krajevno pristojno, če ne bi bila predpisana arbitraža,
v roku trideset dni od vročitve arbitražne odločbe.
Po preteku enega leta od izdaje arbitražne odločbe ni dovoljeno izpodbijati.
c) Postopek v socialnih sporih
29. člen
V sporih za priznanje pravic do in iz invalidskega in zdravstvenega zavarovanja je javnost izključena.

V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče ne sme odločiti
v škodo stranke, ki je zahtevala sodno varstvo.
Sodišče lahko odločbo razveljavi in naloži toženi stranki
izdajo nove odločbe, če dejansko stanje ni bilo pravilno ali
popolno ugotovljeno, ugotavljanje dejanskega stanja pred
sodiščem pa bi bilo dolgotrajno ali povezano z nesorazmernimi težavami.
36. člen
Vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.
Stroške za izvedbo dokazov z izvedencem v sporih o pravici
do in iz zavarovanja trpi tožena stranka.
Ne glede na določbi prejšnjih odstavkov tega člena mora
stranka nasprotni stranki povrniti stroške, ki jih je povzročila
ali ki so nastali po naključju, ki se je njej primerilo.
37. člen
Revizija ni dovoljena v sporih zaradi pravice do dodatka za
pomoč in postrežbo in invalidnine za telesno okvaro.
2. POSTOPEK V KOLEKTIVNIH DELOVNIH SPORIH
38. člen

30. člen
Tožba v sporih iz prve alinee 1. točke, prve alinee 2. točke in
prve alinee 3. točke 5. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: v sporih o pravici do in iz zavarovanja) se sme vložiti
zoper dokončno odločbo pristojnega organa.

Za spore iz kolektivnih pogodb (1. do 3. točka 6. člena), ki
veljajo za območje Republike Slovenije, je krajevno pristojno
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani.
Za kolektivne delovne spore, ki niso navedeni v prejšnjem
odstavku, je krajevno pristojno sodišče, ki je splošno krajevno
pristojno za delodajalca.

31. člen
Tožba v sporih o pravici do in iz zavarovanja se vloži v tridesetih dneh od vročitve dokončne odločbe.

39. člen
Postopek se začne na predlog.

32. člen
Če pristojni drugostopni organ ni izdal odločbe o pritožbi
stranke v zakonitem roku in če je tudi na novo zahtevo ne izda
v nadaljnih sedmih dneh, sme stranka vložiti tožbo, kot če bi
bila njena pritožba zavrnjena.
Po prejšnjem odstavku sme ravnati stranka tudi, če organ
prve stopnje ne izda odločbe, zoper katero ni pritožbe.
Če je tožba v primerih iz prejšnjih odstavkov tega člena
vložena pred potekom predpisanih rokov, jo sodišče zavrže.

40. člen
Kadar je z zakonom ali kolektivno pogodbo v skladu z zakonom določena za odločanje o spornih vprašanjih arbitraža, se
za preizkus zakonitosti arbitražne odločbe smiselno uporabljajo določbe 26. do 28. člena tega zakona.
41. člen

33. člen

Predlog mora vsebovati opis spornega razmerja z navedbo
udeležencev, dejstva, ki so pomembna za odločitev, in dokaze
za te navedbe ter druge podatke, ki jih mora imeti vsaka vloga.

Tožbo v sporih o pravici do in iz zavarovanja lahko vloži vsaka
fizična in pravna oseba, če je z dokončno odločbo odločeno
o kakšni njeni pravici ali obveznosti.

Sodišče vzame predlog v obravnavo tudi, če ne vsebuje določenega zahtevka; če ga vsebuje, pa nanj ni vezano.

Tožba v sporih iz prejšnjega odstavka se vloži proti zavodu
oziroma organu, ki je izdal dokončno odločbo.

42. člen

34. člen

Če je predlog nerazumljiv ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da
bi se lahko obravnaval, sodišče predlog vrne predlagatelju in
mu določi rok osmih dni za popravo oziroma dopolnitev.

Za vsebino tožbe, ki jo v sporu o pravici do in iz zavarovanja
vloži zavarovanec, se smiselno uporablja določba 23. člena
tega zakona.
35. člen
Kadar sodišče v sporu o pravici do in iz zavarovanja ugodi
zahtevku, odločbo razveljavi in samo odloči o pravici ali
obveznosti.
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Če predlagatelj ne predloži popravljenega oziroma dopolnjenega predloga v roku, se šteje, da je predlog umaknjen, če se
predlog vrne brez popravka oziroma dopolnitve, se zavrže.
43. člen
Predlagatelj lahko umakne predlog do konca glavne obravnave.O umiku predloga sodišče obvesti druge udeležence.
poročevalec

Vsak udeleženec lahko v osmih dneh od dneva, ko je bil
obveščen o umiku, predlaga nadaljevanje postopka.

Sodišče lahko tudi brez izjave drugih udeležencev zavrne
udeležbo, če ugotovi, da pravni interes osebe, ki je prijavila
udeležbo, ni podan.

44. člen

Zoper sklep, s katerim sodišče dopusti udeležbo, ni posebne
pritožbe.
50. člen

Nedovoljen, prepozen ali nepopoln predlog zavrže predsednik senata prvostopnega sodišča brez naroka.

Vsak udeleženec trpi svoje stroške.
45. člen
Udeleženec v postopku je predlagatelj postopka ter oseba,
organ ali organizacija, proti kateri je predlog vložen
(nasprotni udeleženec).
Udeleženci so tudi osebe in organi, za katere tako določa
zakon.

Udeleženec mora ne glede na izid postopka povrniti drugim
udeležencem stroške, ki jih je povzročil po svoji krivdi ali so
nastali po naključju, ki se je njemu primerilo.

46. člen

51. člen

Organizacije delavcev oziroma delodajalcev ali posamezni
delodajalci, ki so podpisniki kolektivne pogodbe, lahko začnejo postopek ali se udeležujejo postopka, ki so ga začeli
drugi.

Med postopkom lahko sodišče tudi po uradni dolžnosti izda
začasne odredbe, ki se uporabljajo v izvršilnem postopku, da
se prepreči samovoljno ravnanje ali odvrne nenadomestljiva
škoda. Če udeleženec predlaga izdajo začasne odredbe iz
navedenih razlogov, mora sodišče o predlogu odločiti brez
odlašanja, najkasneje pa v treh dneh.

Uvedbo postopka lahko predlagajo tudi organizacije delavcev
oziroma delodajalcev ali posamezni delodajalci ter skupine
delavcev, ki niso zajete v prejšnjem odstavku, pa zanje velja
kolektivna pogodba, če izkažejo, da upravičeno uveljavljajo
skupinski interes. Te organizacije in osebe se lahko pod
enakimi pogoji tudi udeležujejo postopka, ki ga je začel kdo
drug.
Upravičenost uveljavljanja skupinskega interesa iz prejšnjega
odstavka sodišče presodi glede na vse okoliščine primera,
zlasti pa pri tem upošteva raven, na kateri je bila sklenjena
kolektivna pogodba.
47. člen
*

Če so nastali skupni stroški, odloči sodišče, v kakšnem razmerju jih trpijo posamezni udeleženci.

Predlog za uvedbo postopka o pristojnostih, ki jih ima sindikat v zvezi z delovnimi razmerji, lahko vloži sindikat.
Predlog za uvedbo postopka v zvezi z določitvijo reprezentativnosti sindikata lahko vloži sindikat zoper odločbo pristojnega ministra oziroma odločitev delodajalca, s katero je ugotovljeno, da sindikat ne izpolnjuje pogojev za določitev reprezentativnosti.
Če pristojni minister oziroma delodajalec v roku dveh mesecev o vloženi zahtevi sindikata za določitev reprezentativnosti
ne odloči, se smiselno uporablja določba 31. člena tega
zakona.
48. člen
Predlog za uvedbo postopka o zakonitosti stavke lahko vloži
tisti, ki ima po zakonu pravico organizirati stavko, in tisti, proti
kateremu je stavka uperjena.
V sporih iz prejšnjega odstavka se sindikat lahko udeležuje
postopka, tudi če se ni začel na njegov predlog.

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena ni posebne
pritožbe.
Začasno odredbo iz prvega odstavka tega člena izda izven
obravnave senat treh sodnikov.
52. člen
Po predhodnem preizkusu predloga razpiše predsednik
senata narok za poravnavo.
Predsednik senata si mora prizadevati, da se med udeležencb
razčistijo vsa sporna vprašanja, in jim pomaga, da dosežejo
poravnavo.
Če kateri od vabljenih udeležencev ne pride na narok za
poravnavo, se šteje, da poravnava ni uspela.
Kadar ni bilo mogoče doseči poravnave, predsednik senata
razpiše narok za glavno obravnavo.
53. člen
Udeleženci lahko med postopkom vsak čas do pravnomočnosti odločbe sklenejo poravnavo.
Če je bila poravnava sklenjena po izdaji odločbe na prvi
stopnji, sodišče odločbo razveljavi.
54. člen
Udeleženci ne morejo skleniti poravnave, ki bi bila v nasprotju
s prisilnimi predpisi ali moralo.
Če sodišče izda sklep, s katerim ne dovoli poravnave, počaka
s postopkom do pravnomočnosti sklepa.
Sporazum udeležencev o poravnavi se vpiše v zapisnik.

49. člen

Poravnava je sklenjena, ko udeleženci po prečitanju zapisnika
o obravnavi podpišejo ta zapisnik.

Sodišče obvesti o uvedbi postopka osebe, organe ali organizacije, ki so nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o katerem
se odloča, in jim da možnost, da se udeležijo postopka.

Sodišče izda udeležencem na njihovo zahtevo overjen prepis
zapisnika, v katerem je vpisana poravnava.

Osebe, organi in organizacije iz prejšnjega odstavka lahko
ves čas postopka na naroku ali s pismeno vlogo prijavijo
udeležbo v postopku.
O tem obvesti sodišče druge udeležence in jim določi rok,
v katerem se lahko izjavijo o udeležbi.
poročevalec

Sodišče vroči prepis zapisnika udeležencem, ki na obravnavi
niso bili navzoči.
Če na naroku niso bili navzoči vsi udeleženci, med navzočimi
udeleženci pa je bil dosežen sporazum o poravnavi, je poravnava veljavna, če kateri od udeležencev, ki niso bili navzoči,
v osmih dneh ne izjavi, da se z njo ne strinja.
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55. člen
Če je sklenjena poravnava, sodišče postopek ustavi.

Plačilo takse po določbah tega zakona zapade v plačilo
z dnem, ko zapadejo v plačilo stroški postopka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

56. člen
Če je bila s poravnavo posameznim udeležencem priznana
kakšna pravica, ki jo je mogoče izvršiti, sodišče na predlog
udeleženca s sklepom določi izvršljivost poravnave v tem
delu.
57. člen
Če sodišče ugotovi, da je predlog utemeljen, glede na naravo
razmerja:
1. ugotovi kršitev pravic ali obveznosti, neskladnost kolektivne pogodbe z zakonom ali neskladnost med kolektivnimi
pogodbami;
2. delno ali v celoti razveljavi oziroma odpravi splošen ali
posamičen pravni akt in glede na okoliščine primera naloži
udeležencem sprejem ali sklenitev novega pravnega akta.
V primerih iz prve točke prejšnjega odstavka lahko glede na
naravo razmerja sodišče na zahtevo posameznega udeleženca naloži drugemu udeležencu izpolnitev določene obveznosti.
Kadar sodišče ravna po določbi prejšnjega odstavka, lahko
zahteva izvršitev odločbe vsak, ki mu je bila z njo priznana
kakšna pravica, četudi ni bil udeleženec tega postopka.
Če sodišče presodi, da je nujno za varstvo pravic udeležencev, lahko razveljavi splošen ali posamičen pravni akt in
s sklepom delno ali v celoti nadomesti sporni akt.
58. člen
Udeleženci lahko vlagajo pravna sredstva, tudi če niso sodelovali v postopku na prvi stopnji.
Udeleženec iz prejšnjega odstavka mora vložiti pravno sredstvo v roku, ki velja za udeleženca, ki mu je bila odločba
najkasneje vročena.
Sodišče šteje kot pravočasno tudi pravno sredstvo udeleženca iz prvega odstavka tega člena, čeprav je bilo vloženo po
poteku roka iz prejšnjega odstavka, če ga je prejelo, preden je
odločilo o pravočasno vloženem pravnem sredstvu.
59. člen
Revizija je dovoljena, če zakon ne določa drugače.
Obnova postopka je izključena.
V. SODNE TAKSE
60. člen
Za plačevanje sodnih taks (v nadaljnjem besedilu: takse) se
uporabljajo določbe zakona o sodnih taksah, če ta zakon ne
določa drugače.
Takse se ne plačujejo v socialnih sporih o pravici do in iz
zavarovanja ter v kolektivnih delovnih sporih.
61. člen
Taksa po določbi prvega odstavka prejšnjega člena se plača
po taksni tarifi, ki je določena za pravdni postopek, zmanjšani
za 70%.
V sporih, ki niso premoženjskopravne narave, se kot vrednost
zahtevka za plačilo takse vzame znesek v vrednosti 1000 točk.
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62. člen
Sodišča združenega dela, ustanovljena po dosedanjih predpisih, prenehajo z delom z dnem uveljavitve tega zakona.
Z dnem iz prejšnjega odstavka začnejo z delom sodišča,
ustanovljena s tem zakonom, s pristojnostmi, določenimi
s tem zakonom.
63. člen
Sodniki, ki imajo ob uveljavitvi tega zakona položaj sodnika
v delovnem razmerju v delovni skupnosti sodišča združenega
dela, in predsedniki sodišč združenega dela nadaljujejo
z delom do izvolitve v trajno sodniško funkcijo oziroma do
izteka mandata kot sodniki na delovnih in socialnih sodiščih
in sicer:
1. sodniki Sodišča združenega dela Republike Slovenije kot
sodniki Višjega delovnega in socialnega sodišča;
2. sodniki in predsedniki Sodišča združenega dela v Brežicah,
Kranju, Ljubljani, Novem mestu in Sodišča združenega dela
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji kot sodniki Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani;
3. sodniki in predsedniki Sodišča združenega dela v Kopru,
Novi Gorici in Postojni kot sodniki Delovnega sodišča
v Kopru;
4. sodniki in predsedniki Sodišča združenega dela v Celju,
Mariboru in Murski Soboti kot sodniki Delovnega sodišča
v Mariboru.
Do imenovanja predsednikov delovnih in socialnih sodišč
opravljajo funkcijo predsednikov sodišč predsedniki sodišč
združenega dela, ki so to funkcijo opravljali ob uveljavitvi tega
zakona na Sodišču združenega dela Republike Slovenije,
Sodišču združenega dela v Kopru, Ljubljani in Mariboru,
funkcijo vodij oddelkov pa predsedniki dosedanjih sodišč •
združenega dela v Brežicah, Celju, Kranju, Murski Soboti,
Novem mestu in Postojni ter Sodišča združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
64. člen
Sodniki porotniki po določbah tega zakona morajo biti izvoljeni najkasneje do 31.3.1994.
Dokler za območje Republike Slovenije ne bodo organizirane
in registrirane druge organizacije delodajalcev, se za delodajalce lista kandidatov za sodnike porotnike oblikuje na predlog Gospodarske zbornice Slovenije in Vlade Republike Slovenije v sorazmerju s številom zaposlenih pri delodajalcih, ki
opravljajo gospodarsko ali druge dejavnosti, in številom zaposlenih v državnih organih.
Sodniki, ki ob uveljavitvi tega zakona sodelujejo v sojenju kot
delovni ljudje in občani v sodiščih združenega dela, sodelujejo do izvolitve novih sodnikov porotnikov kot sodniki porotniki delovnih in socialnih sodišč z enako razporeditvijo kot
sodniki (63. člen).
Sodnikom porotnikom iz prejšnjega odstavka preneha mandat, ko dajo slovesno izjavo novoizvoljeni sodniki porotniki iz
prvega odstavka tega člena.
65. člen
Strokovni in administrativno - tehnični delavci sodišč zdru-'
ženega dela nadaljujejo z delom v delovnih in socialnih sodiščih z enako razporeditvijo kot sodniki (63. člen).
poročevalec

66. člen
Število sodnikov in sodnikov porotnikov delovnih in socialnih
sodišč določi najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega
zakona sodni svet na predlog ministra za pravosodje po
predhodnem mnenju predsednikov sodišč.

Postopek v zadevah zaradi nepogodbene odgovornosti za
škodo, ki je nastala na delu ali v zvezi z delom, ki je bil začet
pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljuje do pravnomočnosti pred pristojnim delovnim sodiščem v skladu z določbo 67.
člena tega zakona.
71. člen

67. člen
V zadevah, ki jih do uveljavitve tega zakona prejmejo sodišča
združenega dela, se postopek nadaljuje po tem zakonu, če še
ni bila izdana odločba, s katero se je postopek pred prvostopnim sodiščem končal.
Če je do uveljavitve tega zakona v zadevah iz prejšnjega
odstavka izdana odločba, s katero se je postopek pred sodiščem združenega dela prve stopnje končal, se opravi nadaljnji
postopek po dosedanjih pravilih.
Če je po uveljavitvi tega zakona razveljavljena odločba prve
stopnje iz prejšnjega odstavka, se opravi nadaljnji postopek
po tem zakonu.
Zoper pravnomočno odločbo iz drugega odstavka tega člena,
so dovoljena izredna pravna sredstva po določbah tega zakoha
68. člen
Če je do uveljavitve tega zakona že potekel rok za vložitev
predloga za obnovo postopka iz prvega odstavka 423. člena
zakona o pravdnem postopku, ni pa še potekel rok iz tretjega
odstavka 423. člena zakona o pravdnem postopku, je dovoljeno vložiti predlog za obnovo postopka v treh mesecih po
pričetku uporabe tega zakona.
69. člen
Nerešene zadeve, ki jih ob uveljavitvi tega zakona pred prvostopnimi sodišči združenega dela rešujejo sodniki, ki sodelujejo pri sojenju kot delovni ljudje in občani, prevzamejo
v reševanje sodniki delovnih in socialnih sodišč.
70. člen
Postopek v zadevah s področij zdravstvenega zavarovanja in
zavarovanja za primer brezposelnosti, v katerih je bil do
uveljavitve tega zakona sprožen upravni spor, pa o njih do
tega dne še ni bilo odločeno, se dokonča pred Vrhovnim
sodiščem Republike Slovenije po dosedanjih predpisih.

V zadevah, ki so pravnomočno končane do uveljavitve tega
zakona, so dovoljena samo pravna sredstva, ki so bila dovoljena do uveljavitve tega zakona.
72. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati 459.
člen zakona o pravdnem postopku v delu, ki se nanaša na
spore iz delovnih razmerij, ter 2. točka četrtega odstavka 382.
člena in 468. člen zakona o pravdnem postopku (Uradni list
SFRJ, št. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90 .
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha, veljati določba tretjega odstavka 117. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 14/90 in 5/91) v delu, ki se nanaša na določitev
predsednika in namestnika arbitražnega sveta v primeru, če
ne pride do sporazuma.
73. člen
Z dnem uveljavitve se v Republiki Sloveniji prenehajo uporabljati določbe zakona o sodiščih združenega dela (Uradni list
SFRJ, št.38/84), razen določb o postopku, ki se uporabljajo,
dokler ne bodo pravnomočno končane nerešene zadeve iz
drugega odstavka 67. člena tega zakona.
Z dnem uveljavitve prenehata veljati zakon o sodiščih združenega dela (Uradni list SRS, št. 38/74, 7/86 in 41/87) in zakon
o samoupravnih sodiščih (Uradni list SRS, št. 10/77, 23/81 in 4/
82), razen 38. in 39. člena.
74. člen
Do izdaje sodnega reda se za delovna in socialna sodišča
primerno uporabljajo določbe poslovnika za redna sodišča
(Uradni list SRS, št. 26/78, 20/88 in 2/89).
Minister za pravosodje izda podrobnejša navodila v zvezi
s sklenitvijo in prenosom pisarniško - tehničnega in materialno - finančnega poslovanja.
75. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je 26.2.1993 sprejel predlog
sistemske ureditve in od sprejema le te so odvisne tudi nekaza izdajo zakona o delovnih in socialnih sodiščih. Predlagatetere rešitve v tem zakonu.
lja je zavezal, da pri pripravi osnutka zakona prouči in upošteva mnenje in stališča začasnega delovnega telesa ter staUvodoma predlagatelj glede na stališče začasnega delovnega
lišča, pripombe in predloge iz razprave poslancev na seji
telesa Državnega zbora za pravosodje do vključevanja stroke
zbora.
v pripravo zakona poudarja, da je že od vsega začetka pri
pripravi tega zakonskega gradiva (prav tako pa tudi pri priV skladu s tem je predlagatelj pripravil osnutek zakona in
pravi osnutka zakona) sodelovala posebna delovna skupina,
v njem upošteval vse pripombe, ki po oceni predlagatelja
sestavljena iz profesorjev Pravne fakultete v Ljubljani in sodlahko pripomorejo k boljši zakonodajni ureditvi tega
nikov, ki so strokovnjaki na področju delovnega prava in
področja. Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona upoštecivilnega postopka. Tako številne variantne rešitve v prvi
val tudi sistemske rešitve, ki se predlagajo za boddčo organizakonodajni fazi niso bile odraz tega, da pri nastajanju zakonziranost sodstva v zakonu o sodiščih, prav tako pa tudi poloskega gradiva niso sodelovali strokovnjaki, ampak predvsem
žaj sodnikov glede na bodočo zakonodajo. Zato so posaodraz tega, da je zakonsko gradivo nastalo ob še nezadostni
mezne rešitve v tem osnutku zakona prilagojene sistemu
definiranosti materialnega delovnega prava oziroma pričakov takšni meri, da je treba šteti, da imajo prvostopna delovna in
vanju njegovega spreminjanja, čemur morajo procesne
socialno sodišče položaj okrožnega sodišča, drugostopno
določbe slediti. Posamezne variantne rešitve pa so bile predsodišče pa položaj višjega sodišča z vsemi atributi, ki so lastni
lagane tudi v odvisnosti od tega, v kolikšni meri je treba
takšnemu sodišču po predlaganih določbah zakona o sodišdodatno varovati položaj delavca v teh sodnih postopkih in od
čih. Enako velja tudi za predlagani položaj sodnikov teh
te načelne pravnopolitične odločitve so potem odvisne tudi
sodišč. Zato predlagatelj poudarja, da je treba posamezne
posamezne zakonske določbe.
rešitve tega zakona gledati v sklopu celotne predlagane
poročevalec
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Pristojno začasno delovno telo Državnega zbora Republike
Slovenije za pravosodje je ob obravnavi predloga za izdajo
zakona o delovnih in socialnih sodiščih načelno podprlo
pripombe in stališča, ki jih je k zakonskemu gradivu sprejelo
pristojno delovno telo Skupščine Republike Slovenije. Zato je
predlagatelj sledil tudi pripombam tega delovnega telesa in
v osnutku zakona predlaga rešitve, po katerih so iz pristojnosti teh sodišč izvzeti spori zaradi nepogodbene odgovornosti
za škodo, za katere naj bi bila pristojna sodišča splošne
pristojnosti v okviru reševanja pravdnih zadev. Za takšno
rešitev se je predlagatelj odločil, tudi glede na stališče Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, ki meni, da kljub uvedbi
revizijskega pravnega sredstva ni mogoče v takšni meri zagotavljati enotne uporabe prava na istem pravnem področju kot
v primeru, da se vsi ti primeri obravnavajo v pravdnih postopkih. Temu ustrezno so korigirane določbe 4. in 5. člena
osnutka zakona.
Predlagatelj je sledil tudi pripombi tega odbora, da se predlaga enaka ureditev senatne sestave sodišča za individualne
delovne in socialne spore. Ni pa sledil pripombi tega odbora,
da ni potrebno posebno urejanje zastopanja delavcev v teh
sodnih postopkih, ki ga zagotavljajo sindikalne organizacije.
V določbi 16. člena osnutka zakona je predlagano nekoliko
spremenjeno besedilo, ki izhaja iz temeljnega stališča, da je
treba delavcu zagotoviti v sporu kvalitetno zastopanje, zaradi
česar sindikalne organizacije lahko zaposlijo ali najamejo
ustrezno kvalificirane osebe, ki se bodo ukvarjale z zastopanjem članov sindikata pred sodišči, vendar s tem pogojem, da
morajo biti te osebe diplomirani pravniki, v postopkih o pravnih sredstvih pa lahko zastopajo delavca samo, če imajo
v bistvu enako strokovno izobrazbo, ki se zahteva za odvetnika, torej še strokovni izpit.
Pripombe, da je treba delojemalce v celoti oprostiti sodnih
taks, kar naj bi poznale tudi druge ureditve, predlagatelj ni
v celoti upošteval. Po zakonskih ureditvah drugih držav, kolikor so predlagatelju poznane, ne drži, da v postopkih delovnih sporov delavcev ne bi bremenile sodne takse. To ne velja
niti za sosednjo Republiko Avstrijo, niti npr. za Zvezno Republiko Nemčijo. Predlagatelj meni, da je v tem trenutku ustrezneje uveljaviti sodne takse zaradi preprečevanja bagatelnih
sporov, kot pa, kar je bilo predlagano v razpravi, izključiti
možnost sodnega varstva, kadar delavec ni socialno ogrožen.
Glede tega se po mnenju predlagatelja v določeni meri lahko
zastavi vprašanje ustavnosti takšne rešitve, zlasti glede na to,
da je delovnopravno področje zelo dinamično in da na tem
področju v sedanjem trenutku ni tako stabilnega pravnega
reda, da bi lahko utemeljeno izključevali sodno vasrtvo glede
posameznih vprašanj. Pač pa je predlagatelj te določbe spremenil v takšni meri, da po njegovi oceni ne morejo predstavljati ovire za uveljavljanje sodnega varstva s strani delavca.
Glede socialnih in kolektivnih delovnih sporov je predlagatelj
v drugem odstavku 60. člena ohranil rešitev iz prejšnje zakonodajne faze, s katero se predlaga, da se v teh sporih takse ne
plačajo. Glede individualnih delovnih sporov, pa se v tretjem
odstavku 61. člena predlaga, da plačilna obveznost za sodno
takso nastopi šele tedaj, ko zapadejo drugi stroški postopka.
S tem pa se po mnenju predlagatelja zagotavlja, da bo delavec lahko uveljavil sodno varstvo brez bremena plačila sodne
takse, saj kolikor bodo podani razlogi, ki jih že zakon o pravdnem postopku določa za oprostitev plačila sodne takse in
določenih drugih stroškov (če po svojem splošnem premoženjskemn stanju ne zmore teh stroškov brez škode za nujno
preživljanje samega sebe ali svoje družine), bo te razloge
delavec lahko uveljavljal tekom postopka.
Glede na nekatere pripombe, podane v razpravi, je predlagatelj nekoliko podrobneje s predlagano določbo 6. člena
osnutka zakona definiral kolektivne delovne spore.
Glede na številne podane pripombe o primernosti in ustreznosti predlagane organiziranosti teh specializiranih sodišč,
predlagatelj tudi po ponovni proučitvi vztraja na predlagani
organizaciji teh sodišč (7. do 9. člen). Pri tem predlagatelj
uvodoma poudarja, da sama ustanovitev treh specializiranih
prvostopnih sodišč, ki bodo imela po predlaganih rešitvah
zakona o sodiščih poleg osmih sodišč splošne pristojnosti
položaj okrožnih sodišč, v ničemer ne zmanjšuje dostopnosti
sedanjega sodnega varstva. Predlagatelj namreč predlaga
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celotno ohranitev sedanjega dejanskega poslovanja sodišč
združenega dela, oziroma predlaga celo njeno razširitev na
območju Koroške, kjer je po mnenju predlagatelja mogoče
zagotoviti v Slovenj Gradcu pogoje za dodatni zunanji oddelek prvostopnega sodišča za to območje. Predlagatelj predlaga, da se kot sedeže teh treh sodišč določijo Koper, Ljubljana in Maribor ne zaradi dajanja kakšnih posebnih prednosti
posameznim krajem, ampak glede na dosedanji obseg dela
sodišč združenega dela, ki je po predlagateljevem mnenju za
takšno odločitev bolj merodajen od eventuelnih drugih pokazateljev, npr. števila prebivalcev. Poleg tega je treba posebej
upoštevati, da okrožno sodišče ne more delovati z enim,
dvema ali tremi sodniki, kar bi predstavljalo okrožno sodišče,
če bi ga ustanovili npr. v Brežicah, Postojni ali Novi Gorici, saj
ne bi bilo mogoče zagotoviti njegovega polnega delovanja niti
z organizacijskega vidika, niti z vidika oblikovanja ustrezne
kadrovske strukture, npr. takšno sodišče ne bi bilo sposobno
oblikovati peronainega sveta sodišča, ki je bistven organ
kadrovske sodniške avtonomije. Dejstvo pa je, da kljub sedanjemu izredno povečanemu pripadu delovnih sporov, posamezna sodišča, če bi hoteli obdržati racionalno sodniško
zasedbo, ne bi bila števiičneje ekipirana. Zato predlagatelj
tudi ne predlaga izločitve socialnega sodišča kot organizacijsko samostojnega sodišča. Dejstvo namreč je, da predlagatelj
iz razlogov racionalnosti in ekonomičnosti poslovanja državnih organov v organizaciji sodišč splošne prostojnosti izrecno
predlaga koncentracijo sodnoupravnih zadev na osmih
okrožnih sodiščih, kljub predlagani organizaciji še 44 okrajnih sodišč. Če bi na deiovnopravnem in socialnopravnem
področju ohranili sedanjih 11 prvostopnih sodišč, bi to pomenilo večje število okrožnih sodišč kot sicer za celotno ostalo
področje sodnega varstva, ki je zajeto v sodiščih splošne
pristojnosti. Po mnenju predlagatelja bi bilo to neracionalno,
še posebej zato, ker se v celoti ohranja funkcionalno poslovanje v sedanjem obsegu in se torej v ničemer ne zmanjšuje
dostopnost sodnega varstva.
Določbe 12. in 13. člena osnutka so delno spremenjene glede
na predlagane določbe o sodnikih porotnikih v predlaganem
zakonu o sodiščih, vendar predlagatelj ohranja vse temelje
principe glede določanja sestave senata in volitev sodnikov
porotnikov.
Določbe o postopku v posameznih vrstah sporov v temeljnih
rešitvah v osnutku zakona niso spremenjene. Glede na izražene pomisleke v pripombah o tem, da izključitev mirovanja
postopka v ničemer ne prispeva k hitrosti postopka, je predlagatelj to predlagano rešitev izpustil, kar pomeni, da tako kot
tudi glede vseh drugih vprašanj, veljajo določbe zakona
o pravdnem postopku, kolikor ta zakon ne vsebuje drugačnih
predlaganih rešitev. Določbo predlaganega 15. člena je predlagatelj prenesel iz predlaganih določb pri kolektivnih delovnih sporih glede na to, da podpira usmeritev, da se favorizirajo konciliacijski postopki in arbitražno reševanje delovnih
sporov.
Predlagatelj posebej opozarja na to, da je iz prehodnih določb
črtano predlagano besedilo, na podlagi katerega naj bi bilo
dovoljeno vlagati izredna pravna sredstva zoper že pravnomočne odločbe sodišč združenega dela. Predlagatelj po
ponovni proučitvi tega vprašanja ugotavlja, da so takšne
določbe lahko le predmet posebnih postopkov po posebnem
zakonu, ki se pripravlja v zvezi s popravo krivic. Ugotavlja se,
da ponovno vodenje postopkov, ki so že pravnomočno končani, ne bi bilo mogoče v največjem številu primerov, tudi če
bi se izkazalo, da so postopki utemeljeni. Zaradi številnih
statusnih sprememb gospodarskih subjektov, stečajev in likvidacij bi se namreč zgodilo, da ne bi bilo tožene strani, kar
pomeni, da ne bi bilo nasprotne stranke oziroma njenega
pravnega naslednika, proti kateremu bi se lahko vodil postopek. Zato bi bilo tudi nemogoče izvesti npr. ukrep vrnitve
delavca na delo. Edino, kar je po mnenju predlagatelja
mogoče v takšnih primerih, bi bilo dejansko ugotavljanje, da
je bil delavec z nezakonitim ravnanjem oškodovan in na tej
podlagi bi mu pripadala ustrezna odškodnina. Zato je po
mnenju predlagatelja to vprašanje lahko le predmet ureditve
v sklopu urejanja vprašanj o popravi krivic.
V ostalem pa so prehodne določbe vsebinsko enake, kot so
bile predlagane v prejšnji zakonodajni fazi.
poročevalec

Predlog za izdajo zakona o INŠPEKCIJI DELA z osnutkom zakona
- EPA 284
Vlada Republike Slovenije je na 35. seji, dne 8. julija 1993,
doloćila besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O INŠPEKCIJI DELA
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 in
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1 .>
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bosta kot njeni predstavnici pri delu
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:
- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne
zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o inšpekciji dela
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
1. Organizacija in temeljne pristojnosti inšpekcije dela so po
veljavni zakonodaji urejene v zakonu o varstvu pri delu
(Uradni list SRS, št. 32/74,16/80 in 25/86). Pristojnosti inšpekcije dela pa so urejene oziroma so izpeljane tudi iz zakona
o delovnih razmerjih, iz zakona o stavki, zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, zakona o zaposlovanju tujcev ter iz vrste podzakonskih aktov. Specifična
pooblastila inšpekcije za delo so določena v zakonu o varstvu
pri delu in sicer glede tehničnega varstva pri delu in delovnega okolja; kar zadeva nadzorstvo nad delovnopravno zakonodajo pa zakon o delovnih razmerjih v svojem 131. členu
določa stvarne pristojnosti inšpekcije za delo. V zvezi s tem je
treba poudariti, da to splošno pooblastilo izvajanja nadzora
nad delovnimi razmerji obsega tudi pooblastilo za izvajanje
nadzora nad delovnimi razmerji, katerih ureditev je posebno
urejena v specialnih zakonih - za področje državne uprave,
šolstva itd. ter nad delovnopravnimi podzakonskimi predpisi,
kolektivnimi pogodbami ter splošnimi akti.
Ob obstoječi domači zakonodaji pa je bilo upoštevati tudi
ratificirane mednarodne konvencije, ki posegajo na področje
dela. Mednarodna organizacija dela (MOD) je postavila temelje pravnega in pogodbenega urejanja delovnih razmerij med
delodajalci in delavci ter z vrsto mednarodnih konvencij, ki
urejajo to področje, zavezala svoje članice, ki so konvencije
ratificirale, da v svojih predpisih uredijo navedena razmerja in
zagotovijo tudi nadzorstvo nad ureshičevanjem le-teh. Pristojnosti ter organizacija inšpekcije za delo temeljijo na konvenciji št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in
delovnem okolju, na konvenciji št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini, na konvenciji št. 129 o inšpekciji dela v kmetijstvu ter na priporočilih, ki se nanašajo na inšpekcijo dela.
V skladu s 3. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije,
na ozemlju Republike Slovenije veljajo mednarodne
pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija in se nanašajo na
Republiko Slovenijo. Med te pogodbe štejemo tudi obravnavane konvencije MOD, ki sodijo v tako imenovani sklop konvencij o človekovih pravicah. Osmi člen ustave Republike
Slovenije določa, da morajo biti zakoni in drugi predpisi
v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in
z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Zato
mora Republika Slovenija zaradi spoštovanja mednarodnega
reda na področju inšpekcije dela ter razmerja do MOD, še
posebej pa zaradi varstva delavcev, skrbeti za izvajanje že
sprejetih konvencij in za spremljanje ter za ratifikacijo novih
s področja dela.
2. Spremembe delovnopravne zakonodaje, zlasti predpisov, ki
se nanašajo na delovna razmerja in s tem povezane kolektivne
pogodbe, na zaposlovanje delavcev doma in v tujini ter predlagane novosti na področju soupravljanja delavcev, so vpeljale popolnoma novo kvaliteto v naravo delovnega prava pri
nas, torej prostovoljno, dvostransko in enakopravno razmerje
poročevalec

med delodajalcem in delavcem. Glede na načelo enotnosti
sistema delovnega razmerja za vse oblike organiziranega
dela, ne glede na naravo lastnine, se je spremenila tudi narava
nadzora in ukrepov za zagotavljanje pogojev, ki omogočajo
vsakomur, da uživa svoje ekonomske in socialne pravice.
Ravno na tem področju je sistem nadzora tesno povezan
z obstoječimi družbenimi razmerji, ki se v tem trenutku, zaradi
znane gospodarske negotovosti pri nas in v svetu, rezultira
v porušenem ravnovesju zakonitosti in prakse na trgu delovne
sile.
Analiza obstoječih pristojnosti in organiziranosti inšpekcijskega nadzorstva na področju inšpekcije dela kaže na stanje,
ki je posledica odločanja na eni ravni, torej sprejemanja
zakonov in predpisov oziroma izvajanja le teh, brez določene
metodologije spremljanja stanja, na drugi ravni. Spremljanje
stanja je dejansko sistemska funkcija uprave, ki zagotavlja
pretok informacij za izvajanje upravnega nadzora, ki vsebuje
tudi pooblastila za ukrepanje. Poostren upravni nadzor na
področju dela je nujno potreben, predvsem za oceno družbenih učinkov sprejete delovnopravne zakonodaje. Ugotovljeno
je namreč, da se sprejete odločitve zakonodajne oblasti, kot
tudi odločitve izvršilnih organov oblasti različno izvajajo,
odvisno, med drugim, od klime dnevne politike v posamezPREDLOG, DA SE PREDLOŽENI ZAKON OBRAVNAVA IN SPREJME PO SKRAJŠANEM POSTOPKU
Vlada Republike Slovenije predlaga, da se v skladu z določbo drugega odstavka 265. člena poslovnika Skupščina Republike Slovenije (Ur. I. SRS, it.
34/85) v povezavi s 1. členom začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Sloveni|e (Ur. I. RS,
it. 62/92) predlog za Izdajo zakona o inipekcijl
dela obravnava skupaj z osnutkom zakona.
Skrajian! postopek utemeljujemo z dejstvom, da
j* Državni zbor Republike Slovenije ob obravnavi
poročila o problematiki sodnega varstva pravic Iz
delovnega razmerja na 8. seji dne 2.6.1993 sprejel
sklepe, da je treba pripraviti in sprejeti zakonske
podlage za učinkovito delovanje inipekci|e dela.
Zato naj Vlada Republike Slovenije pripravi zakon
o Inipekcijl dela ter ga predloži Državnemu zboru
Republike Slovenije v roku, ki bo omogočil njegov
sprejem najkasneje na julijski seji Državnega zbora Republike Slovenije.
Na isti seji je Državni zbor Republike Slovenije
naložil Vladi Republike Slovenije, da mu v roku 90
dni predloži zakonodajne reiitve, ki bodo omogočile celovito zaičlto pravne varnosti delavcev,
nujno pa zakon o inipekcijl dela.
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nem okolju. Javni interes, ki naj bi ga inšpektor na področju
inšpekcije dela s preventivnim svetovanjem oziroma ukrepi
ščitil, je dokaj nedefiniran in je dejansko prepuščeno inšpektorju, da se usklajuje, žal najmanjkrat s stroko.

listina, tako, da dejansko ne morejo uveljavljati svojih pravic,
niti pri inšpekciji, niti pri sodišču ali pri zavodu za zaposlovanje. Tako ne dobijo niti odpravnine niti nadomestilo plače za
čas odpovednega roka, itn.

3. Temeljni razlogi za izdajo predlaganega zakona so zahteve
Državnega zbora Republike Slovenije, ki je ob obravnavi
poročila o problematiki sodnega varstva pravic iz delovnega
razmerja na 8. seji dne 2.6.1993 sprejel sklep, naj se v obravnavo nujno predloži zakon o inšpekciji dela, ter tudi strokovne
javnosti za spremembo zakonodaje, ki ureja inšpekcijo dela,
in sicer zaradi množičnih kršitev delovne zakonodaje ter s tem
posledično naglega padca pravne, socialne in delovne varnosti delavcev. Obstoječa organizacija inšpekcij (organiziranost
na občinskem in republiškem nivoju) in neustreznost inšpekcijskih ukrepov, katerih normativna urejenost ne sledi času,
tudi narekujejo sprejem nove zakonodaje, ki naj bi vpeljala
red in učinkovitost pri izvajanju delovnopravne zakonodaje.

Spričo gospodarske negotovosti je inšpektorjevo ukrepanju
največkrat odveč, njegove zahteve glede zakonitosti, po mnenju delodajalcev, povzročajo le dodatne nepotrebne stroške,
itn. Tudi siceršnji status inšpektorjev za delo ni ravno ugoden
- imajo štiriletni mandat, ki tako kot postopek njihovega
imenovanja, dejansko zagotavlja popolno odvisnost njihove
eksistence od volje oblastvene strukture.

Najpogostejše kršitve predpisov na področju delovnih razmerij in varstva pri delu so:
- nespoštovanje določb zakona in kolektivnih pogodb o plačah in denarnih nadomestilih, ki se večinoma izplačujejo »na
roko«, brez ustreznih obračunov in poračunov ter pri zagotavljanju pravic pri delodajalcih - obrtnikih in majhnih podjetjih,
kjer so delavci zaradi znanih ekonomskih razmer prisiljeni
trpeti zlorabe glede sklenitve in obstoja kot tudi glede prenehanja delovnega razmerja;
- zlorabe pri prenehanju delovnega razmerja, bodisi v škodo
delavca bodisi v škodo zavoda za zaposlovanje;
- neustrezno varstvo določenih kategorij delavcev (invalidi,
nosečnice, samohranilci, starejši delavci);
- uvajanje pogodbenega dela v nasprotju z zakonom o delovnih razmerjih, ki postaja priročen »zakonski« inštitut za zlorabo glede sklenitve delovnega razmerja za določen ali nedoločen čas ter za izogibanje plačevanju prispevkov; pogodbeno delo pomeni tudi sicer preprečevanje možnosti vpogleda v množičnost zaposlovanja pri zasebnikih;
V zadnjem času je tudi precej primerov, da delodajalci sklepajo menedžerske pogodbe, ki so v popolnem neskladju
z dogovorjenimi kriteriji za sklepanje pogodb za poslovodne
delavce, kar ima, med drugim, za posledico pridobitev neupravičene premoženjske koristi, ne glede na poslovni uspeh
podjetja; vse ob hkratnih hudih kršitvah delavčevih pravic pri
določanju plač v istih podjetjih. Nasploh so pogodbe o sklepanju delovnih razmerij zelo zahtevno področje, ki zahteva
polno pozornost nadzora nad zakonitostjo sklepanja in izvajanja le teh.
Po podatkih družbenih pravobranilcev samoupravljanja, ki so
v letu 1991 obravnavali 2908 zadev s področja varstva delavcev iz delovnih razmerij ter republiškega inšpektorata za delo,
v okviru katerega so občinski inšpektorji v letu 1992 opravili
2024 rednih in 1594 izrednih pregledov s področja delovnih
razmerij, je stanje na področju varstva pravic delavcev
izjemno zapleteno in zaskrbljujoče. Citirani organi ugotavljajo
ponavljajoče se značilne kršitve delovnopravne zakonodaje.
Zaradi množičnosti primerov vse bolj izstopajo kršitve pravic
v zvezi s prenehanjem delovnih razmerij delavcev, ki so bili
uvrščeni v program razreševanja presežkov delavcev. Kot
poseben problem je izpostaviti kategorije delavcev, ki uživajo
posebno varstvo (invalidi, nosečnice, sindikalni zaupniki,
člani organov upravljanja, itn.). Delodajalci uvrščajo med
delavce, ki jim je prenehalo delovno razmerje kot tehnološkim
viškom, skoraj brez izjeme, tudi invalide, ki ne izpolnjujejo
pogojev za invalidsko pokojnino in bi jim delovno razmerje
prenehalo lahko le z njihovim soglasjem ali, če se jim zagotovi
sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas na ustreznem
delovnem mestu v organizaciji, v drugem podjetju ali pri
delodajalcu.
Pri določitvi delavcev, katerih delo postane trajno nepotrebno
(kriteriji za ugotavljanje se podrobno uredijo s kolektivno
pogodbo oziroma s splošnim aktom) se pogosto uporabljajo
kriteriji, ki odstopajo od dogovorjenih, in so velikokrat šikanozni oziroma znani le delodajalcem. Ob tem se oblikuje nova
praksa kršitev pravic delavcev - se jim ne izda nobena pisna
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Gospodarsko, torej lastninsko preoblikovanje sistema ter
pravne negotovosti, ki jih zaradi različnih vzrokov ni moč
tekoče odpravljati (različna dinamika sprejemanja temeljne
zakonodaje na področju gospodarstva in državne ureditve)
sta vzrok precejšnje zmede, namerne, pa tudi nenamerne pri
varovanju družbene lastnine in na tem temelječih statusnih
pravic delavcev, kot tudi delodajalcev. Zato pri varovanju
družbene lastnine in s tem povezanih pravic delavcev, v tem
trenutku skoraj ni sodne prakse, ki bi omogočila inšpektorjem
za delo trdnost pri izbiri ukrepov za odpravo pomanjkljivosti.
Sicer je ob tem ugotovljeno, da so ukrepi togi, spričo pestrosti
kršitev pa tudi zelo zastareli in zato tudi neučinkoviti.
4. Kar zadeva varstvo pri delu, se je v letu 1992 zaostrila
problematika organiziranega opravljanja strokovnih nalog na
tem področju. Zaradi statusne spremembe družbene lastnine,
kar povzroča določeno zmedo na vseh nivojih, se je, ne glede
na predpisane obveznosti na področju varnosti in zdravja
delavcev, opravljanje teh obveznosti in nalog omejilo na najnujnejšo mero. Ob opravičevanju pomanjkanja finančnih
sredstev se preizkusi znanja iz varstva pri delu in zdravstveni
pregledi, celo na delih s povečano nevarnostjo za življenje in
zdravje, ne izvajajo redno. V mnogih podjetjih je delo varnostnih inženirjev, če že niso kot nepotreben kader tehnološki
presežek, omejeno samo na najnujnejše naloge. Posledica
slednjega je, med drugim, tudi število smrtnih poškodb pri
delu, ki se je v primerjavi z letom 1991 v letu 1992 povečalo od
9 na 12 smrtnih primerov, kot tudi pogostnost izrekanja
ukrepa prepovedi dela zaradi neposredne nevarnosti za življenje in neposredne nevarnosti za zdravje - v 76 primerih ali, za
27 primerov več kot v letu 1991. Ob tem je opozoriti, da se je
za 5,6 % zmanjšalo število rednih in kontrolnih pregledov na
področju varstva pri delu in sicer zaradi večje angažiranosti
inšpektorjev na področju delovnih razmerij.
Kar zadeva zaščito delavcev pred nevarnimi snovmi inšpekcija za delo ugotavlja, da domači proizvajalci dokaj upoštevajo zahteve glede spričeval o tehnično-varnostnih podatkih
za nevarne snovi, vseb'ina teh spričeval pa je pomanjkljiva.
Poseben problem so neurejene razmere na tem področju pri
proizvajalcih v nekdanji Jugoslaviji in v državah vzhodne
Evrope, ki s tovrstnimi predpisi še ne razpolagajo. Enako je
neurejena situacija na področju zaščite pred hrupom (stroji
brez certifikatov, zastareli tehnološki postopki, slabo vzdrževani stroji, itn.).
V vseh primeroma navedenih situacijah oziroma ob ugotovljenih nepravilnostih, inšpektor za delo lahko izda, med drugim,
odločbo o odpravi teh pomanjkljivosti. Gre za odločbe, s katerimi inšpektor nalaga stranki določene obveznosti ali prepoveduje opravljanje določenih dejavnosti (npr. odločba o prepovedi uporabe prostorov, naprav ali opreme za določeno
dejavnost, odločba o prepovedi dela na določenih mestih, na
katerih obstaja neposredna nevarnost za življenje delavcev pri
delu, odločba da se odpravijo pomanjkljivosti v delovnih razmerjih delavcev, itn ). Odločba seveda ni sama sebi namen,
pereče vprašanje neučinkovitosti inšpekcijskih ukrepov se
prične pri izvršbi. Pravila izvršbe, ker redkokateri materialni
predpis ima svoja pravila izvršbe, so določena v zakonu
o splošnemu upravnem postopku (v nadaljnjem besedilu:
ZUP), ki ne omogoča hitro, spremenjenim razmeram v družbi
prilagojeno ukrepanje. Tisti, katerim je naložena odprava
pomanjkljivosti, tega, zaradi milih posledic neizvršbe, praviloma ne storijo; odločbo je lahko izvršiti le z upravno izvršbo
s prisilitvijo, izjemoma po drugih osebah. Kazni za več ali
manj uspešno zanemarjanje izvrševanja naloženih ukrepov so
poročevalec

več kot simbolične, zato se inšpektorji izogibajo izrekanju
ukrepov, torej rajši svetujejo, ker odločbo po poteku časa
preprosto ni več moč izvršiti, česar se zavedajo tako inšpektorji kot tudi kršitelji.
5. Razen splošnih določb, ki jih morajo inšpektorji upoštevati
pri opravljanju nadzora in ukrepanju in jih vsebuje zakonodaja, ki ureja sistem državne uprave, je treba opozoriti tudi na
določbe zakona o varstvu pri delu, ki v 51. členu določa
stvarno pristojnost inšpektorjev dela pri izvajanju zakona
o varstvu pri delu, drugih predpisov o varstvu pri delu ter
varnostnih ukrepov, ki jih s svojimi splošnimi akti določajo
delavci, kot tudi na 131. člen zakona o delovnih razmerjih, ki
pooblašča organ inšpekcije za delo za izdajo ureditvene
odločbe za odpravo kršitev pravic delavca storjeno z dejanjem delodajalca. Zakon o delovnih razmerjih določa tudi
zadržanje odločitve dokončnega sklepa o posamični pravici,
obveznosti in odgovornosti delavca in sicer do njegove pravnomočnosti, če se ugotovi očitna kršitev pravic delavca.
V tem primeru bi inšpektor moral in bi lahko ukrepal v skladu
s posebnimi predpisi, ki pa dosedaj še niso bili izdani, zato je
citirani ukrep neuresničljiv.
6. Kadar imajo ugotovljene nepravilnosti značaj kršitve materialnih predpisov, inšpektor lahko kaznuje storilca. Tako
lahko inšpektor v skladu z zakonom o prekrških predlaga
uvedbo postopka o prekršku zoper storilca.
Kazni na področju delovnih razmerij in varstva pri delu so
predpisane v ustreznih materialnih predpisih; višina kazni za
prekrške so odvisne od tega, kdaj so začeli navedeni predpisi
veljati.
Zakon o varstvu pri delu določa tudi organski mandat.
V posebnem mandatnem postopku lahko inšpektor storilcu
za prekrške, po zakonu o varstvu pri delu, izreče za opuščanje
ukrepov iz varstva pri delu denarno kazen, in sicer na mestu
v višini 2.500 SIT za pravne osebe in obrtnike, kar je dejansko
zanemarljiv znesek.
V primeru, da ima dejanje znake kaznivega dejanja ali gospodarskega prestopka, inšpektor dela poda ovadbo pristojnemu
javnemu tožilcu za gospodarski prestopek ali kaznivo dejanje.
Po pravilu so kazniva dejanja:
- kršitev temeljnih pravic delavca
- kršitev pravice delavca do varstva pri delu
- preprečitev delavcu vrnitev na delo
- kršitev pravice začasno brezposelnih oseb
- kršitev pravic iz socialnega zavarovanja
- zloraba pravic iz socialnega zavarovanja
teško dokazljiva in so zato ovadbe zelo pogosto ovržene ali
celo zavržene.
II. MEDNARODNA PRIMERJAVA
Opozoriti je treba, da ureditev, torej organizacija in pristojnosti inšpekcij v državah Evropske skupnosti, temeljijo na dokaj
konstantnem sistemu državne uprave, ki pa je, zlasti kar
zadeva razmerja med lokalno skupnostjo in državo, zelo
različna.
Dejansko je težko zaslediti jasno urejen sistem inšpekcijskih
služb na vseh ravneh, tako kot pri nas. Ugotoviti je treba, da
so naloge nadzora organizirane predvsem v upravnih organih
in je le malo posebej organiziranih inšpekcijskih organov.
Organiziranost inšpekcije je možno razdeliti v dve skupini:
- sisteme nadzorstva dela, ki so organizirani v enem organu
ter imajo posebne oddelke za posamezna področja inšpekcije
dela (rudarstvo, kmetijstvo, industrija, ...),
- sisteme nadzorstva dela, ki so organizirani v različnih
organih in imajo torej posebej organizirano inšpekcije za
varnost in zdravje, posebej za delovne pogoje, plače in
delovna razmerja; distinkcije obstajajo, če so inšpektorji pooblaščeni za nadzor nad zagotavljanjem izvajanja zakonov na
vseh področjih ali če so organizirane sekcije, specializirane
za posamezna področja.
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V določenih državah je organizirana, v enem ministrstvu, ena
delovna inšpekcija, pristojna za vse sektorje gospodarstva
(izjema je rudarska inšpekcija, ki je skoraj v vseh državah
v sklopu pristojnega ministrstva). Ta sistem je vpeljan v evropskih državah, kot so npr. Luksemburg, Španija in Švica, ter
v afriških in azijskih državah, ki so se osamosvojile po II.
Svetovni vojni. Francosko govoreče države Afrike imajo
inšpekcijski sistem organiziran tako, da pokriva vse večje
industrijske panoge. Prednost tega sistema je, da ima inšpekcija in s tem tudi ministrstvo, splošen vpogled, pristojnosti ter
možnost zagotavljanja enotnega inšpekcijskega ukrepanja
v različnih panogah.
V nekaterih državah so specializirane inšpekcijske službe za
vsako panogo posebej. Skladno s hierarhično razdelitvijo
pristojnosti in centralizirano upravo je v Franciji delovna
inšpekcija razdeljena med pet ali šest različnih ministrstev
(delo, kmetijstvo, industrija, promet, ipd.). Inšpektorji v Franciji imajo na splošno pravico poizvedovanja, ne pa odločanja.
V skladu s tem opravljajo oglede in tiste naloge, za katere so
pooblaščeni ter dajo poročila ministrom oziroma predstojnikom lokalnih upravnih organov, ki imajo edini pravico odločanja. Nujne ukrepe lahko sprejemajo le finančni inšpektorji.
Inšpektorji dela imajo poleg nadzornih nalog, sorazmerno
velika pooblastila, ker lahko opravljajo še funkcijo arbitra med
delodajalci in delavci.
Med tema dvema ekstremoma obstajajo še vmesni sistemi,
v katerih ena inšpekcija pokriva le nekaj sektorjev. V zadnjih
letih obstaja trend izvajanja inšpekcijskega nadzorstva pod
kontrolo enega ministrstva, nasplošno je to ministrstvo za
delo. Enoten in povezan sistem inšpekcijskega nadzorstva
zagotavlja vladi možnosti za zaščito delavcev in preventivo pri
profesionalnih kot tudi poslovnih tveganjih. V Angliji so leta
1975 združili inšpekcije za varstvo in zdravje (ki so bile organizirane kot sedem različnih služb pod petimi ministrstvi) pod
eno telo »Health and Safety Executive«. Z ustanovitvijo tega
organa so vse inšpekcije, medicinsko zaposlovalno svetovalna služba in druge službe, ki opravljajo delo na preventivi,
deli iste ustanove, torej ministrstva za zaposlovanje.
V Avstriji je skoraj vse delovanje inšpekcijskih služb vključeno
v policijsko dejavnost. Tiste inšpekcijske službe, ki jih opravlja policija, so pretežno organizacijsko vezane na zvezo in
dežele, v zelo redkih primerih pa na občinske upravne orgne.
Upravna inšpekcija opravlja predvsem zadeve, ki so v pristojnosti zveze in dežel, in sicer glede zaposlovanja, prometa,
rudnikov, gozdov, voda, elektrogospodarstva in tistih področij veterinarskih in sanitetnih inšpekcij, ki niso izključno pridržane posameznim deželam.
V Nemčiji so inšpekcije organizirane v okviru splošnega
državnega nadzora, kar pomeni, da je inšpekcija za delo
praviloma vedno strogo inkorporirana in sicer pri ministrstvu
za delo. Enako je v Belgiji, Danski, Grčiji, Nizozemski. V Italiji
je inšpekcija za delo organizirana v ministrstvo za zdravstvo,
na Irskem, Portugalskem in v Veliki Britaniji pa je neposredno
pod vlado.
Zanimivo je ugotoviti, da je pri nas delitev pristojnosti na
področju inšpekcije dela na nivojih republika - občina, izvedena glede na pomen objekta nadzorstva, torej ne vsebinsko;
republiška inšpekcija opravlja inšpekcijsko nadzorstvo v zvezi
z objekti večjega pomena, kot tudi v državni upravi, v pravosodnih organih itn., kar kaže na pomembnost področja, kjer
se izvaja inšpekcijsko nadzorstvo.
III. POGLAVITNE REŠITVE
1. Sploine določbe
Konvencija št. 81 o inšpekciji dela v industriji in trgovini iz leta
1947 in konvencija št. 129 o inšpekciji dela v kmetijstvu,
določata pogoje oziroma osnovna pravila, ki v sistemu delovanja inšpekcije dela zagotavljajo izvajanje in upoštevanje
predpisov, ki se nanašajo na pogoje dela in zaščito zdravja
delavcev. Obe konvenciji prepuščata posameznim državam
da določijo obseg predpisov, ki sodijo v pristojnost inšpekcije
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dela. Obseg predpisov, torej domena inšpekcije dela se razlikuje od države do države, kar je odvisno od velikosti posameznih področij na katerih deluje inšpekcija ter od pripravljenosti oblasti, da uveljavljanje delovnopravne zakonodaje na
določenih področjih prepusti inšpekciji dela. Zakonodaja ni
edina metoda za določanje pogojev dela oziroma statusa
delavca ali delodajalca, pogosto je predmet obravnav^
inšpekcije dela tudi kolektivno dogovarjanje oziroma pogajanje. Zato 27. člen konvencije št. 81 in 2. člen konvencije št. 129
določata, da se termin »zakonske določbe« uporablja, razen
za zakonodajo, tudi za arbitražne odločitve ter za kolektivne
pogodbe, ki imajo zakonsko moč in jih nadzira inšpekcija
dela. V mnogih državah je inšpekcija dela odgovorna tudi za
ukrepanje glede pogojev dela pri podjetjih, ki opravljajo javna
pooblastila.
Zato predlagani osnutek zakona določa, naj bi nadzorstvo
nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih
pogodb ter splošnih aktov, ki se nanašajo na delovna razmerja, na plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, na
zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev
pri upravljanju, stavke ter na varnost delavcev pri delu, opravljal inšpektorat za delo, če z drugim zakonom ni drugače
določeno (npr. pomorska, šolska ali rudarska inšpekcija).
V skladu z zahtevami stroke je v osnutku določeno, naj bi se
vse zadeve inšpekcijskega nadzorstva opravljale v inšpektoratu, ki bo organ na nivoju republike in ne, kot doslej, organ
na nivoju lokalne skupnosti. Dosedaj je inšpekcija dela bila
razdeljena na občinsko in republiško inšpekcijo, vsaka s svojo
krajevno in stvarno pristojnostjo, čeprav v medsebojni odvisnosti glede inštančnega odločanja. Taka razmejitev in organizacija inšpekcije se je izkazala za neučinkovito, predvsem
zaradi:
- različnega obravnavanja vsebinsko enakih zadev na nivojih
različnih lokalnih skupnosti,
- pomanjkljive koordinacije dela med republiškimi in občinskimi inšpektorji,
- pomanjkljive razmejitve pristojnosti, ki je pripeljala celo do
takih absurdov, da sta bila na istem delovišču pristojna oba
inšpektorja - republiški in občinski, odvisno od šifre registracije dejavnosti podjetja,
- teritorialne oddaljenosti objektov, ki jih nadzira republiški
inšpektor,
- odvisnosti občinskih inšpektorjev od lokalnih oblasti (nekatere občine sploh niso zagotavljale inšpekcijskega nadzora;
nekatere so ga zagotavljale z docela neprimernimi kadri;
v nekaterih občinah so inšpekcijo dela vključili v druge
upravne organe; v nekaterih občinah je ena oseba opravljala
več vrst inšpekcijskega nadzora - požarni, sanitarni,...).
V skladu s predlaganim prenosom inšpekcije dela na republiški nivo, naj bi o pritožbah zoper odločbe inšpektorata, odločalo ministrstvo, pristojno za delo.
Predlagani prenos inšpekcije na republiški nivo je nujen tudi
zaradi nove organizacije Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kar bo omogočilo bolj enotno izvajanje politike
na področju zakonitosti dela v Republiki Sloveniji. Predlagana ureditev je tudi v skladu s 4. členom konvnecije št. 81, ki
določa, da je inšpekcija dela pod nadzorstvom centralne
oblasti, če je to v skladu z upravno ureditvijo članice.
V osnutku zakona so pristojnosti inšpekcije za delo urejene
tako, da temeljijo na konvenciji dela št. 155 o varstvu pri delu,
zdravstvenem varstvu in delovnem okolju, konvenciji št. 81
o inšpekciji dela v industriji in trgovini, na konvenciji št. 129
o inšpekciji dela v kmetijstvu ter na mnogih drugih priporočilih OZN, ki se nanašajo na inšpekcijo dela.
Nadzorstvo inšpektorjev dela in ukrepanje na področju dela
z namenom zagotavljanja zakonitosti nimata učinka, če se
delodajalci in delojemalci ne zavedajo svojih vzajemnih pravic
in dolžnosti in so tudi prepričani o koristnosti in nujnosti
zakonodaje, ki se nanaša na njih. Zato je v 3. členu konvencije
št. 81 in v 6. členu konvencije št. 129 poudarjena preventivna
vloga inšpekcije dela in sicer, da naj inšpekcija vsem delodajalcem in vsem delojemalcem nudi obvestila in tehnične
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nasvete o najučinkovitejšem načinu spoštovanja zakonskih
določb oziroma pogodbenih odločitev. Gre dejansko za
izredno pomembno komponento funkcije inšpekcije dela, ki
zagotavlja preventivno spoštovanje zakonsko določenega
oziroma pogodbeno dogovorjenega (evidentno je, da se
inšpektorji velikokrat rajše odločajo za preventivno svetovanje, kot za ukrepanje). Nasploh se, v različnih državah, preventivna funkcija inšpekcije izvaja na različne načine, bodisi
v posebej ustanovljenih centrih za te namene ali v okviru
izobraževalnih kampanj, ki jih organizira inšpekcija za delo.
Preventivna funkcija inšpekcije pri nas, kot tudi navsezadnje
v drugih državah, obsega opozarjanje na veljavno delovno
zakonodajo ter zakonodajo, ki ureja varstvo pri delu.
Zato je v osnutku zakona določeno, naj bi inšpektorat za delo
opravljal, v skladu z zahtevami iz citiranih konvencij oziroma
priporočil OZN, preventivno funkcijo na ustreznem področju,
kot del procesa pri sprejemanju upravnih odločitev, torej naj
bi sodeloval z ministrstvom, pristojnim za delo pri pripravi
predpisov z delovnega področja ministrstva. Preventivno
delovanje inšpektorata naj bi se uresničevalo tudi z dajanjem
strokovne pomoči delodajalcem in delavcem pri izvajanju
zakonov, predpisov, kolektivnih pogodb ter splošnih aktov.
Inšpektorat naj bi tudi, v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz
članstva Republike Slovenije v MOD ter v skladu s konvencijami, pripravil za MOD poročilo o svojem delu. Poročilo naj bi
se objavilo v Državnem zboru, ki naj bi o tem sprejel stališča,
ki bodo temelj politike na področju dela inšpekcije. Poročilo
se v skladu s pravili MOD pošlje tudi Generalnemu direktorju
Mednarodnega urada za delo.
2. Inšpektor za delo
V osnutku zakona je določeno, naj bi inšpekcijsko nadzorstvo
na področju dela opravljal inšpektor za delo, ki naj bi, v skladu
z sistemskimi rešitvami za vse inšpekcije, imel neomejen
mandat (sedaj štiriletni mandat), kar je dejansko v skladu s 6.
členom citirane konvencije št. 81, v katerem je določeno, da
inšpektorji imajo status javnih uslužbencev, katerim je poverjena javna funkcija in zagotovljena stabilnost delovnega razmerja. Inšpektorjem je treba, tudi z zakonodajo, zagotoviti
status, ki naj bi jim omogočal popolno neodvisnost od želja
dnevne politike kot tudi vladnih sprememb.
Konvencija št. 81 v 7. členu določa, da naj bi inšpektorje
imenovali le na podlagi njihovih strokovnih sposobnosti. Zato
je novost v zakonu določba, po kateri naj bi inšpektor opravljal tudi periodično triletno preverjanje svoje strokovne usposobljenosti. Če inšpektor ne opravi triletnega preizkusa znanja, naj bi ga glavni inšpektor za delo predlagal za razrešitev,
z dnem razrešitve mu preneha delovno razmerje. V postopku
razrešitve inšpektor naj ne bi smel opravljati inšpekcijskega
nadzorstva. V tem času se ga lahko razporedi na dela, ki
ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi ali na dela za katera se
zahteva ena stopnja nižje strokovne izobrazbe.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva naj bi imel inšpektor pravico opraviti vsa dejanja, ki so nujna za ugotavljanje
materialne resnice v inšpekcijskih zadevah. Novost naj bi bilo
pooblastilo inšpektorju, če mora pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva pregledati stanovanjske ali druge prostore
(pa temu delodajalec nasprotuje), naj si za pregled teh prostorov pridobi odločbo pristojnega sodišča.
3. Ukrepi Inšpektorja
Z namenom hitrega in učinkovitega ukrepanja inšpekcije za
delo, naj bi inšpektor imel pravico in dolžnost z odločbo
odrediti delodajalcu ukrepe, za katere se lahko, kadar gre za
nujne zadeve, izreče tudi ustna odločba, ki je takoj izvršljiva.
V posebnem upravnem postopku, ki ga zato uvaja osnutek
tega zakona, naj bi bile vse odločbe, ki jih inšpektor izreče pri
sprejetih ukrepih, lahko tudi ustne. Roki za pritožbe pa so
skrajšani s petnajst na osem dni. Pritožba naj ne bi zadržala
izvršitve odločbe o izrečenih ukrepih.
Novost je tudi določba, ki naj bi omogočala inšpektorju za
delo, pri hudih kršitvah delovnopravne zakonodaje ter zakoporočevalec

nodaje, ki ureja varnost pri delu kot tudi kršitev kolektivnih
pogodb ter splošnih aktov, da z odločbo začasno prepove
delodajalcu opravljanje dejavnosti do odprave nepravilnostih.
Odločba je v tem primeru praviloma ustna in takoj izvršljiva,
kar naj bi okrepilo učinkovitost inšpekcijskega nadzorstva.
Zoper to odločbo naj ne bi bilo pritožbe, dovoljen pa je
upravni spor. Če inšpektor več kot dvakrat v šestih mesecih
ugotovi hude kršitve zakonodaje oziroma kolektivnih pogodb
ter splošnih aktov pri istem delodajalcu, naj bi takoj podal
pristojnemu organu predlog za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti delodajalca, ki naj bi ga v dveh mesecih
obvestili o ukrepu, ki ga je sprejel v zvezi s tem predlogom. To
naj bi omogočilo inšpektorju, da dobi dragoceno povratno
informacijo, ki naj bi izboljšala spremljanje stanja na področju
nadzorstva ter ukrepov nasploh. Zaradi varnosti delodajalca
v inšpekcijskih zadevah, naj bi delodajalec lahko zahteval od
inšpektorja odložitev izvršbe, če meni, da naj bi mu z izvršbo
odločbe nastala težko popravljiva škoda, odložitev pa naj ne
bi nasprotovala javni koristi in tudi ni nevarnosti, da bi zaradi
odložitve izvršbe delodajalcu nastala večja nepopravljiva
škoda. Z namenom učinkovitega in popolnega ukrepanja
inšpekcije za delo, naj bi inšpektor imel pravico pečatiti
poslovne in proizvodne prostore, objekte ter naprave, delovišča ali druge prostore, v katerih se opravlja gospodarska in
negospodarska dejavnost, ustaviti dobavo električne energije
ter prekiniti telekomunikacijske zveze, kar naj bi po mnenju
predlagatelja zapolnilo vrzel od izdaje odločbe do njene izvršbe.
V prehodnih in končnih določbah osnutka je določeno, naj bi
si inšpektorji za delo, ki so na dan 1.1.1994 v delovnem
razmerju v organih inšpekcije za delo, pridobili visoko strokovno izobrazbo v skladu s predlaganim zakonom. Predla-

gana rešitev je v skladu s sklepom Državnega zbora Republike
Slovenije, naj Vlada Republike Slovenije takoj prouči možne
izboljšave v delovanju inšpekcije dela in poskrbi za primerno
kadrovsko zasedbo, ki bo omogočila njihovo učinkovito delo.
Glede na to, da večina inšpektorjev v organih inšpekcij za
delo ima višjo strokovno izobrazbo, kar je sicer v skladu
z veljavno zakonodajo, je predlagana rešitev eden od ukrepov, ki naj bi jih Vlada sprejela za izboljšanje kadrovske
sestave v inšpekcijah dela.
Glede na prenos pristojnosti inšpekcijskega nadzorstva na
republiški nivo, je v predlaganem osnutku zakona določeno,
naj bi se razmerja glede sredstev in prostorov med lokalno
skupnostjo in republiko uredila s pogodbo.
IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Uveljavitev tega zakona ne bo zahtevala bistvenih dodatnih
finančnih sredstev, saj se je delovanje inšpekcije dela že
doslej financiralo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
Nova proračunska finančna sredstva bodo potrebna le za
plače in druge prejemke 45 inšpektorjev občinskih in medobčinskih organov inšpekcije, ki bodo s 1.1.1994 sklenili
delovno razmerje z inšpektoratom za delo.
Prav tako bodo nastale finančne obveznosti republike glede
odplačila tehničnih sredstev, ki so jih doslej uporabljali občinski in medobčinski organi inšpekcij za delo in sicer lokalnim
skupnostim, kar se bo uredilo s pogodbo.
Tudi zamenjava tabel, pečatov in štampiljk bo v novem proračunskem letu 1994 povzročila dodatne stroške za proračun.

OSNUTEK ZAKONA o inšpekciji dela
I. Splošne določbe
l.člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonov, predpisov,
kolektivnih pogodb ter splošnih aktov, ki se nanašajo na
delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, na zaposlovanje delavcev doma in v tujini, na sodelovanje delavcev pri upravljanju, na stavke ter na varnost delavcev
pri delu, opravlja inšpektorat za delo, če z zakonom ni drugače določeno.
2. člen
Inšpektorat za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat) se
ustanovi kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za delo.
Inšpektorat vodi glavni inšpektor za delo (v nadaljnjem besedilu: glavni inšpektor).
3. člen
Inšpektorat zagotavlja enotno uresničevanje politike in ukrepov na področju inšpekcije dela, sodeluje z ministrstvom,
pristojnim za delo, pri pripravi predpisov s svojega delovnega
področja ter opravlja druge zadeve, določene z zakonom ali
z drugim predpisom.
4. člen
Inšpektorat daje delodajalcem in delavcem strokovno pomoč
pri uresničevanju zakonov, predpisov, kolektivnih pogodb ter
splošnih aktov na področju dela. Inšpektorat pri svojem delu
sodeluje z drugim inšpekcijami, zavodi, pristojnimi za zaposlovanje, za zdravstveno varstvo ter za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kot tudi s sindikalnimi oziroma strokovnimi
združenji delavcev in delodajalcev.
poročevalec

Inšpektorat sodeluje tudi z raziskovalnimi organizacijami in
strokovnjaki na področju dela.

S. člen
Inšpektorat pripravlja za ministrstvo, pristojno za delo, do
konca prvega tromesečja tekočega koledarskega leta, poročilo o svojem delu za preteklo koledarsko leto. Poročilo,
v katerem morajo biti navedeni tudi splošni statistični podatki,
mora vsebovati:
1. nazive zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb ter
^splošnih aktov, na podlagi katerih se opravlja inšpekcijsko
nadzorstvo za delo oziroma na podlagi katerih inšpektor
izreka ukrepe;
2. podatke o številu delodajalcev po področjih dejavnosti, pri
katerih je opravljen inšpekcijski pregled ter o številu delavcev,
zaposlenih pri teh delodajalcih;
3. podatke o številu pregledov po področjih dejavnosti, na
katerih je opravljen inšpekcijski pregled;
4. podatke o ugotovljenih kršitvah in kaznivih dejanjih, o izrečenih ukrepih ter o uresničevanju izrečenih ukrepov po posameznih dejavnostih;
5. podatki o nesrečah pri delu ter o poklicnih obolenjih
v posameznih dejavnostih.
V primerih iz 4. in 5. točke prejšnjega odstavka morajo inšpektorji predlagati tudi ukrepe za reševanje vprašanj s tega področja.
Poročilo se najkasneje do 30. junija tekočega koledarskega
leta obravnava v Državnem zboru, in se najkasneje v treh
mesecih od dneva obravnave, pošlje Generalnemu direktorju
Mednarodnega urada za delo.
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II. Inšpektor za dalo

13. člen
6. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravlja, v mejah pravic
in dolžnosti inšpektorata, inšpektor za delo (v nadaljnjem
besedilu: inšpektor).
7. člen
Inšpektor mora opravljati periodično triletno preverjanje strokovne usposobljenosti.
Inšpektor lahko preizkus strokovne usposobljenosti opravlja
največ dvakrat.
8. člen
Glavni inšpektor predlaga razrešitev inšpektorja, ki ne opravi
triletnega preizkusa strokovne usposobljenosti iz prejšnjega
člena.
Inšpektor, ki je v postopku razrešitve, ne sme opravljati zadev
inšpekcijskega nadzorstva. V tem času se inšpektorja lahko
razporedi na dela, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi ali
na dela, za katera se zahteva eno stopnjo nižja strokovna
izobrazba.
9. člen
Minister, pristojen za delo, izda pravilnik o strokovnem izpitu
za inšpektorje, v katerem se določita tudi vsebina in postopek
periodičnega preverjanja strokovne usposobljenosti inšpektorjev.
10. člen

Inšpektor ima pravico, brez predhodnega obvestila ter brez
dovoljenja delodajalca oziroma njegove odgovorne osebe, ne
glede na delovni čas, vstopiti v poslovne ali proizvodne prostore in objekte ter k napravam, na delovišča ter v druge
prostore, v katerih se opravlja gospodarska ali negospodarska dejavnost.Če mora inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva pregledati stanovanjske prostore, v katerih
se opravlja gospodarska ali negospodarska dejavnost, pa
delodajalec temu nasprotuje, si mora za pregled teh prostorov pridobiti odločbo pristojnega sodišča.
Delodajalec oziroma njegova odgovorna oseba lahko prisostvuje opravljanju inšpekcijskega nadzorstva.
O vstopu iz prvega in drugega odstavka tega člena obvesti
inšpektor delodajalca oziroma njegovo odgovorno osebo, če
sta dosegljiva, razen v primeru, ko inšpektor oceni, da bi
prisotnost delodajalca oziroma odgovorne osebe ovirala
učinkovitost inšpekcijskega nadzorstva. Svojo odločitev mora
inšpektor v zapisniku o inšpekcijskem nadzorstvu posebej
utemeljiti.
14. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor pravico in dolžnost:
1. z odločbo odrediti, da delodajalec odpravi kršitve pravic
delavcev, storjene z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma
z aktom delodajalca, v roku, ki ga določi;
2. z odločbo odrediti delodajalcu, da kršitve varstvenih ukrepov, normativov, standardov, tehničnih predpisov, nalog in
opravil delodajalca oziroma delavca, s katerimi se zagotavlja
varnost pri delu delu, odpravi v roku, ki ga določi;
3. izvršiti druge ukrepe in dejanja, za katere je pooblaščen
s posebnimi predpisi

Inšpektor ima službeno izkaznico.

Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar gre za izjemno
nujne ukrepe, tudi ustna in takoj izvršljiva.

Službeno izkaznico izda glavni inšpektor.

Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena
pritožba v osmih dneh od dneva njene vročitve.

Minister, pristojen za delo, izda službeno izkaznico za glavnega inšpektorja.

Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ne
zadrži izvršitve odločbe.

III. Ukrepi lnipektor|a
15. član
11. člen
N

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor pravico pregledati poslovne ali proizvodne prostore, objekte,
naprave, delovišča, blago, poslovne knjige, pogodbe, listine
in druge dokumente državnih organov, podjetij, zavodov,
drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov, vzeti vzorce
ter opraviti preiskave in vsa druga dejanja, ki so potrebna za
ugotavljanje materialne resnice v inšpekcijskih zadevah, kot
tudi pregledati listine, s katerimi se lahko ugotovi istovetnost
oseb.
12. člen
Delodajalec mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva.
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva lahko inšpektor,
največ za osem dni, odvzame določeno dokumentacijo, če
meni, da so očitno kršene pravice delavcev oziroma, da
obstaja sum prekrška ali hujših kršitev zakonov, predpisov,
kolektivnih pogodb oziroma splošnih aktov.
O odvzemu dokumentacije iz prejšnjega odstavka inšpektor
izda potrdilo.
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Inšpektor 2 odločbo začasno prepove delodajalcu opravljati
dejavnost do odprave nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzorstvu ugotovi:
1. da delodajalec ni z delavcem sklenil pogodbe o zaposlitvi
oziroma pogodbe o delu v skladu s predpisi;
2. da je delodajalec sklenil pogodbo o zaposlitvi oziroma
pogodbo o delu s tujcem, ki nima delovnega dovoljenja;
3. da delodajalec s tujcem, za katerega je pridobil delovno
dovoljenje, ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe
o delu;
4. da delodajalec delavca ni prijavil oziroma za delavca ne
plačuje prispevkov za invalidsko in pokojninsko zavarovanje,
zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti;
5. da delodajalec s pogodbo o zaposlitvi oziroma pogodbo
o delu z delavcem hudo oziroma očitno krši zakon, drug
predpis, kolektivno pogodbo oziroma splošni akt;
6. da je delodajalec več kot dvakrat zaporedoma oziroma
trikrat v tekočem koledarskem letu z istim delavcem sklenil
pogodebo o delu za opravljanje začasnih oziroma občasnih
del;
7. da delodajalec s kršitvijo varnostnih ukrepov, normativov,
standardov ter tehničnih predpisov ogroža varnost pri delu;
8. da delodajalec ni zagotovil izvajanja strokovnih nalog na
področju varnosti pri delu;
poročevalec

9. da delodajalec ni izdelal letnega poročila o varnostni analizi
v skladu s posebnimi predpisi;
10. da mu je delodajalec onemogočil inšpekcijski pregled.

- ukrepih ter o pravni podlagi za izrečene ukrepe,
- odvzemu dokumentacije iz 12. člena tega zakona.

Odločba iz prejšnjega odstavka je ustna in takoj izvršljiva.

Zapisnik se pošlje delodajalcu, pri katerem je bil opravljen
inšpekcijski pregled.

Odločbo iz prvega odstavka tega člena mora inšpektor delodajalcu na njegovo zahtevo izdati pisno in sicer najpozneje
v osmih dneh od dneva, ko je to delodajalec zahteval.

22. člen

16. člen

V postopkih po tem zakonu se uporabljajo predpisi o splošnem upravnem postopku, če s tem zakonom ni drugače
določeno.

Inšpektor ima pravico pri kršitvah iz prejšnjega člena odrediti
tudi, da se:

Zoper odločbo inšpektorja je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za delo.

- pečati poslovne ali proizvodne prostore, objekte ter
naprave, delovišča ali druge prostore, v katerih se opravlja
gospodarska ali negospodarska dejavnost;
- ustavi dobava električne energije, plina in vode;
- prekinejo telekomunikacijske zveze.

IV. Prehodne in končne določbe
23. člen

17. člen
Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi, da je kršen zakon, predpis, kolektivna pogodba ali
splošni akt, ima pravico in dolžnost predlagati tudi uvedbo
postopka zaradi prekrška, izreči mandatno kazen oziroma
prijaviti kaznivo dejanje.
18. člen
Če inšpektor več kot dvakrat v šestih mesecih pri istem
delodajalcu ugotovi kršitve, mora takoj podati pristojnemu
organu predlog za odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti.

Inšpektorji za delo in delavci v organih inšpekcije za delo
postanejo z dnem 1.1.1994 delavci inšpektorata.
Notranja razmerja med plačami ostanejo, do uskladitve sistemizacije delovnih mest in nomenklature nazivov, nespremenjena.
24. člen
Inšpektor, ki je na dan 1.1.1994 v delovnem razmerju v organih inšpekcije za delo in nima visoke strokovne izobrazbe,
določene s tem zakonom, mora:
- do 31.12.1994 opraviti vpis za pridobitev visoke strokovne
izobrazbe smeri, ki se zahteva za področje za katero bo
opravljal inšpekcijsko nadzorstvo;
- do 31.12.1997 pridobiti visoko strokovno izobrazbo smeri,
ki se zahteva za področje na katerem bo opravljal inšpekcijo
dela.

Pristojni organ iz prejšnjega odstavka je dolžan v roku dveh
mesecev obvestiti inšpektorja o ukrepu, ki ga je sprejel v zvezi
s predlogom za odvzem dovoljenja iz prejšnjega odstavka.

S potekom roka iz prve alinee prejšnjega odstavka inšpektorju, ki ni opravil oziroma ne želi opraviti vpisa iz prve alinee
prejšnjega odstavka, preneha delovno razmerje v inšpektoratu.

19. člen

S potekom roka iz druge alinee prvega odstavka inšpektorju,
ki si ni pridobil visoko strokovno izobrazbo, ki se zahteva za
področje na katerem bo opravljal inšpekcijo dela, preneha
delovno razmerje v inšpektoratu.

Inšpektor mora zahtevati izvršitev svoje odločbe takoj ko je
postala Izvršljiva, najkasneje pa v roku petih dni od dneva
izvršljivosti.
Pritožba zoper sklep o izvršbi ne zadrži izvršbe.
20. člen
Delodajalec od inšpektorja lahko zahteva odložitev Izvršbe, če
meni, da bi mu z izvršbo odločbe nastala težko popravljiva
škoda, odložitev pa ne nasprotuje javni koristi in tudi ni
nevarnosti, da bi zaradi odložitve izvršbe nastala nasprotni
stranki večja nepopravljiva škoda.
Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti ustrezna dokazila.
O zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora inšpektor Izdati
odločbo najpozneje v treh dneh, potem ko dobi zahtevo.
Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena
pritožba v osmih dneh od dneva vročitve odločbe.
21. člen
Inšpektor sestavi o opravljenem pregledu zapisnik, ki mora
vsebovati zlasti podatke o:
- dnevu in času inšpekcijskega nadzorstva,
- delodajalcu,
- ugotovljenem stanju.
poročevalec

25. člen
Inšpektorat za delo prevzame s 1.1.1994 od dosedanjih organov inšpekcije za delo vso dokumentacijo, arhiv in nedokončane zadeve.
26. člen
Administrativno tehnične zadeve, ki se nanašajo na delo
inšpektorata, opravljajo ustrezni organi lokalne skupnosti na
podlagi pogodb med inšpektoratom in lokalno skupnostjo.
27. člen
Inšpektorat opravlja delo v prostorih in s sredstvi, ki so jih
doslej uporabljali organi inšpekcije za delo.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se po stanju na dan
31.12.1993 prenesejo na Republiko Slovenijo. Obveznosti
republike glede odplačila teh sredstev lokalnim skupnostim
se uredijo s pogodbo, ki jo skleneta republika in lokalna
skupnost.
O najemu ali odkupu prostorov iz prvega odstavka tega člena
skleneta republika in lokalna skupnost pogodbo.
28. člen
Table, pečate, štampiljke in žige inšpekcijskih organov za
delo je treba do 31.1.1994 nadomestiti z novimi. Do zamenjave
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se uporabljajo dosedanje table, pečati, štampiljke in žigi
inšpekcijskih organov za delo.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe IV.
poglavja Zakona o varstvu pri delu (Uradni list SRS, št. 32/74,
16/80, 25/86), ki se nanašajo na inšpekcijo za delo ter XIII.

poglavje - Nadzorstvo inšpekcije dela - Zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90 in 5/91)
30. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
vam, razen če oceni, da bi prisotnost delodajalca oziroma
1. V osnutku zakona je celovito urejen položaj in delovanje
odgovorne osebe ovirala učinkovitost inšpekcijskega nadzorinšpekcije za delo in sicer v skladu s pristojnostmi, ki so
stva. Z namenom zaščite delodajalca od šikanoznih dejanj
inšpekciji dela določene v zakonu o delovnih razmerjih,
v zakonu o stavki, v zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za
inšpektorja je v osnutku zakona določeno, da mora inšpektor
primer brezposelnosti, zakonu o zaposlovanju tujcev In vrste
to svojo odločitev v zapisniku o inšpekcijskem nadzorstvu
podzakonskih aktov. Ob obstoječi domači zakonodaji pa so
posebej utemeljiti.
v osnutku, pri posameznih rešitvah, upoštevane tudi ratificiV osnutku zakona so roki, ki zadevajo dejanja inšpektorja
rane mednarodne konvencije, ki posegajo na področje dela.
oziroma delodajalca v inšpekcijskem postopku skrajšani, vse
Zakon določa, da nadzorstvo nad izvajanjem zakonov, drugih
z namenom doseganja hitrega učinka inšpekcijskih ukrepov.
predpisov, kolektivnih pogodb ter splošnih aktov, ki se nanaV tem primeru se določbe zakona o splošnem upravnem
šajo na delovna razmerja, na plače in druge prejemke iz
postopku, ki sicer velja za vsa dejanja v inšpekcijskem naddelovnega razmerja, na zaposlovanje delavcev doma in
zorstvu, uporabljajo subsidiarno.
v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter na
varnost delavcev pri delu opravljal inšpektorat za delo, če
V osnutku zakona so v 14. členu določene splošne pravice in
z drugim zakonom ni drugače določeno (1. člen). V ustreznih
dolžnosti inšpektorja, ki, kadar gre za posebej nujne ukrepe,
predpisih so namreč urejena jedrska, rudarska in pomorska
lahko izda ustno odločbo, ki je takoj izvršljiva. Zoper izrečene
inšpekcija, ki zagotavljajo varnost dela na svojem področju.
odločbo je dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva njene
vročitve, novost v osnutku je tudi določba, da pritožba zoper
Inšpekcijsko nadzorstvo se bo opravljalo v inšpektoratu za
to odločbo ne zadrži izvršitve.
delo, ki bo organ v sestavi ministrstva, in ne kot doslej, organ
na nivoju lokalne skupnosti, zato v skladu z navedeno rešitvijo
Novost v osnutku je določba, ki omogoča inšpektorju, pri
o pritožbah zoper odločbo inšpektorata odloča ministrstvo,
hudih kršitvah delovnopravne zakonodaje ter zakonodaje, ki
pristojno za delo, kar bo omogočilo bolj enotno izvajanje
ureja varnost pri delu, kot tudi kršitev kolektivnih pogodb ter
politike na področju zakonitosti dela v Republiki Sloveniji.
splošnih aktov, da z odločbo začasno prepove delodajalcu
Inšpektorat pripravi, v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz članopravljanje dejavnosti do odprave nepravilnostih (15. člen).
stva Republike Slovenije v MOD ter v skladu s konvencijami,
Odločba je v tem primeru praviloma ustna in takoj izvršljiva,
do konca prvega tromesečje tekočega koledarskega leta,
pritožba ni dovoljena, dovoljen pa je upravni spor. Z nameporočilo o svojem delu za preteklo koledarsko leto (5. člen).
nom zapolniti vrzel od izdaje odločbe do njene izvršbe, je v 16.
Poročilo, v katerem morajo inšpektorji predlagati tudi ukrepe
členu osnutka zakona določeno, da inšpektor ima pravico
za reševanje vprašanj s svojega področja dela, mora biti
pečatiti poslovne in proizvodne prostore, objekte ter naprave,
najkasneje do 30. junija tekočega koledarskega leta obravnadelovišča ali druge prostore, v katerih se opravlja gospodarvano v Državnem zboru Republike Slovenije in se najkasneje
ska in negospodarska dejavnost, ustaviti dobavo električne
v treh mesecih od dneva obravnave dostavi Generalnemu
energije ter prekiniti telekomunikacijske zveze. Novost je tudi
direktorju Mednarodnega urada za delo, kar je v skladu s pradoločba 18. člen osnutka zakona, ki določa da inšpektor, ki
vili MOD.
več kot dvakrat v šestih mesecih pri istem delodajalcu ugotovi
kršitve, mora takoj podati pristojnemu organu predlog za
2. Inšpekcijsko nadzorstvo je sicer urejeno v zakonodaji, ki
odvzem dovoljenja za opravljanje dejavnosti delodajalca, ki
ureja sistem državne uprave ter tudi tista skupna sistemska
ga je dolžan v dveh mesecih obvestiti o ukrepu, ki ga je sprejel
vprašanja, ki se nanašajo na vse inšpekcije. Inšpekcijsko
v zvezi s tem predlogom. To omogoča inšpektorju, da dobi
nadzorstvo na področju dela opravlja inšpektor za delo.
povratno
informacijo, ki bo nedvomno izboljšala spremljanje
Z namenom zagotoviti tekoče strokovno izpopolnjevanje
stanja na področju nadzorstva ter ukrepov inšpektorjev nasinšpektorjev, kar je nujno zaradi zahtevnosti predpisov, ki
ploh.
urejajo področje inšpekcije dela, je v osnutku določeno, da
mora inšpektor opravljati tudi periodično triletno preverjanje
Zaradi boljše učinkovitosti ukrepov, ki jih izreče inšpektor je
strokovne usposobljenosti. Če inšpektor ne opravi triletnega
v 19. členu osnutka zakona določeno, da mora inšpektor
preizkusa strokovne usposobljenosti (8. člen) predlaga glavni
zahtevati izvršitev svoje odločbe takoj ko je izvršljiva, najkasinšpektor njegovo razrešitev. V času, ko je inšpektor
neje pa v roku petih dni od dneva izvršljivosti.
v postopku razrešitve, ne sme opravljati zadev inšpekcijskega
nadzorstva, lahko se pa ga razporedi na dela, ki ustrezajo
Z namenom zagotavljanja varnosti delodajalca v inšpekcijskih
njegovi strokovni izobrazbi ali na dela za katera se zahteva
zadevah, lahko delodajalec zahteva od inšpektorja odložitev
eno stopnjo nižja strokovna izobrazba.
izvršbe, če meni, da bi z Izvršbo odločbe nastala težko
popravljiva škoda (20. člen), kar mora še posebej utemeljiti in
3. Ukrepi, ki jih vsebuje ta zakon, so pripravljeni v skladu
dokazati.
z zahtevami iz prakse, ker se je pokazalo, da so inšpektorji
dela, spričo veljavne zakonodaje, ki ne sledi raznovrstnim in
4. Glede na to, da ima večina inšpektorjev v organih inšpekcij
hitrim spremembam razmer, pri izvršitvi ukrepov, neučinkoza delo višjo strokovno izobrazbo, kar je sicer v skladu
viti. Inšpektor ima torej pravico in dolžnost z odločbo delodaz veljavno zakonodajo, ni pa v skladu z intencijami Vlade
jalcu odrediti ukrepe. Pri upravljanju inšpekcijskega nadzorRepublike Slovenije za izboljšanje kadrovske sestave
stva ima inšpektor pravico brez predhodnega obvestila ter
v inšpekcijah dela, je v osnutku zakona določeno, da si
brez dovoljenja delodajalca oziroma njegove odgovorne
morajo inšpektorji za delo, ki so na dan 1.1.1994 v delovnem
osebe, ne glede na delovni čas, vstopiti v poslovne ali proizrazmerju v organih Inšpekcije za delo, pridobiti visoko strovodne prostore in objekte ter k napravam, na delovišča ter
kovno izobrazbo v skladu s predlaganim zakonom (24. člen).
v druge prostore, v katerih se opravlja gospodarstva ali negoZato mora inšpektor do 31.12.1994 opraviti vpis za pridobitev
spodarska dejavnost (13. člen). Zaradi vse bolj pogostega
visoke strokovne Izobrazbe smeri, ki se zahteva za področje
pojava, da se v stanovanjskih prostorih opravlja gospodarska
za katero bo opravljal inšpekcijsko nadzorstvo oziroma si
ali negospodarska dejavnost, praviloma neregistrirana, si
mora do 31.12.1997 pridobiti visoko strokovno izobrazbo.
mora inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva
v teh prostorih, pridobiti odločbo pristojnega sodišča, kar je
5. V osnutku zakona je, glede na prenos pristojnosti inšpekcijv skladu z 36. členom Ustave.
skega nadzorstva na republiški nivo, določeno tudi, da se
Inšpektor praviloma obvesti delodajalca oziroma njegovo
razmere glede sredstev in prostorov med lokalno skupnostjo
odgovorno osebo o vstopu v prostore in objekte ter k naprain republiko uredijo s pogodbo (27. člen).

Predlog za izdajo zakona o UPRAVI z osnutkom zakona - EPA 293
Vlada Republike Slovenije je na 35. seji dne 8. julija 1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O UPRAVI Z OSNUTKOM ZAKONA,

člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, ki bodo kot njeni predstavniki pri delu
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,

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.

- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.

- Stane VLAJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za pravosodje.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o upravi
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
V dosedanji sistemski ureditvi so bili upravni organi urejeni
v istem zakonu kot izvršilni organi skupščin družbenopolitičnih skupnosti. Vendar pa je upravna funkcija, čeprav funkcionalno in organizacijsko povezana z izvršilno, drugačna in
zanjo ne morejo veljati ista načela. Še posebej pa to velja
sedaj, ko je z novo ustavo opredeljena vlada kot nosilec
izvršilne oblasti. Prav tako je bila doslej na enakih osnovah in
v istem zakonu urejena uprava na ravni republike in občin, saj
so bili po ustavni presumpciji občinski upravni organi tisti, ki
so praviloma izvrševali zakone, druge predpise in akte republiških organov.
Z ustavo Republike Slovenije je v skladu z načelom delitve
oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno v sklopu državne
ureditve opredeljena uprava kot del izvršilne oblasti, ki opravlja upravne naloge iz državne pristojnosti. Hkrati pa ustava
tudi dosledno loči med nalogami iz državne pristojnosti in
nalogami iz delokroga lokalnih skupnosti, kar seveda zahteva
tudi drugačno ureditev nalog uprave in nalog služb lokalnih
skupnosti. V tem smislu naj bi se predlagani zakon po vsebini
omejeval na državno upravo in ne bi posegal v naloge, organizacijo in delovanje služb lokalnih skupnosti, ki ne sodijo
v sistem državne uprave.
Ustava izrecno določa, da organizacijo uprave, njene pristojnosti in način imenovanja njenih funkcionarjev uredi zakon
(120. člen). Torej mora večji del materije, ki jo je treba urediti
v zvezi z organizacijo in delom uprave, urediti zakon.

PREDLOG,
da se pri obravnavi zakona o upravi združita prva
In druga faza zakonodajnega postopka.
Na podlagi 265. člena Poslovnika Skupičine Republike Slovenije v skladu s 1. členom Začasnega
poslovnika Državnega sveta Vlada predlaga, da
s« hkrati obravnavata in sprejmeta predlog za
izdajo zakona o upravi in zakonski osnutek.
V skladu z ustavo zakon ureja funkcije uprave,
organizacijo ministrstev ter organov In organizacij
v njihovi sestavi, oblike in način decentraliziranega opravljanja nalog uprave, vodenje ministrstev
in drugih upravnih organov, razmerja ministrstev
in drugih upravnih organov ter upravne akte, ki jih
Izdajajo ti organi.
Vsebinsko se zakon navezuje na zakon o lokalni
samoupravi. Časovno je treba ta dva zakona
obravnavati v Državnem zboru sočasno ali vsaj
s člmmanjšim časovnim zamikom.

poročevalec

Ustava je glede uprave postavila le nekaj načel, in sicer:
- da uprava samostojno opravlja svoje delo v okviru in na
podlagi ustave in zakonov (120. člen),
- da je proti odločitvam in dejanjem upravnih organov zagotovljeno sodno varstvo pravic in zakonitih interesov državljanov in organizacij (120. člen),
- da naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva (121.
člen),
- da se z zakonom na samoupravne skupnosti, podjetja in
druge organizacije ter posameznike lahko prenese javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave (121.
člen),
- da državni organi, torej tudi upravni organi, nadzorujejo
zakonitost dela organov lokalnih skupnosti, v zadevah, ki jih
je na te organe prenesla država, pa opravljajo tudi nadzor nad
primernostjo in strokovnostjo njihovega dela (144. in 140.
člen).
Sočasno z drugimi zakoni, ki morajo v skladu z ustavo vzpostaviti novo državno ureditev (med njimi zlasti zakon o vladi,
o lokalni samoupravi), je zato treba sprejeti tudi zakon, ki bo
na novih osnovah uredil državno upravo, torej delovanje tistih
upravnih organov, ki praviloma izvršujejo upravne naloge iz
državne pristojnosti.
II. TEMELJNA NAČELA IN CILJI ZAKONA
Za razliko od dosedanje ureditve, po kateri so funkcije
državne uprave opravljali tako republiški kot občinski upravni
organi, po novi ustavi opravljajo upravne naloge ministrstva
(vključno z organi v njihovi sestavi). Le posamezne naloge se
z zakonom pod določenimi pogoji poverijo lokalnim skupnostim oziroma njihovim službam. Ker se na novo vzpostavlja
tudi upravni sistem, je po mnenju predlagatelja nujno, da se
v tej fazi z zakonom določijo organizacijske oblike uprave in
enotna načela delovanja (npr. razmerja, vodenje). Na vseh
področjih se obstoječa zakonodaja prilagaja novi ustavni ureditvi, s to področno zakonodajo pa bodo podrobno določene
pristojnosti uprave na posameznih področjih. Če bi na tej
stopnji prepuščali področni zakonodaji urejanje vprašanj, ki
so skupna vsem upravnim organom, bi lahko prihajalo do
neupravičenih razlik, ki bi škodovale delovanje uprave kot
enovitega sistema. Drugi razlog, ki narekuje sprejem tega
zakona, pa je vzpostavitev prve stopnje državne uprave
- upravnih okrajev ob hkratnem prevzemu določenih upravnih pristojnosti iz občin.
Za državno upravo, za razliko od vlade, veljajo klasična načela
zakonitosti, strokovne samostojnosti ter upravno-sodne kontrole njenih aktov in materialnih dejanj. Na teh načelih naj bi
bil grajen tudi predlagani zakon.
Za upravno funkcijo, torej za upravne organe, velja načelo
zakonitosti in vezanosti na zakon, to je da sme upravni organ
storiti le tisto, kar mu je naloženo z ustavo, zakoni, predpisi
parlamenta in vlade, oziroma kar mu je s temi predpisi izrecno
19

dovoljeno. Zato morajo vsi upravni predpisi biti v skladu
z ustavo in zakoni, posamični akti in materialna dejanja upravnih organov pa morajo temeljiti na zakonu ali zakonitem
predpisu. V skladu z načelom zakonitosti mora uprava vsakomur zagotoviti enako varstvo njegovih pravic ali na zakonu
temelječih interesov.
Zakon naj bi izpeljal načelo strokovne samostojnosti uprave
tako, da bi določil, da vsak upravni organ na delovnem
področju, za katerega je ustanovljen, samostojno opravlja
naloge v okviru svojih pooblastil, določenih z zakonom. Strokovna samostojnost upravnih organov za ožja področja
(organi v sestavi) kot delov ministrstva je razen z zakoni in
drugimi predpisi ter akti omejena tudi s pooblastili in odgovornostjo tistih organov, ki po ustavi opravljajo naloge
državne uprave, to je ministrstev.
Sodno kontrolo zakonitosti posamičnih aktov, s katerimi
državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil odločajo o pravicah ali obveznostih in pravnih
koristih posameznikov in organizacij, opravlja pristojno
sodišče, ki odloča v upravnem sporu, če ni z zakonom za
določeno zadevo predvideno drugo sodno varstvo. Organizacijo, pristojnosti in postopek ter druga vprašanja v zvezi
z upravnim sporom bo uredil poseben zakon, saj je bila ta
materija doslej urejena le z zveznim zakonom o upravnih
sporih. Zato vprašanje sodne kontrole nad delom državne
uprave ne bo predmet tega zakona.
V pogledu organizacije naj bi zakon uveljavil resorno načelo
- določil ministrstva kot organe, ki neposredno opravljajo
naloge uprave, v njihovi sestavi pa predvidel druge oblike
upravnih organov in organizacij.
Z uvedbo splošnih upravno-teritorialnih enot - okrajev naj bi
bila vzpostavljena državljanom dostopna in hkrati racionalno
organizirana uprava, ki bi se povezovala tudi z lokalnimi
skupnostmi na istem območju.
Predlagani zakon naj bi v skladu z načelom delitve oblasti na
novih osnovah vzpostavil organizacijo in delovanje državne
uprave. Za razliko od dosedanje ureditve, ki je poznala
upravne organe tako na republiški kot na občinski ravni, naj
bi zakon uredil izključno delovanje tistega dela izvršilne oblasti, ki neposredno izvršuje zakone in opravlja druge upravne
naloge.
v.
•
III. PRIMERJAVA Z UREDITVIJO V DRUGIH DRŽAVAH
a) Predlagatelj je proučil ureditev uprave v drugih državah
s posebnim poudarkom na decentralizaciji oziroma dekon
centraciji uprave. Pri pripravi posameznih rešitev je predlagatelj upošteval ureditev in izkušnje iz drugih držav s tem, da jih
je prilagodil naši ustavni ureditvi in razmeram.
Kar zadeva funkcije uprave, položaj ministrstev in njihovo
vodenje, organizacijske oblike upravnih organov itd., gre za
ustaljene oblike in pojme, poznane v teoriji oziroma upravni
stroki v ureditvi drugih držav in v naši dosedanji ureditvi. Zato
je pretežni del primerjave usmerjen prav na modele upravne
decentralizacije kot novosti, ki jo je treba uveljaviti v naši
ureditvi, upoštevajoč ustavno razmejitev med državo in
lokalno samoupravo.
Pojem upravne dekoncentracije označuje ureditev, v okviru
katere naloge oziroma pristojnosti državne uprave izvaja jo
razen centralnih organov tudi na nižjih ravneh organi zirani
organi državne uprave, čim večja je samostojnost nižjih stopenj državne uprave pri izvajanju upravnih nalog, večja je
stopnja upravne dekoncentracije.
Upravna dekoncentracija je pravzaprav le en vidik upravne
decentralizacije, in sicer upravne decentralizacije znotraj
državne uprave v ožjem pomenu besede.
Če se povečuje samostojnost lokalnih teritorialnih enot pri
urejanju lastnih upravnih zadev (lokalna samouprava), lahko
govorimo o drugem vidiku upravne decentralizacije, pri
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čemer predstavlja širitev izvirnih pristojnosti lokalne samouprave praviloma večjo stopnjo upravne decentralizacije. Pri
tem pa se lahko v konkretnem primeru upravna decentralizacija izvaja močneje z upravno dekoncentracijo kot pa z uvajanjem izvirnih pristojnosti lokalnih samouprav (npr. z upravno
dekoncentracijo dobivajo nižje stopnje državne uprave široke
pristojnosti s precejšnjo samostojnostjo, medtem ko so
izvirne pri stojnosti lokalne samouprave ozke, z obsežnim
nadzorom s strani državne uprave).
Upravno dekoncentracijo predstavlja razen omenjene razdelitve države na eno ali več nižjih upravno terito rialnih stopenj
(t.i. redni okraji) tudi organiziranje posameznih centralnih
resorjev državne uprave na nižjih ravneh (t.i. teritorializacija
centralnih resorjev - t.i. funkcionalni okraji), pri čemer je
lahko stopnja decen tralizacije posameznih centralnih upravnih resorjev različna.
Glede na razdelitev države oziroma državne uprave na eno ali
več nižjih upravno teritorialnih stopenj in obseg stvarne pristojnosti nižjih enot državne uprave je stopnja upravne
dekoncentracije najmanjša v tistih primerih, ko organ centralne državne uprave rešuje določeno upravno zadevo na
prvi in edini stopnji, večja pa je v primeru, ko organ centralne
državne uprave rešuje določeno upravno zadevo na zadnji
stopnji.
Predvsem v večjih državah je zelo opazna tendenca krepit ve
srednje stopnje državne uprave (npr. okraj), ki se odraža
v povečani stvarni pristojnosti te stopnje. Obratno pa velja za
najnižje upravno teritorialne enote, ki jih v nekaterih državah
oblikujejo tudi kot enote lokalne samouprave z izvirnimi pristojnostmi in nanje ne prenašajo pristojnosti centralne države
uprave, če pa že, le v omejenem obsegu.
b) Bistvo lokalne samouprave in državne uprave v Združenem
kraljestvu je v tem, da ne poznajo inštituta prenošenih pristojnosti, pač pa štejejo vse pristojnosti njihovih lokalnih skupnosti za njihove originarne funkcije. Britanska lokalna samouprava šteje sama po sebi kot originarna institucija, ne pa
institucija, ki je nastala na podlagi državne decentralizacije.
Delitev nalog lokalnih skupnosti na lastne in na preneše ne
velja na evropskem kontinentu, kjer je lokalna samo uprava
nastala kot posledica državne decentralizacije; zato britanska
ureditev za evropske dežele in tudi za nas ne prihaja v poštev.
V zadnjih veliki reorganizaciji britanske lokalne samouprave
v 80—tih letih se je sistem enot lokalne samouprave zreduciral
na dve enoti: grofije (counties) in distrikte (distriets).
Švica je zvezna država, državna suverenost je deljena med
zvezo in federalnimi enotami (kantoni). Kantoni so razdeljeni
na okraje in občine (približno 700 okrajev in 3.000 občin).
Okraj je predvsem upravno teritorialna enota državne uprave,
občina pa ima precejšnjo stopnjo lokalne samouprave. Na
okraj je prenošeno vodstvo poli cijske uprave in izvrševanje
kantonskih zakonov. Okrajno upravo izvršuje običajno monokratičen organ, ki je načelnik okrajne uprave. Ponekod ga
volijo neposredno prebivalci okraja, drugod pa ga postavi
centralna kanto nalna uprava. Občina izvršuje zadeve iz svoje
pristojno sti popolnoma samostojno, v določeni meri pa se
v občini izvršujejo tudi določene zadeve iz prenešene pristoj
nosti; v tem primeru deluje občina tudi kot organ cen tralne
kantonalne državne uprave.
V Italiji so province in občine lokalne samoupravne skupnosti
(128. člen italijanske ustave); obenem pa opravljajo tudi nekatere državne naloge in so le v toliko tudi enote državne
uprave.
Za Nizozemsko je značilna, da so občine v prvi vrsti - tako
kot povsod v Evropi - lokalne samoupravne skupnosti, obenem pa opravljajo tudi nekatere (prenešene) državne naloge.
V ureditvi drugih držav so glede decentraliziranega opravljanja upravnih nalog iz državne pristojnosti uveljavljene
različne rešitve. Te rešitve se v posamez nostih razlikujejo,
v glavnem pa so znani trije modeli.
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Po avstrijskem modelu je vse območje razdeljeno na splošne
upravno-teritorialne enote (Bezirk), pri čemer imajo večja
mesta (mesta z lastnim statutom) tudi položaj okraja. Okraj
zajema več občin (povprečno 25), povprečno število prebivalcev na območju okraja pa je 77.734. V primeru, ko mestna
občina hkrati opravlja tudi naloge okraja, so odgovorni za te
naloge organi mestne občine, funkcijo okrajnega glavarja pa
opravlja mestni funkcionar (župan), ki je za opravljanje teh
nalog odgovoren vladi. V tem primeru organi lokalne samouprave hkrati opravljajo tudi državne naloge.
Za Francijo je značilna visoka stopnja centralizacije državne
uprave, ki ima svoje eksponirane organe tudi v lokalnih upravnih enotah. Le-ti delujejo po načelih stroge hierarhije, vezani
so na navodila organov central ne uprave, so pod njihovim
nadzorom in jim disciplinsko odgovarjajo. Vrhovni organi
centralne državne uprave so resorna ministrstva, ki so dejanski izvrševalec politič nih odločitev. V francoskih departementih sta pod »isto streho« in se močno prepletata državna
uprava in lokalna samouprava.
Po švedski ureditvi se upravni okraji kot deli državne uprave
teritorialno oblikujejo za ista območja kot druga stopnja
lokalne samouprave. Pokrajina (Lan - sekundarna občina)
obsega območje, ki zajema nad 350.000 prebival cev. Prednost tega modela je, da omogoča primerno koordi nacijo med
državnimi- nalogami in nalogami lokalne samou prave na
istem območju, pri čemer pa ne prihaja do tega, da bi isti
organ izvajal tako državne naloge kot lokalne zadeve. Povezanost med državo in lokalno samoupravo je zagotovljena tudi
s kadrovskega vidika, saj okrajni odbor voli svet pokrajine,
okrajnega glavarja pa imenuje vlada, oba organa pa z medsebojnim sodelovanjem zagotavljata funkcioniranje tako
državne kot lokalne uprave na določe nem območju.
IV. POGLAVITNE REŠITVE
- Zakon naj bi uredil funkcije uprave, organizacijo mini
strstev ter organov in organizacij v njihovi sestavi, oblike in
način decentraliziranega opravljanja nalog uprave, vodenje
ministrstev in organov v njihovi sestavi, različna razmerja
upravnih organov ter pravne akte, ki jih izdajajo upravni
organi.
- Zakon naj bi določil, da državna uprava v skladu z načelom
delitve oblasti izvršuje upravno oblast kot del izvršilne oblasti.
Te svoje naloge Izvršuje uprava na podlagi in v mejah ustave
in zakonov ter drugih predpisov in drugih aktov, sicer pa je pri
svojem delu samostojna. Zakon bi določil pravice, obveznosti
irt pooblastila uprave, kar je predmet zakonskega urejanja, ne
bi pa se, za razliko od dosedanjih predpisov, spuščal
v podrobno opisovanje oblik in metod dela, saj je to predmet
stroke.
- Pri funkcijah uprave naj bi zakon določal, da uprava izvršuje zakone in druge predpise in akte državnega zbora, kakor
tudi predpise in druge akte vlade. Med upravne funkcije sodi
tudi nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov ter
aktov, pa tudi druge oblike nadzora: od nadzorstva nad zakonitostjo, instančnega in inšpekcijskega nadzorstva do nadzorstva nad Izvajanjem predpisov o upravnem postopku.
Dve obliki nadzorstva naj bi bili posebej urejeni. Prvo je
inšpekcijsko nadzorstvo, ki ga neposredno opravljajo inšpektorji kot6 delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
Ker gre za specifično funkcijo uprave, naj bi ta zakon vseboval
tiste skupne sistemske določbe, ki bi veljale za vse inšpekcije,
področni zakoni pa bi glede na posebnosti področij konkretizirali ukrepe, ki jih v posameznih primerih lahko ali mora
odrediti inšpektor. Druga oblika pa je nadzorstvo nad predpisi
v upravnem postopku, v katerem se odloča o pravicah, pravnih intere sih in obveznostih posameznikov in organizacij.
Med funkcije uprave naj bi sodile tudi naloge v zvezi z izvajanjem javnih služb.
Nadaljnja funkcija uprave, ki naj bi jo določil zakon, je pospeševalna - uprava mora s svojimi ukrepi pospeševati gospodarski, socialni, kulturni in splošni družbeni razvoj.
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- Kot temeljno obliko upravnih organov bi zakon v skladu
z ustavo opredelil ministrstvo kot tisti upravni organ, ki se
ustanovi z zakonom za posamezno upravno področje ali za
več med seboj povezanih področij. Drugi upravni organi in
upravne organizacije bi se lahko ustanovili le v sestavi ministrstva. Zakon naj bi določil njihove oblike glede na vsebino
dela.
- Zakon naj bi uredil tudi vprašanja, ki zadevajo vodenje
ministrstev in organov v njihovi sestavi, ter določil naloge teh
funkcionarjev. Bolj kot v sedanji ureditvi naj bi zakon uveljavil
načelo enotnosti delovanja ministrstva in vseh njegovih delov,
zato naj bi okrepil pooblastila ministra v odnosu do organov
v sestavi ministrstva.
Upravni aparat v večstrankarskem parlamentarnem sistemu
mora delovati izključno strokovno in lojalno vsakokratni vladi.
Minister kot politični šef daje smernice upravi, ki jih na strokovni ravni izvaja. Zagotoviti pa je treba, da bo upravni aparat
v organizacijskem pogledu deloval in opravljal svoje, z zakonom določene naloge. Zato naj bi zakon kot organizacijskega
vodjo predvidel generalnega sekretarja, ki bi neposredno
pomagal ministru pri vodenju organa ter zagotavljal usklajevanje in kontinuiteto dela. Taka ureditev je poznana v ureditvah drugih držav in zagotavlja kontinuirano strokovno delo
uprave. Variantno je predvideno, naj bi vlada v ministrstvu
imenovala tudi državnega podsekretarja, ki bi vodil strokovno
delo na posameznem ožjem področju dela v ministrstvu in bi
bil za svoje delo odgovoren državnemu sekretarju.
- Glede na novo ustavno koncepcijo naj bi zakon določil
oblike in način opravljanja nalog državne uprave na celotnem
območju Republike Slovenije. Decentralizirane oblike opravljanja upravnih nalog naj bi zagotovile, da so storitve upravnih
organov dostopne in približane državljanom, po drugi strani
pa da je upravi omogočeno na čimbolj racionalen način
opravljanje njenih nalog. Kot je razvidno iz primerjalne ureditve v drugih državah, je upravna dekoncentracija kot princip
organiziranja uprave uveljavljen praktično v vseh državah.
Razlike so v glavnem v večji ali manjši povezavi z lokalnimi
skupost mi.
Celotno območje republike naj bi bilo razdeljeno na upravne
okraje, ki bi bili organizirani za območje več občin, v skladu
z načeli in pravili, ki veljajo za organiziranje upravnega dela
(racionalnost, ekonomičnost, možnost vodenja in razporejanja delavcev itd.). Območje upravnih okrajev, ki naj bi zajemalo tim. urbane regije, naj bi določil poseben zakon.
V stvarno pristojnost upravnih okrajev naj bi sodilo odločanje
na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti,
razen v tistih, za katere bi bilo z zakonom posebej določeno,
da o njih odloča drug organ. Praviloma bi torej upravni okraji
opravljali tiste naloge, ki so jih doslej v zvezi z izvrševanjem
zakonov opravljali občinski upravni organi. Opravljali bi
seveda tudi druge upravne naloge iz državne pristojnosti, ki bi
jih določa li področni zakoni.
Upravni okraji kot splošne decentralizirane enote uprave bi
naloge opravljali pod strokovnim vodstvom in nadzor stvom
pristojnih ministrstev.
Upravni okraj naj bi vodil predstojnik (načelnik okraja, ki bi
imel enak položaj kot predstojnik organa v sestavi ministrstva,
torej bi ga imenovala vlada, ki bi ji bil tudi odgovoren. Ker pa
bi upravni okraj opravljal naloge, ki so sicer po svoji naravi
državne, zanje pa so nedvomno zainteresirane tudi lokalne
skupnosti, bi za povezavo med predstojnikom upravnega
okraja kot predstavnikom državne uprave in lokalnimi organi
kazalo oblikovati poseben posvetovalni organ.
Predlagatelj meni, da bi tak model s čisto razmejitvijo državnih pristojnosti in nalog lokalnih skupnosti v tej fazi, ko se
šele na novo oblikujeta državna uprava in lokalna samouprava, najbolj ustrezal. Decentralizirane oblike državne
uprave bi morali vzpostaviti čimprej, da bi lahko država od
občin prevzela naloge iz državne pristojnosti in jih začela
opravljati.
21

Za druge znane modele upravne dekoncentracije predlaga
telj meni, da so, upoštevajoč naše razmere v tej fazi, manj
primerni. Še posebej ne bi bile primerne rešitve, po katerih bi
lokalne skupnosti - zlasti občine - poleg svojih lokalnih
zadev opravljale tudi naloge uprave, pri čemer bi ministrstvom ostajalo le nadzorstvo zakonitosti, primernosti in strokovnosti. Taka rešitev bi v bistvu pomenila podaljšanje obstoječe ureditve, ko je občinska uprava v pretežni meri izvrševala
državne predpise. Slabosti te ureditve so bile razlog za drugačno ureditev izvrševanja državnih funkcij v novi ustavi. Zato
takih rešitev ne kaže ponovno uvajati skozi zakon. Tudi
model, po katerem bi le nekatere občine, torej mestne občine
opravljale hkrati tudi naloge okraja, bi ustvarjal probleme,
podobne sedanjim, in vrsto novih (financiranje, odgovornost
itd.). Če bi že lahko teritorialno zaokrožili okraje - mesta, pa
bi se za njihove obrobne občine (ki bodo šele nastale), odpiral
problem določitve območja. Zaradi dosedanjega razvoja so
namreč vse dosedanje prometne povezave, migracije zaposlenih itd. usmerjene k večjim centrom. Namesto širših enakomernih območij, ki zajemajo tako centre kot njihovo obrobje,
bi dobili okraje za večje centre in okraje za občine, oblikovane
okrog večjih centrov. Hkrati pa bi nastali dve različni obliki
upravnih okrajev: ena kot čista oblika prve stopnje državne
uprave z ustrezno hierarhično povezavo in druga, pri kateri bi
organi lokalne skupnosti opravljali še upravne naloge iz
državne pristojnosti podobno kot sedanje občine.
Prav tako ne bi bila smotrna ureditev, po kateri bi vsako
ministrstvo oblikovalo svojo mrežo izpostav brez povezave
z drugimi resorji. Ista območja bi v tem primeru sodila v krajevno pristojnost različnih območnih enot. To pa bi pri državljanih, ki uveljavljajo svoje pravice in pravne interese
v postopku pred upravnimi organi, povzročalo zmedo in ne bi
prispevalo k ekonomičnosti postopkov.
Temeljni problem, ki bi nastal v primeru takih izpostav, pa
zadeva odločanje o pritožbah zoper odločbe teh notra njih
organizacijskih enot. Izpostave ali območne enote so zgolj
deli ministrstev ali organov v njihovi sestavi, organizirani
samo zaradi stika z državljani in drugimi strankami
v postopku, ne morejo pa imeti položaja uprav nega organa.
Zato za odločbe, ki jih izda taka izpostav Ijena enota upravnega organa, velja, da jih je izdal upravni organ. Po 25. členu
ustave Republike Slovenije je vsakomur zagotovljena pravica
do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam
sodišč in drugih držav nih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. O pritožbi kot
pravnem sredstvu pa mora odločati instančni organ, torej
organ, ki ni odločal na prvi stopnji. V primeru, če bi se odločili
za tako ureditev, bi se bistveno znižal standard pravne varnosti državljanov, saj bi namesto odločanja v dveh upravnih
organih, uvedli le odločanje v enem organu na dveh stopnjah.
Take rešitve so možne le kot izjema, ne morejo pa postati
pravilo v sistemu. Nekatere sedanje rešitve, po katerih o pritožbah zoper odločbe svojih izpostav odloča organ sam oziroma njegova enota na sedežu, bo ob upoštevanju nove
ustavne ureditvi in sistemske ureditve državne uprave
potrebno ponovno oceniti z vidika citirane ustavne določbe.
Poleg tega pa bi v primeru, če bi v sistemu dopustili samo
območne enote kot oblike dela ministrstva, ki bi bile različno
organizirane, vsak organ organiziral tudi pomožne dejav
nosti, kar vsekakor ne bi bilo niti racionalno niti smotrno.
Glede na vzpostavljeno infrastrukturo (prostori, oprema,
komunikacije itd.) bi upravni okraji prek izpostav ali dislociranih delovnih mest morali poslovati vsaj na sedežih sedanjih
občin, kjer so ti pogoji zagotovljeni. Če pa bi potrebe pokazale, bi določene službe morale poslovati tudi na sedežih
bodočih novih občin. Vsekakor bi morala biti dejavnost upravnih okrajev organizirana tako, da bi bila spoštovana načela
racionalne upravne organiziranosti, po drugi strani pa tako,
da bi bila dostopnost storitev uprave najmanj na sedanji ravni
oziroma da bi se še izboljšala. Razvejanost upravnih služb bi
bila različna za različna področja, odvisno predvsem od
obsega in načina opravljanja nalog.
Določene naloge uprave, zlasti če gre za specializirane strokovne naloge (hidrometeorologija, seizmologija, zračna
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plovba itd.), so take narave, da ne sodijo v upravne okraje kot
splošne enote državne uprave. Za take naloge, kolikor bi jih
bilo sploh smotrno in potrebno opravljati dislocirano, bi lahko
ministrstva organizirala kot svoje območne enote za določena
območja. Ta območja bi obsegala več občin ali samo določena območja, kjer je potrebno in možno opravljati take
naloge. Posamezna ministrstva pa bi lahko zagotovila opravljanje svojih nalog tudi prek izpostavljenih delovnih mest, kar
pa ni predmet zakona, temveč sodi v sklop metod dela.
- Eno najpomembnejših poglavij tega zakona bi se nanašalo
na razmerja uprave oziroma ministrstev. Po eni strani naj bi
bila opredeljena razmerja uprave do organov, ki jim je odgovorna za svoje delo, to je do vlade kot vrha izvršil ne oblasti.
Drugi sklop razmerij pa bi zadeval razmerja med ministrstvi
ter razmerja znptraj ministrstev, to je do organov v njihovi
sestavi.
Glede na to, da uprava po ustavi opravlja nadzorstvo nad
zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti, pri prene šenih
državnih pristojnostih pa tudi nadzorstvo nad primernostjo in
strokovnostjo njihovega dela, mora zakon v sklopu razmerij
določiti pooblastila uprave pri oprav Ijanju tega nadzorstva.
Posebna oblika nadzorstva, ki ga opravljajo upravni organi, je
nadzorstvo nad izvrševanjem predpisov o splošnem upravnem postopku. Odločanje o upravnih stvareh je ena izmed
najpomembnejših funkcij upravnih organov, saj se s tem
zagotavlja uresničevanje pravic in pravnih interesov državljanov in pravnih oseb oziroma izvrševanje njihovih obveznosti.
Zakon naj bi določil, da vsi upravni organi v mejah svojega
delovnega področja skrbijo za izvrševanje predpisov o upravnem postopku. Ministrstvo, pristojno za upravo, pa naj bi
imelo pri tem še posebna pooblastila. Te oblike nadzorstva so
bile uveljavljene že v dosedanji ureditvi s tem, da so jih
opravljali za upravno pristojni organi vseh družbenopolitičnih
skupno sti. Glede na novo opredelitev uprave pa naj bi to
nadzorstvo opravljalo le ministrstvo. Neposredno bi te naloge
opravljali upravni inšpektorji, razporejeni po celotnem
območju republike. Nadzorstvo naj bi zajemajo izvajanje
predpisov o strokovni izobrazbi, ki jo morajo imeti uradne
osebe za odločanje o upravnih zadevah, izvajanje predpisov
glede izdajanja potrdil in drugih listin, predpisov o stroških
v upravnem postopku ter izvajanje ukrepov pristojnih organov
za izboljšanje dela pri reševanju upravnih zadev. Ta specifična oblika nadzorstva naj bi zagotavljala strokovno pravilno
in zakonito delovanje upravnih organov pri odločanju o pravicah, dolžnostih in pravnih interesih državljanov in pravnih
oseb v upravnem postopku. Glede na dosedanje izkušnje, ki
kažejo na številne pomanjkljivosti in nezakonitosti pri vodenju
upravnih postopkov in na sorazmerno nizko kvaliteto tega
dela, je nujno potrebno te oblike nadzorstvo okrepiti in dati
pooblaščenih inšpektorjem neposredna pooblastila za ukrepanje, saj so doslej imeli le možnost ugotavljanja pomanjkljivosti in kršitev ter opozarjanja pristojnih organov.
- Z zakonom o Vladi Republike Slovenije so določene vrste
pravnih aktov, ki jih izdaja vlada. Upravni organi, to je ministrstva, pa bi za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov
državnega zbora ter predpisov in aktov vlade izdajali pravilnike, odredbe in navodila. Po vsebini gre izključno za izvršilne
predpise, s katerimi se razčlenijo posamezne določbe predpisov višjega ranga ali predpisuje način dela.
- Po ustavnem zakonu (5. člen) organi občin opravljajo
državne funkcije vse dotlej, dokler jih ne prevzame država. Za
nekatera področja je glede na naravo upt-avnih nalog nedvomno, da v celoti sodijo v državno pristojnost, saj gre izključno za izvrševanje zakonov. Tako je npr. področje inšpekcij, kjer so predlogi za prenos v državno (republiško) pristojnost na podlagi obsežnih analiz pripravljeni že dalj časa, za
geodetske službe, kjer se prav tako pripravljajo predlogi novih
rešitev oziroma so bile že opravljene nekatere predhodne
strokovne razprave. Pri teh službah gre za podobno situacijo
kot pri davčnih službah, ki jih je že prevzela država. Med
področji, kjer upravne naloge sodijo v državno pristojnost,
gre nedvomno tudi za varstvo vojnih veteranov in žrtev vojnega nasi Ija, pa tudi za upravne zadeve s področja notranjih
zadev (matična služba, državljanska stanja, prijavno-odjavna
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služba itd.) in za področje obrambe in zaščite ter obče uprave
(upravno nadzorstvo). Na teh področjih dela sedaj v občinah
okrog 3.000 delavcev, kar je cca polovica vseh zaposlenih
v občinski upravi, ter del pomožnih admini strativnih in
podobnih kadrov. Enako velja tudi za področje vodnega
gospodarstva, posegov v prostor in premoženjskopravnih
zadev. Ta upravna področja naj bi državni organi prevzeli
z začetkom dela upravnih okrajev, hkrati pa bi seveda prevzeli
tudi delavce, dokumentarno gradivo in nedokončane zadeve.
Upravne naloge s teh področij bi predstavljale pretežen del
nalog upravnih okrajev, torej bi prišlo predvsem do organizacijskih in statusnih premikov uslužbencev, delo pa naj bi se
odvija lo v prostorih in s sredstvi, ki so jih že doslej uporab Ijali
ti upravni organi. Medsebojne obveznosti v zvezi s prostori in
sredstvi za delo pa naj bi se tako kot pri davčni službi uredile
s pogodbo med Republiko Slovenijo in ustreznimi občinami.
V skladu s predlagano sistemsko ureditvijo decentralizacije
državne uprave bi morali v pristojnost upravnih okrajev prenesti tudi naloge izpo stav Republiške uprave za javne prihodke,
torej naloge, ki so bile z zakonom o davčni službi (Uradni list
RS, št. 14/92) prenešene iz občinske v republiško pristojnost,
saj gre pri teh nalogah predvsem za odločanje na prvi stopnji.
Razbremenitev občin tipičnih upravnih zadev iz državne pristojnosti bi lahko pospešila proces oblikovanja občin kot
lokalnih skupnosti. Druge upravne zadeve, npr. na področju
gospodarstva, urejanja prostora itd., pa bi državni organi
prevzeli s področno zakonodajo, s katero bo v roku, ki ga
določa ustavni zakon, potrebno opraviti razmejitev med zadevami, ki sodijo v državno pristojnost, in zadevami iz pristojnosti lokalnih skupnosti, določiti pa tudi zadeve, katerih opravljanje bo prenešeno na lokalne skupnosti oziroma ki bodo
prenešene v izvirno pristojnost širših lokalnih samoupravnih
skupnosti in mestnih občin (140., 141. in 143. člen ustave).
S predla ganim zakonom naj bi torej država prevzela celotna
področja, ki po svoji naravi sodijo v državno pristojnost in na
katerih posameznih nalog ne bi prenašala na občine.
- Uveljavitev tega zakona je časovno pogojena z ureditvijo
lokalne samouprave na novih osnovah. Določbe dosedanjega
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup
ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih naj bi
prenehale veljati z uveljavitvijo tega zakona, kolikor zadevajo
republiške oziroma poslej državne organe, razen določb, ki

določajo njihova pooblastila v razmerjih do občinskih upravnih organov. Za občinske upravne organe pa bi te določbe
ostale v veljavi do roka, ki bi ga za začetek dela novih občin
določil zakon, ki bo urejal lokalno samoupravo. Tudi določbe
tega zakona, ki zadevajo razmerja državnih organov do organov lokalnih skupnosti, bi se začele lahko uporabljati šele po
uveljavitvi zakona, ki bo urejal lokalno samoupravo.
V. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Predlagani zakon, ki je po svoji vsebini sistemski, neposredno
ne bo povzročil novih finančnih obveznosti, saj so se upravne
naloge že sedaj financirale iz proračunov. Z razmejitvijo in
prenosom državnih pristojnosti od občin pa bo moralo priti
do sistemskih premikov v javni porabi - torej do globalnih
premikov v financiranju države in lokalnih skupnosti v odvisnosti od nalog, ki jih bodo opravljale.
Večji obseg organizacijskega dela bo povzročila uveljavitev
določb tega zakona o upravni teritorializaciji državne uprave,
to je z vzpostavitvijo decentraliziranih prvostopnih organov
državne uprave - upravnih okrajev. Ti naj bi prevzeli večji del
nalog iz državne pristojnosti, ki so jih doslej opravljali občinski upravni organi, pa tudi njihove delavce. Glede na število
delavcev, ki bi jih po tem zakonu prevzela država (do 3.500), in
njihovo kadrovsko sestavo je mogoče oceniti, da znašajo
sredstva za plače (vključno s prispevki delodajalca), za druge
osebne prejemke, amortizacijo in materialne stroške
v mesecu juniju 1992 okrog 247 mio SLT mesečno. V takem
obsegu moralo priti do sprememb med sredstvi občinskih in
republiškega proračuna. V deležu posamezne občine v okviru
javne porabe pa bi se to odrazilo v odvisnosti od števila
delavcev, ki bi jih prevzela država.
Ker naj bi upravni okraji praviloma delali v prostorih, s sredstvi in delavci dosedanjih občinskih upravnih organov, ta
reorganizacija sama po sebi ne bo zahtevala dodatnih finančnih sredstev, temveč prav tako le njihovo prerazporeditev med
proračuni. Tej organiziranosti pa bodo morale biti prilagojene
tudi povezave z ministrstvi, tako da bo nujna vzpostavitev
ustrezne infrastrukture, kar pa ni zahteva, ki je neposredno
povezano s tem zakonom, temveč je že sicer nujen pogoj za
normalno delo uprave.

OSNUTEK ZAKONA o upravi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

žarščina. Na teh območjih uprava posluje, vodi postopek in
izdaja pravne in druge akte v slovenščini in v jeziku narodne
skupnosti.

Uprava kot del izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji izvršuje
upravne naloge.

Kadar je upravni organ na prvi stopnji vodil postopek tudi
v italijanščini oziroma madžarščini, mora biti tudi drugostopna odločba izdana v istem jeziku.

2. člen

Osebo, ki ne obvlada uradnega jezika, mora upravni organ
seznaniti z gradivom in svojim delom v njenem jeziku in ji
omogočiti, da spremlja postopek po tolmaču.

Uprava izvršuje svoje naloge na podlagi in v mejah ustave in
zakonov ter drugih predpisov in drugih aktov.
Uprava je pri svojem delu samostojna.

5. člen
Naloge uprave opravljajo neposredno ministrstva.

3. člen
Kadar uprava v mejah in na podlagi zakona odloča v upravnih
zadevah o pravicah, obveznostih in pravnih koristih posameznikov in organizacij, mora vsakomur zagotoviti enako pravno
varstvo njegovih pravic ali na zakonu temelječih interesov.

Določene naloge iz pristojnosti ministrstev opravljajo v skladu
z zakonom upravni organi in upravne organizacije v sestavi
ministrstev in upravni okraji kot decentralizirane upravno
teritorialne enote uprave za posamezna območja.
6. člen

4. člen
Uradni jezik v upravi je slovenščina.

Javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne
uprave se lahko da, kadar se na ta način zagotovi bolj smotrno in učinkovito opravljanje upravnih nalog.

Na območjih občin, v katerih živita italijanska in madžarska
narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali mad-

Kot javno pooblastilo ni mogoče poveriti zadev inšpekcij-
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skega nadzorstva, razen posameznih dejanj in strokovnih del
tega nadzorstva.

13. člen

Pri izvajanju javnih pooblastil imajo nosilci javnih pooblastil
pravice in dolžnosti uprave, ki jih določa zakon.

Uprava po pooblastilu vlade opravlja strokovne in druge
naloge v zvezi z upravljanjem z nepremičninami in drugim
premoženjem Republike Slovenije.
III. ORGANIZACIJA MINISTRSTEV

II. FUNKCIJE UPRAVE

14. člen

7. člen
Uprava izvršuje zakone, druge predpise in akte Državnega
zbora, kakor tudi predpise in druge akte vlade.
Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka uprava izdaja
upravne predpise, upravne in druge akte ter opravlja materialna dejanja.
Upravni predpisi morajo biti v skladu z ustavo in zakoni.
Upravni in drugi akti ter materialna dejanja uprave morajo
neposredno temeljiti na zakonu ali zakonitem predpisu.

Ministrstva se ustanovijo z zakonom za posamezno upravno
področje ali za več med seboj povezanih področij.
15. člen
V okviru ministrstva se ustanovijo upravni organi in upravne
organizacije v sestavi.
Upravni organi v sestavi
16. člen

8. člen

Upravni organi v sestavi ministrstev so uprave, uradi in inšpektorati.

Uprava opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem
zakonov in drugih predpisov ter aktov, pri čemer ima pooblastila in dolžnosti, ki jih določa zakon.

Z zakonom se lahko določi drugačen naziv upravnega organa
v sestavi.
17. člen

9. člen
Uprava izvaja nadzor nad zakonitostjo dela organov lokalnih
skupnosti.
Uprava v zadevah iz državne pristojnosti, ki so prenešene na
organe lokalnih skupnosti, nadzoruje tudi primernost in strokovnost njihovega dela.
10. člen
Uprava zagotavlja opravljanje javnih služb iz pristojnosti republike.
Uprava opravlja naloge iz prejšnjega odstavka z neposrednim
izvajanjem dejavnosti javnih služb (režijski obrati), z zagotavljanjem dejavnosti javnih služb preko javnih podjetij in javnih
zavodov, z dajanjem koncesij, z vlaganjem kapitala ter z drugimi ukrepi, ki omogočajo učinkovito in racionalno opravljanje dejavnosti republiških javnih služb.
Uprava izvaja nadzor nad zakonitostjo dela javnih podjetij in
javnih zavodov in instančni nadzor nad posamičnimi akti,
s katerimi ti odločajo o pravicah in dolžnostih državljanov in
organizacij.
Uprava v skladu z zakonom opravlja strokovni nadzor nad
dejavnostjo javnih služb.
11. člen
Uprava pospešuje gospodarski, socialni, kulturni, ekološki in
splošni družbeni razvoj s sprejemanjem ukrepov iz svoje
pristojnosti ter s predlaganjem ukrepov vladi ter drugim pristojnim organom.

Uprava se ustanovi za posamezno ožje upravno področje ali
za opravljanje posameznih funkcij ministrstva.
18. člen
Urad se ustanovi za opravljanje določenih organizacijskih ali
specializiranih strokovnih zadev z delovnega področja ministrstva.
19. člen
Inšpektorat se ustanovi za opravljanje nadzorstva nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov z delovnega
področja ministrstva.
Upravne organizacije v sestavi
20. člen
Upravne organizacije v sestavi so: zavodi, direkcije in agencije.
Z zakonom se lahko izjemoma glede na naravo nalog določi,
da je direkcija ali agencija pravna oseba.
21. člen
Zavod se ustanovi za opravljanje določenih strokovnih nalog,
zlasti za proučevanje, planiranje in strokovno obdelavo posameznih vprašanj.
Zavod ima lahko tudi upravna pooblastila, kadar so ta pooblastila neposredno povezana z njegovimi strokovnimi nalogami.

12. člen

22. člen

Uprava za vlado pripravlja zakone, druge predpise in akte,
poročila in druga gradiva ter opravlja druge strokovne naloge,
ki jih ji naloži vlada.

Direkcija se ustanovi za opravljanje posameznih upravnih,
strokovnih, organizacijskih ter nadzornih nalog, ki zadevajo
dejavnosti javnih služb.
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Direkcija se ustanovi tudi za opravljanje nalog v zvezi z blagovnimi rezervami.

Z zakonom se lahko določi za predstojnika upravnega organa
ali upravne organizacije v sestavi tudi drugačen naziv.

23. člen

31. člen

Agencija se ustanovi za opravljanje razvojnih in pospeševalnih nalog države.

Predstojnik vodi in predstavlja upravni organ oziroma
upravno organizacijo v sestavi (v nadaljnjem besedilu: organ
v sestavi).

Režl|skl obrati
24. člen
Za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki jih
neposredno izvaja uprava, se ustanovi režijski obrat. Režijski
obrat se ustanovi, kadar zaradi majhnega obsega ali značilnosti gospodarske javne službe iz tehničnih ali ekonomskih
razlogov ni smotrno ustanoviti javnega podjetja. Režijski
obrat ima lahko položaj upravne organizacije v sestavi ministrstva ali pa se organizira kot notranja organizacijska enota
ministrstva oziroma organa v njegovi sestavi.
IV. VODENJE MINISTRSTEV
25. člen
Minister v skladu s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo.
26. člen

Pred državnim zborom in vlado predstavlja organ v sestavi
minister.
Predstojnik izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti organa v sestavi in opravlja druge naloge, ki jih
določa zakon ali drug predpis.
32. člen
Predstojnik je za svoje delo in za delo organa v sestavi
odgovoren ministru.
Predstojnika imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra.
Predstojnik je imenovan za štiri leta in je lahko ponovno
imenovan.

V. TERITORIALNA ORGANIZACIJA UPRAVE

Minister izdaja predpise in druge akte iz pristojnosti ministrstva in organov v njegovi sestavi ter opravlja druge naloge, ki
jih določa zakon ali drug predpis.

33. člen

27. člen

Za decentralizirano opravljanje nalog uprave se kot teritorialne enote uprave za posamezna območja organizirajo
upravni okraji.

Za obravnavo strokovnih vprašanj iz delovnega področja
ministrstva lahko minister ustanovi strokovni svet kot svoj
strokovno-posvetovalni organ.

Zakon lahko izjemoma določi za posamezno področje drugačno teritorialno organiziranost uprave.

28. člen

Upravni okraj se organizira za območje več občin oziroma
širših lokalnih samoupravnih skupnosti, tako da se zagotovi
racionalno in učinkovito opravljanje upravnih nalog.

V ministrstvu se lahko imenuje državni podsekretar. Državni
podsekretar vodi strokovno delo na posameznem ožjem
področju v ministrstvu.

Območje (variantni dodatek: in sedež) upravnih okrajev
določa zakon.

Državni podsekretar je za svoje delo odgovoren državnemu
sekretarju.
Državnega podsekretarja imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra.
Varianta: člen se črta.
29. člen
V ministrstvu se imenuje generalni sekretar. Generalni sekretar neposredno pomaga ministru pri obravnavanju zadev in
vodenju organa ter zagotavlja usklajevanje in kontinuiteto
dela.

34. člen
Upravni okraji odločajo na prvi stopnji v upravnih zadevah iz
državne pristojnosti, če z zakonom za posamezne upravne
zadeve ni drugače določeno.
Upravni okraji opravljajo določene naloge iz pristojnosti ministrstev v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo dela organov
lokalnih skupnosti oziroma nadzorstvom nad primernostjo in
strokovnostjo njihovega dela v zadevah iz državne pristojnosti, ki so prenešene na lokalno skupnost.
Upravni okraji opravljajo tudi druge upravne naloge iz
državne pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna
področja.

Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren ministru.
Generalnega sekretarja imenuje in razrešuje vlada na predlog
ministra.

35. člen

30. člen

Naloge upravnega okraja se opravljajo v notranjih organizacijskih enotah za posamezna področja oziroma območja.
Notranje organizacijske enote upravnega okraja se določijo
z aktom o organizaciji, ki ga izda načelnik okraja s soglasjem
vlade po predhodnem mnenju ustreznih ministrstev.

Upravo, urad, zavod, direkcijo in agencijo vodi direktor,
inšpektorat pa glavni inšpektor (v nadaljnjem besedilu: predstojnik).

Glede na obseg, naravo in način opravljanja nalog notranjih
organizacijskih enot upravnega okraja se za območje ene ali
več občin organizirajo izpostave.

Vodenje organov In organizacij v sestavi
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Upravni okraj vodi načelnik okraja.

okraj. Pri opravljanju nadzorstva ustrezno ministrstvo spremlja tudi organizacijo dela v upravnem okraju, usposobljenost
delavcev za opravljanje nalog in učinkovitost dela pri reševanju upravnih zadev.

Načelnika okraja imenuje in razrešuje vlada. Načelnik okraja
je imenovan za štiri leta in je lahko ponovno imenovan.
Načelnik okraja ima položaj predstojnika organa v sestavi
ministrstva.

Načelnik okraja mora redno poročati ustreznemu ministrstvu
o izvrševanju nalog iz njegove pristojnosti, ki jih opravlja
upravni okraj.

37. člen

43. člen

Načelnik okraja vodi in predstavlja upravni okraj, organizira,
koordinira in nadzoruje delo notranjih organizacijskih enot
upravnega okraja in opravlja druge organizacijske naloge
v zvezi z delovanjem upravnega okraja.

Ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje, odloča
o pritožbi zoper odločbo ali drug posamični akt, ki ga je
v upravnih zadevah na prvi stopnji izdal upravni okraj.

36. člen

Načelnik okraja je predstojnik uslužbencev upravnega okraja.
Načelnik okraja odloča o zadevah iz pristojnosti upravnega
okraja; za odločanje v upravnih zadevah lahko pooblasti
uslužbence, ki vodijo notranje organizacijske enote upravnega okraja, in druge delavce upravnega okraja.
38. člen
Načelnik okraja je za svoje delo in za delo upravnega okraja
odgovoren vladi.
39. člen
Za sodelovanje med upravnim okrajem in lokalnimi skupnostmi se ustanovi poseben (okrajni) sosvet načelnika okraja
kot posvetovalni organ načelnika okraja.
Člane (okrajnega) sosveta izvolijo pristojni organi lokalnih
skupnosti.
(Okrajni) sosvet obravnava vprašanja, ki se nanašajo na
opravljanje nalog upravnega okraja, ter daje načelniku okraja
mnenja in predloge.

Če je v ministrstvu za določeno upravno področje ustanovljen
organ v sestavi, odloča o pritožbi zoper odločbo ali drug
posamični akt, ki ga je na prvi stopnji izdal upravni okraj,
organ v sestavi.
44. člen
O sporih o pristojnosti med upravnimi okraji odloča vlada.
45. člen
Če ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje, ugotovi, da upravni okraj ne izvršuje nalog iz pristojnosti ministrstva oziroma jih ne izvršuje pravilno ali pravočasno, mora na
to opozoriti načelnika okraja in mu naložiti, da zagotovi izvrševanje teh nalog oziroma da odpravi ugotovljene nepravilnosti v roku, ki mu ga določi.
Če načelnik okraja ne ravna v skladu z opozorilom ministrstva, lahko ministrstvo neposredno opravi posamezno nalogo
iz pristojnosti upravnega okraja. Ministrstvo mora neposredno opraviti posamezno nalogo iz pristojnosti upravnega
okraja, če bi zaradi tega utegnile nastati škodljive posledice
za življenje ali zdravje ljudi, za naravno oziroma življenjsko
okolje ali premoženje.

40. člen
Ministrstvo, v katerega delovno področje sodijo zadeve, ki jih
opravlja upravni okraj:
- daje upravnim okrajem usmeritve, strokovne napotke in
drugo strokovno pomoč za izvrševanje nalog iz svoje pristojnosti,
- daje upravnim okrajem obvezna navodila za izvrševanje
nalog iz svojega delovnega področja,
- daje soglasje k imenovanju vodje notranje organizacijske
enote upravnega okraja, ki opravlja zadeve z delovnega
področja ministrstva,
- lahko zahteva, da upravni okraj v mejah svoje pristoj nosti
opravi določene naloge ali sprejme določene ukrepe ter mu
o tem poroča.

46. člen
Ministrstvo, pristojno za določeno upravno področje, predlaga vladi začetek postopka za ugotavljanje odgovornosti
načelnika okraja in njegovo razrešitev, če ugotovi, da načelnik okraja ne izvršuje svojih nalog oziroma jih ne izvršuje
pravilno in pravočasno.
Območne enote ministrstev
47. člen

Načelnik okraja mora ravnati v skladu z usmeritvami, strokovnimi napotki in obveznimi navodili ministrstva, pristojnega za
ustrezno področje.

Za specializirane strokovne naloge z delovnega področja
ministrstva, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati
v upravnih okrajih, se organizirajo območne enote ministrstva
praviloma za območje več občin ali več pokrajin.

41. člen

Območne enote ministrstva se lahko organizirajo tudi samo
za posamezno območje.

Upravni okraj opravlja zadeve iz svojega delovnega področja
pod strokovnim vodstvom ministrstev, v katerih delovno
področje sodijo posamezne zadeve.

48. člen

42. člen

Območne enote so notranje organizacijske enote ministrstva
ali organa v njegovi sestavi.

Ministrstvo, v katerega delovno področje sodijo zadeve, ki jih
opravlja upravni okraj, opravlja nadzorstvo nad izvrševanjem
nalog s svojega delovnega področja, ki jih izvršuje upravni

Območne enote se določijo z aktom o organizaciji ministrstva, ki ga izda minister s soglasjem vlade.

26

poročevalec

t

VI. RAZMERJA MINISTRSTEV
1.Razmerja do vlade
49. člen
Ministrstva se morajo ravnati po političnih usmeritvah vlade.
Na zahtevo vlade morajo ministrstva proučiti določeno vprašanje ali opraviti določeno nalogo in ji o tem poročati.

56. člen
Pri izvrševanju svojih nalog sodelujejo ministrstva in drugi
upravni organi z drugimi državnimi organi, z gospodarskimi
in drugimi organizacijami, zavodi, zbornicami, sindikati in
drugimi organizacijami v vprašanjih, ki so zanje skupnega
pomena.
3.Razmerja v ministrstvih
57. člen

50. člen
Ministrstva poročajo vladi o svojem delu, zlasti o stanju na
njihovem delovnem področju, o izvrševanju zakonov, drugih
predpisov in usmeritev vlade, o ukrepih, ki so jih sprejeli, ter
o njihovih učinkih.
51. člen

Minister usmerja in nadzoruje delo organov v sestavi ministrstva, ki ga vodi.
58. člen
Minister daje organu v sestavi obvezna navodila za delo ter
mu naloži, da v mejah svoje pristojnosti opravi določene
naloge ali sprejme določene ukrepe ter mu o tem poroča.

Ministrstvo lahko daje vladi predloge in pobude za urejanje
vprašanj iz njegovega delovnega področja, ki so v pristojnosti
vlade ali državnega zbora.

Minister lahko naloži dvema ali več organom v sestavi, da
skupno opravijo določeno nalogo.

Ministrstvo lahko zahteva, da vlada zavzame stališče ali da mu
da usmeritve za reševanje posameznih vprašanj iz njegovega
delovnega področja.

59. člen

2. Medsebojna razmerja
52. člen
Ministrstva in drugi upravni organi morajo med seboj sodelovati v vseh skupnih vprašanjih.
Ministrstva ustanavljajo skupna delovna telesa v zadevah, ki
po svoji naravi zahtevajo sodelovanje več ministrstev.
Za obravnavo posameznih vprašanj oblikujejo ministrstva
skupne delovne skupine ali organizirajo druge oblike medsebojnega sodelovanja.
53. člen
Ministrstva morajo pri pripravljanju predpisov in drugih splošnih aktov medsebojno sodelovati oziroma si predhodno pridobiti mnenje drugih zainteresiranih ministrstev.
Če ministrstvo ne sprejme pomembnejših pripomb drugega
ministrstva, mora ob predložitvi predpisa ali drugega splošnega akta o tem obvestiti vlado.

Minister nadzoruje delo organa v sestavi, zahteva poročila in
podatke o opravljanju njegovih nalog ter odloča v upravnem
postopku na drugi stopnji o pravnih sredstvih zoper upravne
akte, ki jih organ v sestavi izdaja na prvi stopnji, če ni z zakonom določeno, da o teh pravnih sredstvih odloča drug organ.
Predstojnik mora ravnati v skladu z usmeritvami, obveznimi
navodili in nalogi ministra ter mu redno poročati o izvrševanju
nalog organa v sestavi in o vseh pomembnejših vprašanjih
z delovnega področja organa v sestavi.
60. člen
Predstojnik organa v sestavi lahko zahteva, da minister zavzame stališče ali da mu da politične usmeritve za reševanje
posameznih vprašanj z njegovega delovnega področja.
Predstojnik organa v sestavi lahko daje ministru predloge in
pobude za urejanje vprašanj, ki so v pristojnosti ministrstva,
vlade ali državnega zbora.
Predstojnik organa v sestavi predlaga ministru predpise iz
delovnega področja organa v sestavi, ki jih izdaja minister.
61. člen

54. člen
Kadar je z zakonom določeno, da izda izvršilni predpis posamezno ministrstvo v soglasju z drugim ministrstvom, pa med
njima ni doseženo soglasje, mora ministrstvo, ki je pooblaščeno za izdajo predpisa, o spornem vprašanju obvestiti vlado
in zahtevati, da odloči o spornem vprašanju.

Minister odloča o sporih o pristojnosti med organi v sestavi
ministrstva.

4.Razmerja do organov lokalnih skupnosti

če se pri delu ministrstev pojavijo druga sporna vprašanja,
odloči o tem sporu vlada, ki da usmeritve za njihovo rešitev.

62. člen

55. člen

Ministrstva, vsako na svojem področju, opravljajo nadzor nad
zakonitostjo posamičnih upravnih aktov organov lokalnih
skupnosti, kadar ti odločajo v upravnih zadevah iz državne
pristojnosti.

če posamezna naloga zadeva delovna področja dveh ali več
ministrstev, prevzame vodenje take naloge ministrstvo, v katerega delovno področje sodi naloga po pretežnosti, druga
ministrstva pa morajo pri tem sodelovati.
Če med ministrstvi ni doseženo soglasje, odloči o spornem
vprašanju vlada.
poročevalec

O pritožbi zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne
pristojnosti na prvi stopnji izdajajo organi lokalnih skupnosti,
odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje. Če je
v ministrstvu za določeno upravno področje ustanovljen
organ v sestavi, odloča o pritožbah zoper odločbe iz tega
upravnega področja, organ v sestavi.
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63. člen
V zadevah, ki jih na organe lokalnih skupnosti prenese
država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzor nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.
Pri izvajanju nadzorstva iz prejšnjega odstavka lahko pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje
nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog
delovnih mest za te naloge ter daje obvezna navodila za
opravljanje nalog iz državne pristojnosti.
Pristojno ministrstvo si zagotavlja pregled nad delom organov
lokalnih skupnosti pri izvrševanju nalog iz državne pristojnosti; v ta namen zahteva od organov lokalnih skupnosti porodila, obvestila, mnenja in podatke ter zahteva njihovo obvezno
sodelovanje na tem področju.

oziroma predstojnik uradni osebi tega organa, ki izpolnjuje
pogoje glede strokovne izobrazbe. Pooblastilo za odločanje
v upravnih zadevah obsega tudi pooblastilo za dejanja
v postopku pred izdajo odločbe.
68. člen
Pooblastilo za dejanja v upravnem postopku se lahko da
uradni osebi, ki ima najmanj višjo strokovno izobrazbo, za
dejanja v upravnem postopku na prvi stopnji v enostavnih
upravnih zadevah pa tudi uradni osebi, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

Ministrstva dajejo organom lokalnih skupnosti strokovno
pomoč.

S predpisom ministrstva, pristojnega za upravo, se glede na
vrsto in zahtevnost ter druge značilnosti upravnih stvari
podrobneje določi strokovna izobrazba, ki jo morajo imeti
uradne osebe za opravljanje dejanj v upravnem postopku.
S posebnim zakonom se določi način preizkusa strokovne
usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku.

64. člen

69. člen

Če ministrstvo ugotovi, da organ lokalne skupnosti ne izvršuje nalog iz državne pristojnosti, mora opozoriti organ
lokalne skupnosti in mu naložiti, da zagotovi izvrševanje teh
nalog v roku, ki ga določi.

Upravni organi, ki odločajo v upravnem postopku, vodijo
enotno evidenco o upravnih zadevah.

Če organ lokalne skupnosti nalog iz državne pristojnosti ne
izvršuje pravilno in pravočasno, ga mora ministrstvo opozoriti
na ugotovljene nepravilnosti ter mu določiti način in rok za
njihovo odpravo.
V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko
ministrstvo predlaga pristojnemu organu lokalne skupnosti
tudi ukrepe zoper odgovorno uradno osebo.
65. člen
Če organ lokalne skupnosti ne ravna v skladu z opozorilom
ministrstva, lahko ministrstvo na stroške lokalne skupnosti
neposredno opravi posamezno nalogo iz državne pristojnosti,
ki bi jo moral opraviti organ lokalne skupnosti.
Ministrstvo mora neposredno opraviti posamezno nalogo iz
pristojnosti upravnega organa, če bi zaradi tega utegnile
nastati škodljive posledice za življenje ali zdravje ljudi, za
naravno oziroma življenjsko okolje ali premoženje.
Variantni dodatek:
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
Če organ lokalne skupnosti kljub večkratnim opozorilom ne
opravlja nalog iz državne pristojnosti, ki jih je na lokalno
skupnost prenesla država, ali če jih ne izvršu)e pravilno in
pravočasno, lahko ministrstvo predlaga vladi, da začne postopek za odvzem prenešenih nalog.
S.Nadzorstvo nad predpisi o upravnem postopku

Ministrstvo, pristojno za upravo, predpiše vsebino evidenc in
način spremljanja podatkov o reševanju upravnih zadev.
70. člen
Ministrstvo, pristojno za upravo, nadzoruje v upravnih organih zlasti izvajanje:
- reševanja upravnih stvari v predpisanih rokih,
- predpisov o strokovni izobrazbi uradnih oseb, ki odločajo
v upravnih zadevah oziroma opravljajo dejanja v postopku
pred izdajo odločbe,
- določb predpisov glede izdajanja potrdil in drugih listin
o določenih dejstvih,
- predpisov o stroških v upravnem postopku,
- predpisov o evidencah o reševanju upravnih zadev,
- določb aktov, ki določajo pogoje za delovna mesta, na
katerih se opravljajo naloge v zvezi z reševanjem upravnih
zadev,
- predpisov o pisarniškem poslovanju,
- ukrepov pristojnih organov za izboljšanje dela pri reševanju
upravnih zadev.
71. člen
V ministrstvu, pristojnem za upravo, opravljajo nadzorstvo
nad izvrševanjem predpisov o upravnem postopku delavci
s posebnimi pooblastili - upravni inšpektorji. Pri izvrševanju
nadzorstva sodelujejo upravni inšpektorji z ustreznimi ministrstvi.
Upravni inšpektor je samostojen pri opravljanju zadev
upravne inšpekcije.

66. člen

Upravni inšpektor mora imeti visoko strokovno izobrazbo
pravne ali upravne smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega tri leta pri reševanju upravnih zadev.

Ministrstva in drugi upravni organi, vsak v mejah svojega
delovnega področja, skrbijo za izvajanje zakona o splošnem
upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem
postopku.

72. člen

67. člen

Upravni inšpektor ima pri opravljanju nadzorstva pravico in
dolžnost odrediti, da se nepravilnosti in pomanjkljivosti
odpravijo v roku; v ta namen uvede in vodi upravni postopek,
izdaja upravne odločbe in izreka druge ukrepe.

V upravnih organih lahko vodi upravni postopek in odloča
o upravnih zadevah samo uradna oseba, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za opravljanje teh zadev.

73. člen

Pooblastilo za odločanje o upravnih zadevah oziroma za
dejanja v postopku pred izdajo odločbe lahko izda minister

Če upravni inšpektor ugotovi, da opravlja dejanja oziroma
odloča v upravnem postopku uradna oseba, ki nima poobla-
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stila ali nima strokovne izobrazbe ali preizkusa strokovne
usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, z odločbo
odredi, da uradna oseba takoj preneha z opravljanjem teh
dejanj oziroma z odločanjem o upravnih stvareh.

80. člen
O izločitvi predstojnika organa v sestavi in uradnih oseb
v ministrstvu odloča minister.

Predstojnik upravnega organa mora v primerih iz prejšnjega
odstavka tega člena takoj zagotoviti, da druga uradna oseba,
ki izpolnjuje predpisane pogoje, prevzame opravljanje dejanj
oziroma odločanje v upravnem postopku.

O izločitvi uradne osebe v organu v sestavi odloča predstojnik
tega organa.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka imata uradna oseba in
predstojnik upravnega organa pravico do ugovora v osmih
dneh. Ugovor ne zadrži izvršitve odločbe. O ugovoru odloči
minister, pristojen za upravo, najkasneje v 15 dneh od vložitve
ugovora.

O izločitvi načelnika okraja odloča minister, pristojen za
upravo.

74. člen
Če upravni inšpektor ugotovi, da uradna oseba upravnih
zadev ne rešuje v predpisanih rokih ali da krši tiste določbe
zakonov in drugih predpisov, ki lahko vplivajo na odločitev
o stvari, določi rok za rešitev upravne zadeve oziroma rok in
način za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

O izločitvi uradne osebe okraja odloča načelnik okraja.

81. člen
Določbe 77. do 80. člena tega zakona veljajo tudi za organe
lokalnih skupnosti, ki odločajo v upravnem postopku.
Določbe 77. do 80. člena tega zakona se smiselno uporabljajo
tudi za nosilce javnih pooblastil.
VII. IZVRŠEVANJE INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA
82. člen

75. člen
Upravni inšpektor predlaga uvedbo disciplinskega postopka
zoper uradno osebo, za katero ugotovi:
- da zahteva od strank, da si same priskrbijo podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidenco organ, ki je pristojen za
odločanje, ali kakšen drug državni organ ali nosilec javnih
pooblastil,
- da zahteva od strank predložitev dokazov, ki jih lahko
hitreje in laže priskrbi organ, ki vodi postopek,
- da zahteva od strank potrdila, ki jih organi niso dolžni
izdajati,
- da ponavlja kršitve iz prejšnjega člena.
76. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo inšpektorji
kot delavci s posebnimi pooblastili In odgovornostmi.
Inšpektor ima trajen mandat.
Inšpektor je osebno odgovoren predstojniku upravnega
organa za opravljanje ali opustitev dejanj v inšpekcijskem
postopku.
83. člen
Če ni s predpisi o posamezni inšpekciji drugače določeno,
mora imeti inšpektor visoko strokovno izobrazbo, najmanj pet
let delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja.

Če upravni inšpektor ugotovi težje kršitve predpisov o upravnem postopku in drugih predpisov, na podlagi katerih upravni
organ odloča o pravicah, obveznostih in pravnih koristih
strank, predlaga organu, ki je pristojen za nadzorstvo njihovega dela, da ukrepa v okviru svojih pooblastil.

Inšpektor mora opraviti strokovni izpit v roku enega leta od
dneva imenovanja za inšpektorja. Vsebino strokovnega izpita
za posamezno inšpekcijo predpiše pristojni minister.

77. člen

84. člen

Če upravni inšpektor ugotovi, da nosilec javnih pooblastil
v zvezi z opravljanjem dejanj oziroma odločanjem v upravnem
postopku, ni zmožen opravljati poverjenih pooblastil oziroma
da jih opravlja nevestno ali malomarno, predlaga ministrstvu,
pristojnemu za ustrezno področje, da začne postopek za
odvzem poverjenih javnih pooblastil.

Inšpektor se razreši, če ne opravi strokovnega izpita iz prejšnjega člena.

78. člen
Upravni inšpektor sestavi o opravljenem pregledu zapisnik in
ga pošlje upravnemu organu, pri katerem je bil opravljen
pregled, in ministrstvu, pristojnemu za ustrezno področje.
79. člen

Inšpektor, ki nima strokovnega izpita, ne sme izdajati odločb,
lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo odločbe.

Z dnem razrešitve preneha inšpektorju delovno razmerje.
85. člen
Inšpektor ne sme, poleg del, ki niso združljiva z deli v državnem organu, opravljati samostojno osebno delo oziroma za
drugega delodajalca enakih ali podobnih del iz stroke, na
področje katere opravlja inšpekcijsko nadzorstvo.
Opravljanje del iz prejšnjega odstavka je hujša kršitev delovnih obveznosti in dolžnosti, za katero se lahko izreče ukrep
prenehanja delovnega razmerja.

Na zapisnik o pregledu lahko minister ali predstojnik upravnega organa vloži ugovor v osmih dneh od dneva, ko je bil
zapisnik vročen.

Inšpektor, ki je v disciplinskem postopku, ne sme do dokončnosti odločbe iz prejšnjega odstavka, ki jo je izdal pristojen
organ oziroma do pravnomočnosti določbe sodišče, opravljati inšpekcijskega nadzorstva.

O ugovoru na zapisnik odloči minister, pristojen za upravo,
najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko je bil ugovor vložen.

86. člen

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljen upravni
spor.

Inšpektor mora varovati poslovno, uradno ali drugo tajnost,
s katero se seznani pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva.

poročevalec
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Dolžnost varovanja poslovne, uradne ali druge tajnosti traja
tudi po prenehanju delovnega razmerja inšpektorja.
Inšpektor je dolžan varovati tajnost vira prijave, sporočila
oziroma pritožbe.
Predstojnik upravnega organa lahko v utemeljnem primeru
oziroma na zahtevo pristojnih organov, razreši inšpektorja
varovanja poslovne, uradne ali druge tajnosti.
87. člen
Inšpektor samostojno opravlja zadeve inšpekcijskega nadzorstva, izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku in odreja
druge ukrepe, za katere je pooblaščen. Posamezna dejanja
v postopku pred izdajo odločbe v inšpekcijskih zadevah, zlasti
ugotavljanje dejstev in okoliščin, pomembnih za odločitev,
lahko opravljajo tudi druge uradne osebe upravnega organa.
Uradne osebe iz prejšnjega odstavka ne morejo izdajati
odločb in takih sklepov, s katerimi se onemogoči nadaljnji
postopek.
'

93. člen
Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi, da je kršen zakon ter drug predpis ali drug akt, katerega
izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost:
- odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjklji vosti
v roku, ki ga sam določi,
- predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška oziroma
v skladu z zakonom izreči mandatno kazen,
- prijaviti kazniva dejanja,
- predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
- odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je
pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom.
94. člen
Če zavezanec v roku, ki ga določi inšpektor, ne odpravi
ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, lahko inšpektor
z odločbo prepove opravljanje dejavnosti do odločitve pristojnega organa.

88. člen

Inšpektor začasno prepove opravljanje dejavnosti tudi, če je
to potrebno, da bi se odvrnila neposredna nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali za nastanek škode v naravnem oziroma
življenjskem okolju in na premoženju.

Posamezna strokovna dela v inšpekcijskih zadevah (izvedensko delo, preizkusi itd.) lahko opravljajo specializirane organizacije, zavodi ali posamezniki, kadar to ni v nasprotju z interesi postopka.

Če inšpektor ugotovi, da kljub izdanim odločbam zavezanec
ponavlja kršitve, lahko z odločbo začasno odvzame predmete
ali dokumentacijo, ki jih zavezanec uporablja za kršitve ali so
s kršitvami nastali.

89. člen

V primeru iz prvega do tretjega odstavka tega člena mora
inšpektor nemudoma začeti postopek pred pristojnem organu.

Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva se izkazuje s službeno izkaznico. Izkaznico izda predstojnik upravnega organa.

Pritožba zoper odločbo, ki jo izda inšpektor v primerih iz
prvega do tretjega odstavka tega člena, ne zadrži njene izvršitve.

Obrazec izkaznice in postopek za njeno izdajo predpiše minister, pristojen za upravo.
90. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor pravico pregledati prostore, objekte, naprave, predmete, blago
ter poslovanje in dokumentacijo državnih organov, podjetij,
zavodov, drugih organizacij in skupnosti ter zasebnikov, zaslišati stranke in priče v upravnem postopku, pregledati listine,
s katerimi lahko ugotovi istovetnost oseb, vzeti vzorce blaga
ter opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva.
91. člen
Inšpektor ima pravico, brez prehodnega obvestila ter brez
dovoljenja delodajalca oziroma njegove odgovorne osebe, ne
glede na delovni čas, vstopiti v prostore in objekte ter k napravam.
Če mora inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva
pregledati stanovanjske ali druge prostore, pa temu zavezanec nasprotuje, si mora za pregled teh prostorov pridobiti
odločbo pristojnega sodišča.

95. člen
Zavezanec mora inšpektorju omogočiti nemoteno opravljanje
inšpekcijskega nadzorstva.
Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva naleti
na fizični odpor ali če tak odpor lahko utemeljeno pričakuje,
lahko zahteva pomoč policije.
96. člen
Inšpektor mora pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva
ustrezno ukrepati, da se preprečijo škodljive posledice, ki bi
lahko nastale zaradi kršitve zakonov, drugih predpisov ali
aktov.
97. člen
Inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in
drugi vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na
njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih.
VIII. PRAVNI AKTI
98. člen

92. člen
Inšpektor obvesti o vstopu iz prejšnjega člena zavezanca, če
je dosegljiv. Zavezanec lahko prisostvuje opravljanju inšpekcijskega nadzorstva, razen v primeru, ko inšpektor oceni, da
bi njegova prisotnost ovirala učinkovitost inšpekcijskega nadzorstva. Svojo odločitev mora inšpektor v zapisniku o inšpekcijskem nadzorstvu posebej utemeljiti.
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Za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov državnega
zbora ter predpisov in aktov vlade izdajajo ministri pravilnike,
odredbe in navodila.
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe zakona, drugega predpisa ali akta za njegovo izvrševanje.
Z odredbo se določajo ukrepi, ki imajo splošen pomen.
poročevalec

Z navodilom se za izvršitev posameznih določb zakona, drugega predpisa ali aKta predpisuje način ravnanja.

organov za področja iz prvega odstavka 100.člena tega
zakona ter dokumentarno gradivo in nedokončane zadeve.

99. člen

Upravni okraji in druge oblike teritorialne organiziranosti
opravljajo delo v prostorih in s sredstvi, ki so jih do tedaj
uporabljali občinski upravni organi za področja iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

Pri odločanju o upravnih zadevah izdajajo ministri in predstojniki odločbe in sklepe; za izdajo teh aktov lahko pooblastijo
posamezne delavce istega upravnega organa.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Sredstva iz prejšnjega odstavka se po stanju na dan uveljavitve tega zakona prenesejo na Republiko Slovenijo. Medsebojne obveznosti v zvezi s prostori in sredstvi za delo se
uredijo s pogodbo med Republiko Slovenijo in občino.
103. člen

100. člen
Z dnem, ki ga zakon določa za začetek dela upravnih okrajev
in drugih oblik teritorialne organiziranosti, prevzame država
od občin vse naloge in pristojnosti na področju geodetske
službe, upravnih zadev, ki se nanašajo na vodno gospodarstvo, posege v prostor, graditev objektov in premoženjskopravnih zadev, inšpekcij, varstva vojnih veteranov in žrtev
vojnega nasilja, notranjih zadev, obrambe in zaščite ter
naloge obče uprave - upravnega nadzorstva.

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati za republiške
upravne organe zakon o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih
organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/
88), razen določb, ki se nanašajo na razmerja do občinskih
upravnih organov (členi 246 do 253), ki se uporabljajo tudi
v zadevah varstva okolja in urejanja prostora.

Upravne naloge na področjih iz prejšnjega odstavka, razen
nalog upravnega nadzorstva, opravljajo upravni okraji.

Za občinske upravne organe prenehajo veljati določbe
zakona iz prejšnjega odstavka v roku, ki ga za začetek dela
novih občin določi zakon, ki bo urejal lokalno samoupravo.

101. člen

104. člen

V roku iz prvega odstavka prejšnjega člena se prenesejo na
upravne okraje tudi naloge izpostav Republiške uprave za
javne prihodke, določene v 14. členu zakona o davčni službi
(Uradni list RS, št. 14/92).

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na razmerja do organov
Ipkalnih skupnosti, se začnejo uporabljati po izteku roka, ki
ga za začetek dela novih občin določi zakon, ki bo urejal
lokalno samoupravo.

102. člen

105. člen

Upravni okraji oziroma ministrstva, v katerih delovno
področje sodijo naloge iz prvega odstavka 100. člena tega
zakona, prevzamejo hkrati tudi delavce občinskih upravnih

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

OBRAZLOŽITEV
1. Zakon ureja funkcije uprave, organizacijo ministrstev ter
organov in organizacij v njihovi sestavi, oblike in način decentraliziranega opravljanja nalog uprave, vodenje ministrstev in
organov v njihovi sestavi, različna razmerja upravnih organov
ter pravne akte, ki jih izdaja jo upravni organi.
2. Zakon določa, da državna uprava v skladu z načelom
delitve oblasti izvršuje upravno oblast kot del izvršilne oblasti.
Te svoje naloge izvršuje uprava na podlagi in v mejah ustave
in zakonov ter drugih predpisov in drugih aktov, sicer pa je pri
svojem delu samostojna. Zakon določa tudi pravice, obveznosti in pooblastila uprave, kar je predmet zakonskega urejanja,
za razliko od doseda njih predpisov, pa se ne spušča
v podrobno opisovanje oblik in metod dela, saj je to predmet
stroke.
3. Pri funkcijah uprave je v osnutku zakona določeno, da
uprava izvršuje zakone in druge predpise in akte držav nega
■ zbora, kakor tudi predpise in druge akte vlade. Med upravne
funkcije sodi tudi nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih
predpisov ter aktov, pa tudi druge oblike nadzora: od nadzorstva nad zakonitostjo, instančnega in inšpekcijskega nadzorstva do nadzorstva nad izvajanjem predpisov o upravnem
postopku.
Dve obliki nadzorstva sta v zakonu posebej urejeni. Prva je
inšpekcijsko nadzorstvo, ki ga neposredno opravljajo inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Ker
gre za specifično funkcijo uprave, ta zakon vsebuje samo tiste
skupne sistemske določbe, ki veljajo za vse inšpekcije,
področni zakoni pa bi morali glede na posebnosti področij
konkretizirati ukrepe, ki jih v posameznih primerih lahko ali
mora odrediti inšpek tor. Druga oblika pa je nadzorstvo nad
predpisi v uprav nem postopku, v katerem se odloča o pravicah, pravnih interesih in obveznostih posameznikov in organizacij.

Med funkcije uprave sodijo tudi naloge v zvezi z izvaja njem
javnih služb, ki jih uprava opravlja prek raznih oblik javnih
služb ali neposredno (režijski obrati).
Nadaljnja funkcija uprave, ki jo določa zakon, je pospe
Sevalna - uprava mora s svojimi ukrepi pospeševati gospodarski, socialni, kulturni in splošni družbeni razvoj.
4. Kot temeljno obliko upravnih organov zakon v skladu
z ustavo opredeljuje ministrstvo kot tisti upravni organ, ki se
ustanovi z zakonom za posamezno upravno področje ali za
več med seboj povezanih področij. Drugi upravni organi in
upravne organizacije se lahko ustanovijo le v sestavi ministrstva. Gre torej za čist resorski princip, ki ga narekuje že
ustava. V zakonu so predvidene njihove oblike glede na vsebino dela, kar omogoča vzpostavitev ustrezne organizacije
dela v ministrstvih.
5. V zakonu so urejena tudi vprašanja, ki zadevajo vodenje
ministrstev in organov v njihovi sestavi, ter določa naloge teh
funkcionarjev.
Poleg ministra kot političnega funkcionarja zakon va riantno
kot strokovnega vodjo predvideva državnega podsekretarja
za ožje področje dela posameznega mini strstva, ki je za svoje
delo odgovoren državnemu sekre tarju. Taka ureditev je poznana v ureditvah drugih držav in zagotavlja kontinuirano
strokovno delo uprave. V ministrstvu je predviden tudi generalni sekretar, ki neposredno pomaga ministru pri vodenju
organa ter zago tavlja usklajevanje in kontinuiteto dela.
6. Bistvena novost so oblike decentraliziranega opravljanja
nalog državne uprave. Glede na novo ustavno koncepcijo so
v zakonu predvidene oblike in način opravljanja nalog
državne uprave na celotnem območju Republike Slovenije.
Decentralizirane oblike opravljanja upravnih naloa bodo

zagotovile, da bodo storitve upravnih organov dostopne in
približane državljanom, po drugi strani pa upravi omogo čeno
na čimbolj racionalen način opravljanje njenih nalog. Zakon
predvideva, da bo celotno območje republike razdeljeno na
upravne okraje, ki bodo organizirani za območje več občin,
praviloma za urbane regije. Območje upravnih okrajev bo
določil poseben zakon.
V zakonu je predvideno, da bodo upravni okraji odločali na
prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojno sti, razen
v tistih, za katere bo z zakonom posebej določeno, da o njih
odloča drug organ. Praviloma oprav Ijajo torej upravni okraji
tiste naloge, ki so jih doslej v zvezi z izvrševanjem zakonov
opravljali občinski upravni organi. Opravljali bodo seveda tudi
druge upravne naloge iz državne pristojnosti, ki pa jih bodo
določali področni zakoni. S tem zakon sledi ustavni koncepciji delitve pristojnosti med državo in lokalno samoupravo.
Upravni okraji kot splošne decentralizirane enote uprave
bodo naloge opravljali pod strokovnim vodstvom in nadzor
stvom pristojnih ministrstev.
V zakonu je določeno, da upravni okraj vodi predstojnik
(načelnik okraja), ki ima enak položaj kot predstojnik organa
v sestavi ministrstva, torej ga imenuje vlada, ki ji je tudi
odgovoren. Ker pa bo upravni okraj opravljal naloge, ki so
sicer po svoji naravi državne, zanje pa so nedvomno zainteresirane tudi lokalne skupnosti, zakon predvideva, da se za
povezavo med predstojnikom upravnega okraja kot predstavnikom državne uprave in lokalnimi organi oblikuje poseben
posvetovalni organ. Naloge upravnega okraja se bodo opravljale v notranjih organi zacijskih enotah za posamezna
področja oziroma območja glede na potrebe posameznih
okolij.
Glede na vzpostavljeno infrastrukturo (prostori, oprema,
komunikacije itd.) bodo morali upravni okraji prek izpostav ali
dislociranih delovnih mest poslovati vsaj na sedežih sedanjih
občin, kjer so ti pogoji zagotovljeni. Če pa bodo potrebe
pokazale, bodo določene službe morale poslovati tudi na
sedežih bodočih novih občin. Razveja nost upravnih služb
upravnega okraja mora biti različna za različna področja,
odvisno predvsem od obsega in načina opravljanja nalog.
Določene naloge uprave, zlasti če gre za specializirane strokovne naloge (hidrometeorologija, seizmologija, zračna
plovba, vodnogospodarstvo itd.), so take narave, da ne sodijo
v upravne okraje kot splošne enote državne uprave. Za take
naloge, kolikor jih je sploh smotrno in potrebno opravljati
dislocirano, je v zakonu določeno, da lahko ministrstva organizirajo svoje območne enote za določena območja. Zakon
predvideva, da bodo ta območja obsegala več občin ali samo
določena območja, kjer je potrebno in možno opravljati take
naloge.
7. Eno najpomembnejših poglavij tega zakona se nanaša na
razmerja uprave oziroma ministrstev. Po eni strani zakon
opredeljuje razmerja uprave do organov, ki jim je odgo vorna
za svoje delo, to je do vlade kot vrha izvršilne oblasti. Drugi
sklop razmerij pa zadeva razmerja med ministrstvi ter razmerja znotraj ministrstev, to je do organov v njihovi sestavi.

sov o stroških v upravnem postopku ter izvajanje ukrepov
pristojnih organov za izboljšanje dela pri reševanju upravnih
zadev. Glede na dosedanje izkuš nje, ki kažejo na številne
pomanjkljivosti in nezakoni tosti pri vodenju upravnih postopkov in na sorazmerno nizko kvaliteto tega dela, je nujno
potrebno te oblike nadzorstva okrepiti in dati pooblaščenim
inšpektorjem neposredna pooblastila za ukrepanje, saj so
doslej imeli le možnost ugotavljanja pomanjkljivosti in kršitev
ter opozarjanja pristojnih organov.
8. Z zakonom o Vladi Republike Slovenije so določene vrste
pravnih aktov, ki jih izdaja vlada. Za upravne organe, to je
ministrstva, pa osnutek zakona predvideva, da lahko za izvrševanje zakonov, drugih predpisov in aktov državnega zbora
ter predpisov in aktov vlade izdajajo pravilnike, odredbe in
navodila. Po vsebini gre izključno za izvršil ne predpise,
s katerimi se razčlenijo posamezne določbe predpisov višjega
ranga ali predpisuje način dela.
9. Po ustavnem zakonu (5. člen) organi občin opravljajo
državne funkcije vse dotlej, dokler jih ne prevzame država. Za
nekatera področja je glede na naravo upravnih nalog nedvomno, da v celoti sodijo v državno pristojnost, saj gre izključno za izvrševanje zakonov (inšpekcije, geodetska služba).
Med področji, kjer naloge sodijo v državno pristojnost, gre
nedvomno tudi za varstvo vojnih veteranov in žrtev vojnega
nasilja, pa tudi za upravne zadeve s področja notranjih zadev
(matična služba, državljanska stanja, prijavno-odjavna
služba itd.) in za področje obrambe ter obče uprave (upravno
nadzorstvo). Na teh področjih dela sedaj v občinah okrog
3.000 delavcev, kar je cca polovica vseh zaposlenih v občinski
upravi, ter del pomožnih administrativnih in podobnih kadrov.
Zakon predvideva, da bo država v roku, ki ga bo zakon določil
za začetek dela upravnih okrajev, prevzela od občin vse
naloge na področju geodetske službe, vodnega gospodarstava, posegov v prostor, premoženjskopravnih zadev,
inšpekcij, varstva vojaških invalidov in civilnih invalidov vojne,
upravne zadeve s področja obrambe in notranjih zadev ter
naloge obče uprave - upravnega nadzorstva. Upravne naloge
na teh področjih (razen upravnega nadzorstva) bodo opravljali upravni okraji.
Enak rok predvideva zakon tudi za prenos nalog izpostav
Republiške uprave za javne prihodke, določenih v zakonu
o davčni službi, ki že sodijo v pristojnost republike, na
upravne okraje in s tem prilagoditev sistemski ureditvi.
Upravne naloge s teh področij bodo predstavljale pretežen
del nalog upravnih okrajev, torej bo prišlo predvsem do organizacijskih in statusnih premikov uslužbencev, delo pa se bo
odvijalo v prostorih in s sredstvi, ki so jih že doslej uporabljali
ti upravni organi. Zakon predvideva, da se bodo medsebojne
obveznosti v zvezi s prostori in sredstvi za delo - tako kot pri
davčni službi - uredile s pogodbo med Republiko Slovenijo
in ustreznimi občinami.

Glede na to, da uprava po ustavi opravlja nadzorstvo nad
zakonitostjo dela organov lokalnih skupnosti, pri prene šenih
državnih pristojnostih pa tudi nadzorstvo nad primernostjo in
strokovnostjo njihovega dela, zakon v sklopu razmerij določa
pooblastila uprave pri opravljanju tega nadzorstva.

Druge upravne zadeve, npr. na področju gospodarstva, urejanja prostora itd., bodo državni organi prevzeli s področno
zakonodajo, s katero bo v roku, ki ga določa ustavni zakon,
potrebno opraviti razmejitev med zadevami, ki sodijo
v državno pristojnost, in zadevami iz pristoj nosti lokalnih
skupnosti, določiti pa tudi zadeve, katerih opravljanje bo
prenešeno na lokalne skupnosti oziroma ki bodo prenošene
v izvirno pristojnost širših lokalnih samoupravnih skupnosti in
mestnih občin (140., 141. in 143. člen ustave).

Posebna oblika nadzorstva, ki ga opravljajo upravni organi, je
nadzorstvo nad izvrševanjem predpisov o splošnem upravnem postopku. V zakonu je določeno, da vsi upravni organi
v mejah svojega delovnega področja skrbijo za izvrševanje
predpisov o upravnem postopku. Ministr stvo, pristojno za
upravo, pa ima pri tem še posebna pooblastila. Glede na novo
opredelitev uprave je v zakonu predvideno, da bo to nadzorstvo opravljalo le ministrst vo, pristojno za upravo, saj bo to
nadzorstvo zajemalo tudi upravne okraje. Neposredno te
naloge opravljajo upravni inšpektorji, ki bodo glede na
potrebe dela razporejeni po celotnem območju. Nadzorstvo
zajema izvajanje predpisov o strokovni izobrazbi, ki jo morajo
imeti uradne osebe za odločanje o upravnih zadevah, izvajanje predpisov glede izdajanja potrdil in druaih listin, predpi-

10. Uveljavitev tega zakona je časovno pogojena z ureditvijo
lokalne samouprave na novih osnovah. Določbe dosedanjega
zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skup
ščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih naj bi
prenehale veljati z uveljavitvijo tega zakona, kolikor zadevajo
republiške oziroma poslej državne organe, razen določb, ki
določajo njihova pooblastila v razmerjih do občinskih upravnih organov. Zakon določa, da za občinske upravne organe te
določbe ostajajo v veljavi do roka, ki ga bo za začetek dela
novih občin določil zakon, ki bo urejal lokalno samoupravo.
Tudi določbe tega zakona, ki zadevajo razmerja državnih
organov do organov lokalnih skupnosti, se bodo začele uporabljati šele po uveljavit vi zakona, ki bo urejal lokalno samoupravo.

Predlog za izdajo zakona o LOKALNIH VOLITVAH z osnutkom zakona
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Vlada Republike Slovenije je na 35. seji dne 8. julija 1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH 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 in
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Stane VLAJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za pravosodje.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o lokalnih volitvah
I. USTAVNA PODLAGA, OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA
IZDAJO ZAKONA
Ustava Republike Slovenije v 9. členu določa, da je v Sloveniji
zagotovljena lokalna samouprava. Načela za uresničevanje
lokalne samouprave določa v V. poglavju (138. do 144. člen).
Na lokalno samoupravo se nanašajo tudi nekatere druge
določbe ustave, ki govorijo o financiranju lokalnih skupnosti,
davkih, nalogah upravnih organov, sestavi državnega sveta,
varovanju naravne in kulturne dediščine, posebnih pravicah
avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, računskem sodišču, usklajenosti pravnih aktov, objavljanju predpisov in njihovi veljavnosti, o upravnem sporu, o varuhu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o pristojnostih ustavnega sodišča.
Na podlagi teh ustavnih določb je potrebno določena vprašanja lokalne samouprave urediti z zakonom. Med ta vprašanja
sodijo tudi volitve organov lokalnih skupnosti. Volilna pravica
je z ustavo določena človekova pravica in temeljna svoboščina, zato je način njenega uresničevanja mogoče predpisati
samo z zakonom. Lokalne skupnosti same s svojimi predpisi
lahko urejajo samo vprašanja izvedbe volitev, ki so specifična
za posamezno lokalno skupnost glede na njeno organiziranost, sestavo njenih organov itd. Pravila o lokalnih volitvah
predstavljajo posebno zaokroženo in obsežno materijo, ki jo
je primerneje urediti v posebnem zakonu in ne v splošnem
zakonu o lokalni samoupravi.
Z zakonom je potrebno sistemsko urediti volitve organov
lokalnih skupnosti. Zaradi težav pri delovanju sedanjih občinskih skupščin kot tudi zaradi zahtevnih nalog, ki jih čakajo
v procesu reorganizacije lokalne samouprave, je smotrno, da
se organizacija, struktura, položaj in način delovanja organov
lokalnih skupnosti uredijo že pred ustanovitvijo novih občin.
Zakon naj bi določil enodomna predstavniška telesa v občinah in način njihove izvolitve. Če naj bi dosegel svoj namen,
bi seveda moral biti sprejet čimprej, kar bi omogočilo izvolitev
novih predstavniških teles tudi v obstoječih občinah do izteka
mandata sedanjih občinskih skupščin v letu 1994.
II. NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE
Zakon določa načela za oblikovanje in volitve občinskih svetov in predstavniških organov drugih lokalnih skupnosti.
Zakon v prvem delu povzema nekatere rešitve iz osnutka
zakona o lokalni samoupravi, ki so nujne za izvedbo volitev.
Zaradi kratkega roka za pripravo zakona ni bilo mogoče
izdelati primerjalnopravnega pregleda. Zato so priloženi prevodi nekaterih tujih zakonov, ki urejajo lokalne volitve in so
bili upoštevani kot ena od podlag pri pripravi zakona.
Organi občine so občinski svet, po potrebi eden ali več
občinskih odborov in župan. Organi pokrajine pa so pokrajinporočevalec
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ski svet, pokrajinski odbori in predsednik. Opredeljene so
naloge občinskega sveta kot najvišjega 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.
Zakon ureja tudi zastopanost italijanske oz. madžarske
narodne skupnosti v občinskem svetu in v drugih organih
občine. Zakon razen tega predvideva, naj bi tudi Romi naj bi
imeli v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika na
območjih, kjer stalno živi romska skupnost.
V drugem delu ureja zakon volitve občinskega sveta, župana,
pokrajinskega sveta ter volitve v svete krajevnih, vaških in
četrtnih skupnosti. Podrobno so urejene volitve v občinske
svete, volitve drugih organov pa se naslanjajo na to ureditev.
Splošne volitve v občinski svet so lahko redne, ki se opravijo
vsaka štiri leta, lahko pa so tudi predčasne v primeru, da
občinski svet preneha obstajati še pred potekom mandatne
dobe. Zakon posebej ureja tudi nadomestne volitve, pri čemer
upošteva, da je položaj pri nadomestnih volitvah zelo različen
in odvisen od tega, na kakšen način (večinski, proporcionalni,
kombinirani) so bile opravljene redne volitve.
Zakon predvideva različne volilne sisteme, odvisno od števila
članov občinskega sveta in velikosti občine glede na število
prebivalstva. V manjših občinah, ki štejejo manj kot 3000
prebivalcev oziroma ima občinski svet manj kot 10 članov, se
vsi člani občinskega sveta volijo po večinskem načelu. V občinah, kjer šteje občinski svet 10 do 20 članov, se lahko vsi člani
občinskega sveta volijo po večinskem načelu, lahko pa se
polovica voli po večinskem, druga polovica pa po proporcionalnem načelu. V občinah, kjer šteje občinski svet 20 ali več
članov, se najmanj polovica voli po večinskem načelu, najmanj tretjina pa po proporcionalnem načelu. V občinah, ki
imajo več kot 100.000 prebivalcev, pa se lahko vsi člani
občinskega sveta volijo po proporcionalnem načelu, s tem da
se o posameznih kandidatih z list kandidatov glasuje po
volilnih okrajih. Člani občinskega sveta - predstavniki italijanske oziroma madžarske narodnosti in člani občinskega
sveta - predstavniki romske skupnosti se volijo po večinskem
načelu.
Pri večinskih volitvah se člani občinskega sveta volijo po
volilnih enotah. Občina, ki šteje manj kot 3000 prebivalcev, se
ne deli na volilne enote. V tem primeru se območje občine
šteje za eno volilno enoto, v kateri se volijo vsi člani občin33

skega sveta. V občini kot eni volilni enoti se volijo tudi vsi
člani občinskega sveta - predstavniki italijanske oziroma
madžarske narodne skupnosti in vsi člani občinskega sveta
- predstavniki romske skupnosti.
Pri proporcionalnih volitvah se člani občinskega sveta volijo
v občini kot eni volilni enoti, če ima občina manj kot 100.000
prebivalcev. V večjih občinah pa se lahko pri proporcionalnih
volitvah člani občinskega sveta volijo tudi v več volilnih enotah. V vsaki volilni enoti se voli enako število članov občinskega sveta, vendar najmanj pet.
Pri proporcionalnih volitvah se glasuje o listah kandidatov.
V občini z več kot 100.000 prebivalcev, v kateri se vsi člani
občinskega sveta volijo po proporcionalnem načelu, pa se
glasuje o posameznih kandidatih z list kandidatov po volilnih
okrajih.
Če se člani občinskega sveta volijo po proporcionalnem
načelu v občini kot eni volilni enoti, se mandati dodelijo listam
kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, izračunanih po
D.Hondtovem sistemu.
Če se člani občinskega sveta volijo po proporcionalnem
načelu v več volilnih enotah, se mandati dodeljujejo listam
kandidatov na dveh ravneh: na ravni volilne enote in na ravni
občine. Na ravni volilne enote se mandati dodelijo listam
kandidatov po navadnem (Hareovem) količniku. Mandati, ki
niso bili razdeljeni v volilnih enotah, se dodelijo istoimenskim
listam, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih enotah, na
podlagi seštevkov glasov, ki so jih istoimenske liste dobile
v vseh volilnih enotah, in sicer na podlagi zaporedja najvišjih
količnikov, izračunanih po D'Hondtovem sistemu. Istoimenske liste, ki jim po teh količnikih ne bi pripadli najmanj trije
mandati, se pri delitvi mandatov na ravni občine ne upoštevajo. Istoimenskim listam, ki se upoštevajo pri delitvi mandatov na ravni občine, se iz nerazdeljenih mandatov dodeli
toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov, ki bi jim pripadli po zaporedju najvišjih količnikov, izračunanih po D.Hondtovem sistemu, in številom mandatov, ki so
jih že dobile pri prvi delitvi v volilnih enotah. Mandati, ki jih
dobijo istoimenske liste pri delitvi mandatov na ravni občine,
se dodelijo listam v volilnih enotah, ki imajo največje ostanke
glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista. Izvoljeni so kandidati po vrstnem redu na
listi.
V občini, v kateri se vsi člani občinskega sveta volijo po
proporcionalnem načelu in se o posameznih kandidatih z list
kandidatov glasuje po volilnih okrajih, se glasovi, ki so jih
dobili posamezni kandidati z liste kandidatov, seštevajo kot
glasovi za listo. O posameznem kandidatu z liste kandidatov
se lahko glasuje v enem ali dveh volilnih okrajih. Z liste
kandidatov so izvoljeni kandidati po vrstnem redu dobljenega
deleža glasov v skupnem številu glasov, oddanih za vse kandidate v volilnem okraju oziroma v dveh volilnih okrajih. Izjema
je predvidena za primer, če je na listi kandidatov, ki so jo
določili volilci, en sam kandidat. O njem se glasuje v vseh
volilnih okrajih, izvoljen pa je, če je njegova lista dobila
mandat v volilni enoti, to je, če skupno število glasov, ki jih je
dobil v vseh volilnih okrajih, dosega kcličnik v volilni enoti.
Določbe o kandidiranju so prilagojene različnim volilnim
sistemom, ki jih predvideva zakon. Kandidate in liste kandidatov lahko določijo politične stranke v občini in volilci v volilni
enoti. Kandidate za člane občinskega sveta - predstavnike
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti določijo
volilci - pripadniki narodne skupnosti. Kandidate za člane
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občinskega sveta - predstavnike romske skupnosti pa določijo volilci - pripadniki te skupnosti.
Vsaka politična stranka v občini lahko določi kandidate oziroma liste kandidatov za člane občinskega sveta v vsaki volilni
enoti. Kandidatura oziroma lista kandidatov politične stranke
mora imeti tudi podporo s podpisi volilcev v volilni enoti, kot
je predvidena za kandidature oziroma liste kandidatov, ki jih
določajo sami volilci s podpisovanjem.
Volilci lahko določajo kandidate in liste kandidatov s podpisovanjem. Kandidate oziroma listo kandidatov za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi skupina
najmanj 30 volilcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti,
oziroma skupina najmanj 15 volilcev, če ima volilna enota
manj kot 500 prebivalcev.
Volilci lahko določajo kandidate za člane občinskega sveta, ki
se volijo po večinskem načelu, tudi na zborih volilcev v volilni
enoti. Na zborih volilcev se določajo kandidati po predlogih
volilcev. Za kandidate zborov volilcev so določeni tisti predlagani kandidati, za katere je na vseh zborih volilcev v volilni
enoti glasovalo najmanj toliko volilcev, kolikor jih je potrebno
za določitev kandidatov s podpisovanjem.
Glede potrjevanja kandidatur in list kandidatov so smiselno
povzeta pravila, ki jih za potrjevanje list kandidatov določa
zakon o volitvah v državni zbor. To velja tudi za določanje
predstavnikov in zaupnikov kandidatov oziroma list kandidatov.
Način glasovanja je v tehničnem, organizacijskem in proceduralnem delu podoben kot pri državnih volitvah, ima pa nekaj
posebnosti, ki so predvsem posledica možne uporabe različnih načinov volitev. Vsekakor pa način glasovanja za volilca
v nobenem primeru ne bo zapleten, zlasti v primerjavi s prejšnjimi občinskimi volitvami.
Tudi ugotavljanje izida glasovanja je urejeno podobno kot
v zakonu o volitvah v državni zbor. Isto velja za naknadne in
ponovne volitve ter varstvo volilne pravice.
Zakon v posebnih poglavjih ureja nekatera vprašanja volitev
župana, volitev v pokrajinske svete in volitev v svete krajevnih,
vaških oziroma četrtnih skupnosti. Glede vprašanj, ki v teh
poglavjih niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o volitvah v občinski svet.
Kazenske določbe so smiselno enake kot v zakonu o volitvah
v državni zbor.
Tretji del zakona vsebuje prehodne in končne določbe. Te
urejajo izvedbo volitev v občinske svete v obstoječih občinah,
ki naj bi nadomestili sedanje občinske skupščine ob izteku
njihovega mandata v prihodnjem letu, kot tudi izvedbo volitev
v svete obstoječih krajevnih skupnosti. Za Mesto Ljubljana je
predvidena rešitev, da se volitve v mestni svet opravijo po
določbah tega zakona, ki veljajo za volitve v pokrajinske
svete, dokler se Mesto Ljubljana ne bo preoblikovalo
v mestno občino.
III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Stroške lokalnih volitev krijejo lokalne skupnosti. Stroški volitev v nove enodomne organe lokalnih skupnosti bodo nedvomno nižji, kot so bili stroški za volitve v dosedanje trodomne občinske skupščine, kar velja še posebej za občine,
v kateri se bodo vsi ali najmanj polovica članov občinskega
sveta volili po večinskem načelu.

poročevalec

OSNUTEK ZAKONA o lokalnih volitvah
PRVI DEL
ORGANI LOKALNIH SKUPNOSTI
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa organizacijo ter načela in postopke za volitve
organov lokalnih skupnosti.
2. člen
Organi občine so občinski svet, župan in občinski odbor.
Organi pokrajine so pokrajinski svet, predsednik pokrajinskega sveta in pokrajinski odbor.
Organa krajevne skupnosti, vaške skupnosti in četrtne skupnosti sta svet skupnosti in predsednik sveta skupnosti.

z do 15.0000 prebivalcev 19 do 23 članov,
z do 20.000 prebivalcev 23 do 27 članov,
z do 30.000 prebivalcev 27 do 31 članov in v občinah s preko
30.000 prebivalcev iz 35 članov.
V mestnih občinah s preko 100.000 prebivalcev šteje svet do
50 članov.
«
Število članov občinskega sveta in način njihove izvolitve
določi statut občine. Ob ustanovitvi nove občine se število
članov prvega občinskega sveta in način njihove izvolitve
določi v sklepu o ustanovitvi občine, ki ga sprejmejo državljani na referendumu.
8. člen
Mandatna doba občinskega sveta traja štiri leta.

3. člen

Mandatna doba prejšnjega občinskega sveta se konča s prvo
sejo novega občinskega sveta. Za prvo sejo novega občinskega sveta se šteje seja, na kateri je potrjenih najmanj
polovica mandatov članov občinskega sveta.

Na narodnostno mešanih območjih, določenih z zakonom,
kjer živi italijanska oziroma madžarska narodna skupnost,
mora biti zagotovljena njena neposredna zastopanost
v občinskih svetih in svetih krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

Če bi se mandatna doba občinskega sveta iztekla med vojnim
ali izrednim stanjem, se podaljša za čas trajanja takega stanja
in še za šest mesecev po prenehanju vojnega ali izrednega
stanja.

Narodna skupnost ima v občinskem svetu najmanj enega
predstavnika.

9. člen

4. člen

Član občinskega sveta pridobi mandat z dnem izvolitve, izvrševati pa ga začne z dnem potrditve mandata v občinskem
svetu.

Na območjih, kjer živi stalno naseljena romska skupnost,
imajo Romi v občinskem svetu in v svetu krajevne oziroma
vaške skupnosti najmanj enega predstavnika.

Občinski svet potrdi mandate članom na prvi seji po izvolitvi.
10. člen

II. ORGANI OBČINE
1. Občinski svet

Članom občinskega sveta preneha mandat:
- če izgubi volilno pravico,
- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen
zapora, daljšo od šestih mesecev,
- če v treh mesecih po potrditvi poslanskega mandata ne
preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkci jo poslanca,
- če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni
združljiva s funkcijo poslanca,
- če kljub dvakratnemu pisnemu opozorilu župana z opozori
lom na pravne posledice prekrši svojo dolžnost, da se udeležuje sej,
- če odstopi.

5. 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 enega ali več podžupanov;
- nadzoruje delo odborov, župana, podžupana in občinske
uprave;
- odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut
občine.
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.
V mestni občini opravlja funkcijo občinskega sveta mestni
svet.
6. člen
Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volilne
pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem.
7. člen
Občinski svet šteje naslednje število članov:
z do 3.000 prebivalcev 7 do 11 članov,
z do 5.000 prebivalcev 11 do 15 članov,
z do 10.000 prebivalcev 15 do 19 članov,
poročevalec

Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski
svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.
11. člen
Član občinskega sveta med trajanjem mandata ne sme opravljati pridobitne dejavnosti, ki je po zakonu o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo nezdružljiva z njegovo funkcijo.
12. člen
Člani občinskega sveta ne morejo biti:
- poslanci Državnega zbora;
- zaposleni v občinski in pokrajinski upravi;
- člani občinskih, pokrajinskih in državnih nadzornih organov in zaposleni v teh organih;
- poklicni pripadniki obrambnih sil in policije.
13. člen
Občinski svet lahko sklene, da se razpusti pred potekom
mandatne dobe. Za tak sklep sta potrebni najmanj dve tretjini
glasov vseh članov občinskega sveta.
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Državni zbor lahko razpusti občinski svet in razpiše nove
volitve:
- če občinski svet v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi
za prihodnje leto ne sprejme proračuna, ki bi lahko začel
veljati ob začetku leta, ali
- če se po najmanj trikratnem sklicu seje občinskega sveta
v obdobju Šestih mesecev občinski svet ne sestane na
sklepčni seji.
2. Župan
14. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Župan skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega
sveta in občinskih odborov.
Župan se voli na neposrednih volitvah.
15. člen
V primeru odsotnosti župana nadomešča podžupan.
Enega ali več podžupanov izvoli občinski svet.
Će občina nima podžupana, nadomešča župana najstarejši
član občinskega sveta.
3. Občinski odbor
16. 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 tega člena
tudi člani iz vrst občanov, ki niso člani sveta, ter določi način
njihove izvolitve.

divo je treba poslati članov sveta najkasneje v treh dneh pred
sejo.
20. člen
Člani občinskega sveta so dolžni udeleževati se sej sveta.
Člani sveta imajo pravico na seji sveta dajati pobude in predloge ter postavljati vprašanja županu in predsednikom odborov. Na vprašanja morajo dobiti odgovor najkasneje na
naslednji seji.
Občinska uprava 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.
21. 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.
22. člen
Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino glasov
navzočih članov. Svet lahko sklepa, če je na seji navzočih
najmanj polovica članov.
Volitve v svetu so tajne.
23. člen
Določbe tega zakona glede načina dela občinskega sveta se
smiselno uporabljajo tudi glede načina dela občinskega
odbora, kolikor statut občine ne določi drugače.
število odborov in njihovih članov določa statut občine.
Člani odbora izvolijo izmed sebe predsednika z večino glasov
vseh članov.
24. člen

17. člen
Občinski odbor:
- predlaga občinskemu svetu sprejem odločitve iz njegove
pristojnosti;
- nadzoruje in usmerja delo občinske uprave;
- nadzoruje delo 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.

III. POKRAJINSKI ORGAN

25. člen

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na delo občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za delo sveta krajevne,
vaške oziroma četrtne skupnosti.
26. člen

4. Delo občinskih organov
18. člen
Občinski svet in občinski odbori odločajo na sejah.
Seje se sklicujejo po potrebi, vendar pa najmanj enkrat v treh
mesecih.
19. člen
Seje občinskega sveta sklicuje župan.
Župan mora sklicati sejo, če to zahteva najmanj četrtina
članov sveta. Sklicati jo mora najkasneje v osmih dneh. Gra36

Na predlog najmanj četrtine svojih članov lahko občinski svet
izreče nezaupnico občinskemu odboru. Nezaupnico lahko
izreče le tako, da obenem z večino glasov vseh članov sveta
izvoli nov odbor.

Pokrajinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah
v okviru pravic in dolžnosti pokrajine.
Pokrajinski svet se voli na podlagi splošne in enake volilne
pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Volilno pravico
imajo vsi državljani, ki imajo volilno pravico v občinah.
Vsaka občina ima v pokrajinskem svetu enako število predstavnikov, po položaju pa so člani pokrajinskega sveta tudi
župani občin, ki se združujejo v pokrajino.
27. člen
Predsednika izvoli pokrajinski svet izmed svojih članov.
poročevalec

Predsednik predstavlja in zastopa pokrajino.Predsednik skrbi
in odgovarja za izvajanje odloćitev Pokrajinskega sveta in
pokrajinskih odborov.
28. člen
Pokrajinski svet voli enega ali več pokrajinskih odborov.
29. člen

38. člen
Glede vodenja evidence volilne pravice, sestavljanja občinskih volilnih imenikov in drugih vprašanj v zvezi z evidenco
volilne pravice, ki s tem zakonom niso posebej urejena, se
smiselno uporabljajo določbe zakona o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 46/92).
t
39. člen

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na občinske organe, se
smiselno uporabljajo tudi za urejanje vprašanj, ki se nanašajo
na pokrajinske organe in niso posebej urejena s tem zakonom.

Volilci glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščencu.

DRUGI DEL
VOLITVE
I. VOLITVE V OBČINSKI SVET
1. Volilna pravica

Osebi, ki je vpisana v volilni imenik, se ne sme odvzeti glasovalne pravice in tudi ne preprečiti glasovanja.

30. člen
Volilno pravico ima vsak državljan Republike Slovenije, ki je
na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti in mu ni odvzeta
poslovna sposobnost.
31. člen
Volilno pravico ima občan v tisti občini, v kateri ima stalno
prebivališče.
Pravico voliti ima občan, ki ima stalno prebivališče v občini
najmanj tri mesece pred dnevom glasovanja. (Variantni dodatek: pravico voliti ima tudi občan, ki je v občini zavezan za
plačilo davkov in drugih občinskih dajatev).Pravico biti izvoljen ima občan, ki ima stalno prebivališče v občini najmanj
šest mesecev pred dnevom glasovanja.
32. člen
Pravico voliti in biti izvoljen za član občinskega sveta predstavnika italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti
imajo pripadniki teh narodnih skupnosti, ki imajo volilno
pravico za občinske volitve.
33. člen
Pravico voliti in biti izvoljen za člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti imajo pripadniki te skupnosti, ki
imajo volilno pravico za občinske volitve.
34. člen

Glasuje se tajno z glasovnicami.

40. člen
Volilcu morata biti zagotovljeni svoboda in tajnost glasovanja.
Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja,
niti se ne sme od njega zahtevati, naj pove, ali je glasoval,
kako je glasoval oziroma zakaj ni glasoval.
2. Splošne volitve
41. člen
Splošne volitve v občinski svet so redne in predčasne.
Redne volitve se opravijo vsako četrto leto.
Predčasne volitve se opravijo, če se občinski svet razpusti
pred potekom štiriletne mandatne dobe.
Če se občina ustanovi po opravljenih rednih volitvah v občinske svete, se prve volitve v občinski svet opravijo po določbah
tega zakona o predčasnih volitvah.
42. člen
Redne volitve se opravijo najprej dva meseca in najpozneje 15
dni pred potekom štirih let od prejšnjih splošnih volitev
v občinski svet. V primeru podaljšanja mandatne dobe se ta
rok šteje od dneva izteka podaljšane mandatne dobe.
Predčasne volitve se opravijo najpozneje dva meseca po
razpustu občinskega sveta.
43. člen
Splošne volitve razpiše predsednik državnega zbora.

Kadar ta zakon nima posebnih določb za volitve člane občinskega sveta - predstavnikov italijanske in madžarske
narodne skupnosti ter romske skupnosti, se za te volitve
smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za volitve drugih članov občinskega sveta.

Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

35. člen

Redne volitve se razpišejo najprej 135 dni in najpozneje 75 dni
pred potekom štirih let od prejšnjih splošnih volitev v občinski
svet.

Volilna pravica se evidentira s splošnim občinskim volilnim
imenikom.
36. člen
Volilna pravica za volitve predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti se evidentira s posebnim občinskim
volilnim imenikom občanov - pripadnikov teh narodnih skupnosti.
37. člen
Volilna pravica za volitve predstavnika romske skupnosti se
evidentira s posebnim občinskim volilnim imenikom občanov
- pripadnikov te skupnosti.
poročevalec

44. člen

Od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči
več kot 90 in ne manj kot 60 dni.
Predčasne volitve se lahko opravijo najprej v 40 dneh od
dneva razpisa.
45. člen
V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan
glasovanja.
Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki
za volilna opravila.
Za dan glasovanja se razpiše nedelja ali drug dela prost dan.
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3. Nadomestne volitve
46. člen
Če članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na večinskih
volitvah, preneha mandat, se opravijo nadomestne volitve.
47. člen

enot, se lahko v volilni enoti voli tudi več članov občinskega
sveta, vendar ne več kot trije.
53. člen
Pri proporcionalnih volitvah se v občini ne oblikujejo volilne
enote, razen če občinski predpis v skladu s tem zakonom ne
določi drugače.

Če preneha mandat članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen
na proporcionalnih volitvah, postane član občinskega sveta
za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen,
če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal
mandat, razen če je odstopil prej kot v šestih mesecih od
potrditve mandata.

Volilne enote za proporcionalne volitve se oblikujejo tako. da
se v vsaki volilni enoti voli enako število članov občinskega
sveta, vendar najmanj pet članov.

48. člen

54. člen

Če kandidat, ki bi po tem zakonu postal član občinskega sveta
za preostanek mandatne dobe, v roku osmih dneh ne sporoči,
da sprejema funkcijo člana občinskega sveta, se ta pravica
prenese na naslednjega kandidata. Če takega kandidata ni, se
opravijo nadomestne volitve.

Volilna enota za volitve članov občinskega sveta - predstavnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter
volilna enota za volitve članov občinskega sveta - predstavnikov romske skupnosti je območje občine.

Nadomestne volitve se opravijo tudi, če članu občinskega
sveta v primeru iz prejšnjega člena preneha mandat, ker je
odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata.

5. Volilni organi
.

Nadomestne volitve se ne opravijo, če članu občinskega sveta
preneha mandat manj kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe občinskega sveta, razen če občinski svet odloči
drugače.

Volitve v občinske svete vodijo in izvajajo volilne komisije in
volilni odbori (v nadaljnjem besedilu: volilni organi).

Na nadomestnih volitvah se član občinskega sveta izvoli za
čas do izteka mandatne dobe občinskega sveta.
49. člen
Nadomestne volitve razpiše občinska volilna komisija najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi občinskega sveta o prenehanju
mandata.
Nadomestne volitve se opravijo v volilni enoti, v kateri je bil
izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat.

Če občina ni razdeljena na volilne enote, se za volilno enoto
šteje območje občine.

55. člen

Volilne komisije se imenujejo za štiri leta, volilni odbori pa za
vsake volitve.
56. člen
Volitve v občinske svete vodijo Republiška volilna komisija,
občinske volilne komisije in volilne komisije volilnih enot.
Za volitve članov občinskega sveta - predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter članov občinskega
sveta - predstavnikov romske skupnosti se imenuje posebna
občinska volilna komisija.
57. člen

Nadomestne volitve se opravijo po večinskem načelu. Na
nadomestnih volitvah je izvoljen kandidat, ki je dobil največ
glasov.

Volilni organ sestavljajo predsednik in člani ter njihovi
namestniki (v nadaljnjem besedilu: člani).

Nadomestne volitve se opravijo po določbah tega zakona,
kolikor ni v tem členu drugače določeno.

Člani volilnih organov so lahko samo osebe, ki imajo volilno
pravico.

4. Volilne enote

Nihče ne more biti član več kot enega volilnega organa.

50. člen
Za večinske volitve članov občinskega sveta se v občini oblikujejo volilne enote.

58. člen
Član volilnega organa ne more hkrati kandidirati na volitvah.

V občinah z manj kot 3000 prebivalci se ne oblikujejo volilne
enote. V tem primeru se šteje za volilno enoto območje
celotne občine.

Če član volilnega organa sprejme kandidaturo, mu po zakonu
preneha funkcija člana v volilnem organu.

51. člen

Člani volilnih organov ne morejo biti predstavniki oziroma
zaupniki kandidatov oziroma list kandidatov.

Volilne enote se oblikujejo tako, da se en član občinskega
sveta voli na približno enako število prebivalcev.

59. člen

Če je območje občine razdeljeno na krajevne, vaške ali
četrtne skupnosti, obsega volilna enota območje take skupnosti, dela take skupnosti ali več takih skupnosti.
Če območje občine ni razdeljeno na skupnosti iz prejšnjega
odstavka, obsega volilna enota območje enega ali več naselij
oziroma dela naselja.

Funkcija v volilnem organu je častna.
Člani volilnih organov morajo opravljati svojo funkcijo vestno,
odgovorno in morajo delovati samo na podlagi zakonov in
drugih predpisov, neodvisno od kakršnihkoli drugih navodil.
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnem organu
pravico do ustreznega nadomestila.

52. člen

60. člen

Pri večinskih volitvah se v vsaki volilni enoti voli en član
občinskega sveta. Če je to smotrno zaradi oblikovanja volilnih

Volilni organ je sklepčen, če so navzoči vsi člani oziroma
njihovi namestniki.
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poročevalec

Volilni organ je sklepčen, če so namesto odsotnih članov
navzoči katerikoli namestniki.
Predsednika lahko nadomešča samo njegov namestnik.
61. člen
Volilni organ odloča z večino glasov vseh članov.
Če zaradi enakega števila glasov za in proti ne pride do
odločitve, odloči glas predsednika volilnega organa.

68. člen
Občinsko volilno komisijo in volilne komisije volilnih enot
v občini imenuje občinski svet.
Za prve volitve novoustanovljene občine imenuje občinsko
volilno komisijo Republiška volilna komisija, volilne komisije
volilnih enot pa občinska volilna komisija.Če bi članom volilnih komisij prenehal mandat v času po razpisu volitev, se jim
mandat podaljša do konca volitev.
69. člen

Če volilni organ pravočasno ne sprejme odločitve, ki je nujno
potrebna za izvedbo volitev, odloči predsednik volilnega organa.

Občinska volilna komisija in volilna komisija volilne enote ima
tajnika, ki ga imenuje izmed delavcev občinske uprave.

62. člen

70. člen

Občinski organi so dolžni pomagati volilnim organom pri
njihovem delu ter jim na njihovo zahtevo dati podatke, ki jih
potrebujejo pri svojem delu.

Republiška volilna komisija:
1. skrbi za enotno uporabo določb tega zakona, ki se nana
šajo na volilne postopke;
2. daje občinskim volilnim komisijam strokovna navodila
v zvezi z izvajanjem tega zakona (variantni dodatek: ter nadzoruje njihovo delo);
3. predpiše obrazce za izvrševanje tega zakona;
4. določa enotne standarde za volilni material in določa druge
materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil;
5. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.

63. člen
Pri delu občinske volilne komisije so lahko navzoči predstavniki kandidatov in list kandidatov.
Pri delu volilnih odborov in volilnih komisij volilnih enot so
lahko navzoči zaupniki kandidatov in list kandidatov.
Predstavniki in zaupniki kandidatov in list kandidatov lahko
opozorijo predsednika volilnega organa na nepravilnosti.
64. člen
Predstavnika kandidata oziroma liste kandidatov določi predlagatelj kandidata oziroma liste ob predložitvi kandidature
volilni komisiji volilne enote.
Imena zaupnikov kandidata oziroma liste kandidatov sporoči
predstavnik kandidata oziroma liste volilni komisiji volilne
enote najkasneje pet dni pred dnem glasovanja.
Predstavnik oziroma zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov ne sme biti kandidat.
Zaupnik kandidata oziroma liste kandidatov je lahko samo
oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice v občini.
65. člen
Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani
ter njihovi namestniki. Predsednik občinske volilne komisije
se imenuje izmed sodnikov, njegov namestnik pa tudi izmed
drugih diplomiranih pravnikov.
Ostali člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki se
imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij
občanov v občini ter občanov.
66. člen
Volilne komisije volilne enote sestavljajo predsednik in trije
člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije
volilne enote in njegov namestnik se imenujeta izmed diplomiranih pravnikov.
Ostali člani volilne komisije volilne enote in njihovi namestniki
se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.
67. člen
V posebni občinski volilni komisiji za izvolitev članov občinskega - predstavnikov italijanske in madžarske narodne
skupnosti ter romske skupnosti morata biti vsaj dva člana
pripadnika narodne skupnosti oziroma romske skupnosti.
poročevalec

71. člen
Občinska volilna komisija:
1. skrbi za zakonitost volitev v občinski svet;
2. določa volišča;
3. imenuje volilne odbore;
4. ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani
občinskega sveta so izvoljeni ter daje poročila o izidu volitev;
5. vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
6. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.
Če v občini niso oblikovane volilne enote, opravlja občinska
volilna komisija tudi naloge volilne komisije volilne enote.
Občinska volilna komisija lahko opravlja naloge volilne komisije volilne enote tudi, če so v občini oblikovane volilne enote,
če tako odloči občinski svet.
72. člen
Volilna komisija volilne enote:
1. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
2. potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov;
3. ugotavlja izid glasovanja na voliščih;
4. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.
Pri volitvah članov občinskega sveta - predstavnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti
opravlja naloge volilne komisije volilne enote posebna občinska volilna komisija za volitve teh predstavnikov.
73. člen
Če se v volilni enoti oblikujejo volilni okraji, lahko občinski
svet ustanovi okrajne volilne odbore.
Okrajni volilni odbor:
1. opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami;
2. ugotavlja izid glasovanja na voliščih;
3. opravlja druge naloge, ki jih določa ta zakon.
Če okrajni volilni odbori niso ustanovljeni, opravljajo njihove
naloge volilne komisije volilnih enot ali občinska volilna komisija.
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74. člen

skega sveta se voli v volilni enoti, se opravi drugi krog volitev.

75. člen

V drugi krog volitev se uvrsti dvakrat toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta je potrebno izvoliti v volilni enoti.
V drugi krog volitev se uvrstijo kandidati po zaporedju števila
glasov, ki so jih dobili v prvem krogu volitev.

Volilni odbor sestavljajo predsednik in parno število članov
ter njihovi namestniki.

V drugem krogu volitev so izvoljeni so kandidati, ki so dobili
največje število glasov.

Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se
imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče
v občini.

84. člen

Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori.
Za vsako volišče se določi najmanj en volilni odbor.

Če se v volilni enoti voli en član občinskega sveta in sta dva
kandidata dobila enako največje število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb.

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter
občani lahko najpozneje v desetih dneh po razpisu volitev
dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov
volilnega odbora ter njihovih namestnikov občinski volilni
komisiji.

Če se v volilni enoti voli več članov občinskega sveta in sta
zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev, dobila
enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb.

6. Volilni sistem

c) Proporcionalne volitve

s) Skupne določbe
76. člen
Če šteje občinski svet manj kot deset članov, se vsi člani
občinskega sveta volijo po večinskem načelu.
77. člen
Če šteje občinski svet deset ali več, vendar manj kot 20
članov, se najmanj polovica članov občinskega sveta voli po
večinskem načelu, druga polovica pa se lahko voli po večinskem ali po proporcionalnem načelu.
78. člen
Če šteje občinski svet 20 ali več članov, se najmanj polovica
članov občinskega sveta voli po večinskem načelu, najmanj
tretjina pa po proporcionalnem načelu.
V občini, ki ima več kot 100.000 prebivalcev, se lahko vsi člani
občinskega sveta volijo po proporcionalnem načelu na način,
ki je določen v 90. do 93. členu tega zakona.
79. člen
Člani občinskega sveta, predstavniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, se volijo po večinskem načelu.
80. člen
Člani občinskega sveta, predstavniki romske skupnosti, se
volijo po večinskem načelu.

85. člen
Če se člani občinskega sveta volijo po večinskem in po
proporcionalnem načelu, se pri volitvah po proporcionalnem
načelu glasuje o listah kandidatov. Volilec lahko glasuje samo
za eno listo kandidatov.
Občina, ki ima več kot 100.000 prebivalcev, se za volitve
članov občinskega sveta po proporcionalnem načelu lahko
razdeli na volilne enote.
86. člen
Če se člani občinskega sveta po proporcionalnem načelu
volijo v občini kot volilni enoti, se mandati dodelijo listam
kandidatom po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo
tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli
z vsemi števili od ena do števila članov občinskega sveta, ki se
volijo po proporcionalnem načelu (D/Hondtov sistem). Z liste
kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov
je dobila lista. Izvoljeni so kandidati po vrstnem redu na listi.
87. člen
Če se člani občinskega sveta volijo po proporcionalnem
načelu v več volilnih enotah, se število mandatov, ki jih dobi
posamezna lista, ugotovi s količnikom, ki se izračuna tako, da
se skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov
v volilni enoti, deli s številom članov občinskega sveta, ki se
volijo v volilni enoti. S tem količnikom se deli število glasov za
listo. Listi pripada toliko mandatov, kolikorkrat je količnik
vsebovan v številu glasov za listo. Izvoljeni so kandidati po
vrstnem redu na listi.

b) Večinske volitve
81 .člen

88. člen

Pri volitvah po večinskem načelu se glasuje o posameznih
kandidatih. Volilec lahko glasuje največ za toliko kandidatov,
kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.

Mandati, ki po prejšnjem členu niso bili razdeljeni v volilnih
enotah, se razdelijo na ravni občine na podlagi seštevkov
glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile vložene v dveh
ali več volilnih enotah.

če z občinskim predpisom ni drugače določeno, so izvoljeni
kandidati, ki so dobili največ glasov.
82. člen
Z občinskim predpisom je lahko določeno, da je za izvolitev
potreben določen najmanjši odstotek oddanih glasov. Ta
odstotek ne sme biti višji od 50 odstotkov, če se v volilni enoti
voli en član občinskega sveta, in ne višji od 25 odstotkov, če
se v volilni enoti voli več članov občinskega sveta.
83. člen
Če v primerih iz prejšnjega člena ni izvoljen noben kandidat
oziroma ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor članov občin40

Za razdelitev teh mandatov se najprej ugotovi, koliko mandatov bi pripadlo istoimenskim listam, sorazmerno številu glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. To se ugotovi na
podlagi zaporedja najvišjih količnikov, ki se izračunajo tako,
da se seštevki glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh
volilnih enotah, delijo z vsemi števili od ena do števila, ki
predstavlja seštevek števila mandatov, ki so jih istoimenske
liste dobile po prejšnjem členu v volilnih enotah, in števila
nerazdeljenih mandatov.
Tiste istoimenske liste, ki jim po količnikih iz prejšnjega
odstavka ne bi pripadli najmanj trije mandati, se pri delitvi
mandatov na ravni občine ne upoštevajo. Mandati, ki bi pripadli tem listam po količnikih iz prejšnjega odstavka, razen
poročevalec

mandatov, ki so jih te liste že dobile po prejšnjem členu
v volilnih enotah, pripadejo preostalim istoimenskim listam
po zaporedju najvišjih količnikov iz prejšnjega odstavka.
Istoimenskim listam, ki se upoštevajo pri delitvi mandatov na
ravni občine, se dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika
med številom mandatov, ki bi jim pripadli po prejšnjih dveh
odstavkih, in številom mandatov, ki so jih že dobile po prejšnjem členu v volilnih enotah.
89. člen
Mandati, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi mandatov na
ravni občine, se dodelijo listam v volilnih enotah, ki imajo
največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti
iz 87. člena tega zakona. Izvoljeni so kandidati po vrstnem
redu na listi.
90. člen
Če se v občini, ki ima več kot 100.000 prebivalcev, vsi člani
občinskega sveta volijo po proporcionalnem načelu, se glasuje o posameznih kandidatih z list kandidatov v volilnih
okrajih.

96. član
Kandidate za člane občinskega sveta, predstavnike italijanske
oziroma madžarske narodne skupnosti, določijo volilci - pripadniki narodne skupnosti v občini.
97. člen
Kandidate za člane občinskega sveta, predstavnike romske
skupnosti, določijo volilci - pripadniki te skupnosti v občini.
98. člen
Vsaka politična stranka v občini lahko določi kandidate za
člane občinskega sveta v vsaki volilni enoti. V posamezni
volilni enoti lahko določi največ toliko kandidatov, kolikor
članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.
99. člen
Politična stranka določi kandidate po postopku, določenem
z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati
samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.

Občina se razdeli na toliko volilnih okrajev, kolikor članov
občinskega sveta se voli.

100. član

Če se občina razdeli na volilne enote, se vsaka volilna enota
razdeli na toliko volilnih okrajev, kolikor članov občinskega
sveta se voli v volilni enoti.

Kandidati politične stranke v posamezni volilni enoti morajo
imeti podporo s podpisi najmanj 30 volilcev, ki imajo stalno
prebivališče v volilni enoti. Če je v volilni enoti manj kot 500
prebivalcev, zadostuje podpora s podpisi najmanj 15 volilcev.

91. člen
V vsakem volilnem okraju se glasuje za enega kandidata.
V posameznem volilnem okraju se glasuje samo o enem
kandidatu z iste liste kandidatov.
Če na listi kandidatov ni toliko kandidatov, kolikor članov
občinskega sveta se voli v volilni enoti, se o posameznem
kandidatu s te liste lahko glasuje na največ dveh volilnih
okrajih.
Če na listi kandidatov, ki so jo določili volilci, samo en kandidat, se o njem glasuje v vseh volilnih okrajih.
Glasovi, ki jih dobijo posamezni kandidati z liste kandidatov
po volilnih okrajih, se seštevajo kot glasovi za listo.
92. člen
Če občina ni razdeljena na volilne enote, se mandati dodelijo
listam kandidatov na način, ki je določen v 86. členu tega
zakona.
93. člen
Če je občina razdeljena na volilne enote, se mandati dodelijo
listam kandidatov na način, ki je določen v 87. do 89. členu
tega zakona.
94. član
Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista. Izvoljeni so kandidati po vrstnem redu
dobljenega deleža glasov v skupnem številu glasov, oddanih
za vse kandidate v volilnem okraju oziroma v dveh volilnih
okrajih. Če sta dva kandidata dobila enak delež glasov, o izvolitvi med njima določa žreb.
7. Kandidirani«
a) Kandidiranje za vačlnake volltva
95. člen
Kandidate za člane občinskega sveta, ki se volijo po večinskem načelu, določijo politične stranke v občini in volilci
v volilni enoti.
poročevalec

101. člen
Volilci določajo kandidate s podpisovanjem ali na zborih
volilcev.
102. člen
Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni
enoti lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj 30 volilcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Če ima volilna
enota manj kot 500 prebivalcev, lahko določi kandidate s podpisovanjem skupina najmanj 15 volilcev.
103. člen
Vsaka skupina volilcev lahko določi največ toliko kandidatov,
kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.
104. člen
Volilci lahko določajo kandidate na zborih volilcev, če to
zahteva najmanj 30 volilcev v volilni enoti oziroma najmanj 15
volilcev v volilni enoti, ki ima manj kot 500 prebivalcev. Zahtevo je treba vložiti pisno pri volilni komisiji volilne enote
najpozneje v desetih dneh od dneva razpisa volitev.
105. član
Na zborih volilcev se določajo kandidati po predlogih volilcev.
Vsak volilec lahko predlaga največ toliko kandidatov, kolikor
članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Za kandidate
so določeni tisti predlagani kandidati, za katere je na vseh
zborih volilcev v volilni enoti glasovalo najmanj 30 volilcev
oziroma najmanj 15 volilcev, če ima volilna enota manj kot
500 prebivalcev.
106. član
Predlogi kandidatur se vložijo pisno pri volilni komisiji volilne
enote najpozneje v 30 dneh od dneva razpisa volitev.
Predlog kandidature mora vsebovati oznako volilne enote,
osebne podatke kandidatov: ime in priimek, datum rojstva,
poklic in delo, ki ga opravlja, ter naslov stalnega prebivališča,
ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča predlagatelja
in njegov podpis. Predlogu morajo biti priložena pisna
soglasja kandidatov.
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107. člen

114. člen

Volilna komisija volilne enote pošlje predloge kandidatur najpozneje 38. dan od dneva razpisa volitev sklicatelju zborov
volilcev.

Na listi kandidatov za območje občine je lahko največ toliko
kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli po proporcionalnem načelu.

108. člen

Na listi kandidatov za volilno enoto je lahko največ toliko
kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni
enoti.

Če občina ni razdeljena na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, skliče zbore volilcev župan.

115. člen

Če je občina razdeljena na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, skliče zbore volilcev na območju take skupnosti predsednik sveta skupnosti.

Vsaka politična stranka v občini lahko določi po eno listo
kandidatov v vsaki volilni enoti.

Zbori volilcev se skličejo najpozneje v treh dneh po prejemu
predlogov kandidatur in se morajo opraviti najpozneje v 11
dneh po sklicu.

Politična stranka določi listo oziroma liste kandidatov po
pravilih, ki so določena v 99. členu tega zakona.

109. člen
Zbor volilcev sestavljajo volilci s stalnim prebivališčem na
območju, za katero je sklican zbor volilcev. Zbor volilcev je
sklepčen, če je navzočih najmanj 20 volilcev. Če je na
območju, za katero je sklican zbor volilcev, manj kot 100
volilcev, je zbor volilcev sklepčen, če je navzočih najmanj 10
volilcev.
110. člen
Zbor volilcev vodi predsedstvo zbora, ki ga izvoli zbor. V predsedstvo zbora se izvolijo najmanj trije volilci.
Zbor izvoli tudi zapisnikarja in dva overitelja zapisnika.
Predlagani kandidati za člane občinskega sveta ne smejo
izvoljeni v predsedstvo zbora niti za zapisnikarja ali za overitelja zapisnika.
111. člen
Zbor volilcev odloča o predlogih kandidatur, ki jih je prejel po
106. členu tega zakona, in o dodatnih predlogih, ki jih vložijo
volilci na samem zboru. Dodatne predloge lahko volilci vložijo
do začetka glasovanja o predlogih. Dodatni predlogi se vložijo pisno in morajo imeti vse sestavine iz 106. člena tega
zakona.
O predlogih kandidatur odločajo volilci na zborih volilcev
s tajnim glasovanjem, razen če zbor volilcev soglasno sklene
drugače.
112. člen
O delu zbora volilcev se vodi zapisnik, ki obsega: označbo
volilne enote in območja zbora volilcev, imena in priimke
članov predsedstva, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika,
število navzočih volilcev, imena in priimke predlaganih kandidatov, število glasov, ki so jih dobili posamezni predlagani
kandidati, ter druge okoliščine, ki so pomembne za delo
zbora. Zapisnik podpišejo predsedujoči, zapisnikar in overitelja zapisnika.
Zapisnik pošlje predsedstvo zbora sklicatelju zbora volilcev
najpozneje naslednji dan po opravljenem zboru volilcev. Sklicatelj zborov volilcev pošlje zapisnike zborov volilcev najpozneje naslednji dan po prejemu zadnjega zapisnika volilni
komisiji volilne enote.
Volilna komisija volilne enote ugotovi, kateri predlagani kandidati so dobili potrebno podporo na zborih volilcev in so
določeni za kandidate.
b) Kandidiranje za proporcionalne volitve

116. člen
Lista kandidatov politične stranke mora imeti podporo s podpisi najmanj 30 volilcev v volilni enoti. Če je v volilni enoti
manj kot 500 prebivalcev, zadostuje podpora s podpisi najmanj 15 volilcev.
117. člen
Listo kandidatov v volilni enoti lahko določi s podpisovanjem
skupina najmanj 30 volilcev v volilni enoti. Če ima volilna
enota manj kot 500 prebivalcev, lahko določi listo kandidatov
s podpisovanjem skupina najmanj 15 volilcev.
118. člen
Vsaka skupina volilcev lahko določi le eno listo kandidatov.
c) Skupne določbe o kandidiranju
119. člen
Vsakdo lahko kandidira samo v eni volilni enoti in samo eni
listi kandidatov.
120. člen
Za vsako kandidaturo je potrebno pisno soglasje kandidata.
Soglasje kandidata je nepreklicno.
121. člen
Vsak volilec lahko da podporo s podpisom največ toliko
kandidatom, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni
enoti po večinskem načelu, in samo eni listi kandidatov.
122. člen
Podpora s podpisi se lahko daje od dneva, ki je določen za
začetek volilnih opravil, do dneva, ki je določen za predložitev
list kandidatov.
123. člen
Volilec da svojo podporo s podpisom na predpisanem
obrazcu. Obrazec podpiše osebno pri pristojnem organu, ki
vodi evidenco volilne pravice, oziroma pri pristojnemu krajevnemu uradu.
Organ iz prejšnjega odstavka vodi poseben seznam izdanih
obrazcev. Seznam obrazcev in podatki o tem, komu so bili
izdani, so uradna tajnost. Pravico vpogleda v te podatke ima
samo pristojna volilna komisija oziroma sodišče.

113. člen

124. člen

Liste kandidatov za člane občinskega sveta, ki se volijo po
proporcionalnem načelu, določijo politične stranke v občini
in volilci v volilni enoti.

Za vsako kandidaturo oziroma listo kandidatov mora predlagatelj določiti predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov.
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125. člen
Kandidature in liste kandidatov se vložijo pisno pri pristojni
volilni komisiji najpozneje 25. dan pred dnevom glasovanja.
126. člen
Kandidatura oziroma lista kandidatov mora vsebovati oznako
volilne enote, ime predlagatelja, ime liste kandidatov, osebne
podatke kandidatov: ime in priimek, datum rojstva, poklic in
delo, ki ga opravlja, naslov stalnega prebivališča, ime in
priimek ter naslov stalnega prebivališča predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov. Kandidaturi oziroma listi
kandidatov morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov in
s tem zakonom določeno najmanjše število podpisov volilcev
na predpisanih obrazcih.
Če se o kandidatih z liste kandidatov glasuje po volilnih
okrajih, je potrebno navesti tudi razporeditev kandidatov po
volilnih okrajih.
Kandidaturi oziroma listi kandidatov, ki jo vloži politična
stranka, morajo biti priložena tudi pravila politične stranke
o določanju kandidatov oziroma list kandidatov in zapisnik
o določitvi kandidatov oziroma list kandidatov.
127. člen
Če je predlagatelj kandidature oziroma liste kandidatov skupina volilcev, se kot ime predlagatelja navede ime in priimek
enega izmed teh volilcev z dodatkom »in skupina volilcev«.
128. člen
Ime liste kandidatov, ki jo vloži politična stranka, je ime
politične stranke. Sestavni del imena je lahko tudi skrajšano
ime stranke ali kratica njenega imena. Imenu liste kandidatov
se lahko doda simbol oziroma znak stranke.
Če dvoje ali več političnih strank vloži skupno listo kandidatov, določijo ime skupne liste. Iz imena skupne liste mora biti
razvidno, da gre za skupno listo dveh ali več političnih strank.
129. člen
Ime liste kandidatov, ki jo vloži skupina volilcev, določijo ti
volilci. Če ime liste ni določeno, je ime liste ime predlagatelja
iz 127. člena tega zakona.
8. Potrjevanje posamičnih kandidatur oziroma kandidatnih
list
130. člen
Posamične kandidature oziroma liste kandidatov (v nadaljnjem besedilu: kandidature) se predložijo volilni komisiji
volilne enote najpozneje petindvajseti dan pred dnem glasovanja do 19. ure.
Ko volilna komisija volilne enote prejme kandidaturo, takoj
preiskusi, ali je pravočasno vložena in ali je določena v skladu
s tem zakonom.

merih iz prejšnjih dveh odstavkov volilna komisija listo kandidatov zavrne v celoti ali samo glede posameznih kandidatov.
133. člen
Če volilna komisija volilne enote ugotovi, da je posamezni
kandidat določen na dveh ali več listah kandidatov v volilni
enoti, šteje za veljavno kandidaturo, ki je bila prva določena,
in o tem takoj obvesti kandidata in predstavnike kandidata
oziroma liste kandidatov.
Volilne komisije volilnih enot takoj pošljejo občinski volilni
komisiji podatke o vloženih kandidaturah. Če občinska volilna
komisija ugotovi, da posamezni kandidat kandidira v več
volilnih enotah, šteje za veljavno kandidaturo, ki je bila prva
določena. O tem takoj obvesti volilne komisije volilnih enot,
kandidata in predstavnike list kandidatov.
134. člen
Kandidaturo, ki je pravočasno vložena in določena v skladu
s tem zakonom, volilna komisija volilne enote potrdi.
135. člen
Odločbo o potrditvi oziroma o zavrnitvi kandidature izda
volilna komisija volilne enote najpozneje do osemnajstega
dne pred dnem glasovanja. Odločbo pošlje predstavniku kandidature.
136. člen
Volilna komisija volilne enote sestavi seznam potrjenih posamičnih kandidatur v volilni enoti po abecednem redu priimkov
kandidatov, začenši s črko, ki se določi z žrebom.
Volilna komisija volilne enote sestavi seznam potrjenih list
kandidatov v volilni enoti po vrstnem redu, ki se določi
z žrebom.
Če se glasuje o posamičnih kandidatih po volilnih okrajih,
volilna komisija volilne enote sestavi tudi seznam kandidatov,
o katerih se glasuje v posameznih volilnih okrajih. Vrstni red
kandidatov na seznamu je enak vrstnemu redu list na seznamu potrjenih list kandidatov.
137. člen
Seznami potrjenih posamičnih kandidatur in list kandidatov
po volilnih enotah v občini in seznami kandidatov, o katerih se
glasuje v posameznih volilnih okrajih, se objavijo v sredstvih
javnega obveščanja najpozneje petnajst dni pred dnem glasovanja. Za objavo skrbi občinska volilna komisija. 138. člen
Sredstva javnega obveščanja so dolžna objaviti sezname
posamičnih kandidatur oziroma list kandidatov s podatki,
določenimi v tem zakonu.
Republiška volilna komisija določi sredstva javnega obveščanja, v katerih se objavijo seznami kandidatur.
9. Glasovanje na volličlh
a) Organizacija In delo na volliču

131. člen
Če volilna komisija volilne enote ugotovi, da je kandidatura
vložena prepozno, jo zavrne.
132. člen

139. člen
Volišča določi občinska volilna komisija.
Volišča imajo zaporedno številko.

Če volilna komisija volilne enote ugotovi, da kandidatura ni
določena v skladu s tem zakonom, jo zavrne.

140. člen

Če volilna komisija volilne enote ugotovi formalne pomanjkljivosti v kandidaturi, zahteva takoj od predlagatelja, da jih
v treh dneh odpravi. Če formalne pomanjkljivosti niso pravočasno odpravljene, volilna komisija kandidaturo zavrne. V pri-

Za vsako volišče se določi poseben prostor. Prostor, kjer se
glasuje, mora biti urejen tako, da je zagotovljeno tajno izpolnjevanje glasovnice. Volišče mora biti opremljeno na način, ki
preprečuje opazovanje volivca pri izpolnjevanju glasovnice.

poročevalec
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Za volišče se šteje zgradba, v kateri se glasuje, dvorišče te
zgradbe in določen prostor okrog zgradbe.

Volivec najprej pove svoj priimek in rojstno ime, po potrebi pa
tudi svoje prebivališče.

Volilne komisije pripravijo pravočasno za vsa volišča, ki so jih
določile, potrebno število glasovalnih skrinjic, tiskanih glasovnic in drug volilni material.

Predsednik ali član volilnega odbora ugotovi istovetnost
volivca z osebnim dokumentom ali na drug način. Istovetnost
se lahko ugotovi na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki
izkazuje osebne podatke volivca. Istovetnosti ni treba ugotavljati, če predsednik ali član volilnega odbora osebno pozna
volivca.

Na volišču je treba razobesiti razglase s seznami kandidatov
oziroma list kandidatov, o katerih se glasuje.
141. člen
Na dan glasovanja je prepovedana vsaka agitacija na volišču.
142. člen
Na dan pred volitvami se zberejo predsednik in člani volilnega
odbora v prostoru, kjer se bo glasovalo, in zagotovijo, da je
prostor primerno urejen za izvedbo glasovanja ter prevzamejo
potrebno število glasovalnih skrinjic in glasovnic, overjen
volilni imenik za območje volišča, razglase in drugo, kar je
potrebno za izvedbo glasovanja na volišču.
Volilni material iz prejšnjega odstavka lahko predsednik in
člani volilnega odbora prevzamejo tudi najkasneje pol ure
pred pričetkom glasovanja.
O prevzemu volišča in volilnega gradiva iz prvega odstavka
tega člena napravi volilni odbor zapisnik, ki ga podpišejo vsi
člani in predsednik volilnega odbora.
143. člen
Najkasneje pol ure pred začetkom glasovanja se zberejo predsednik in člani volilnega odbora v prostoru, kjer se glasuje in
pregledajo, če je prostor v enakem stanju, kot so ga zapustili
na dan pred volitvami, in če je volilni material v enakem
stanju, kot na dan pred glasovanjem, zlasti pri tem preverijo,
če je volilna skrinjica prazna. O tem se sestavi zapisnik, ki ga
podpišejo predsednik in člani volilnega odbora.

Nato obkroži predsednik ali član volilnega odbora zaporedno
številko pred imenom volivca v volilnem imeniku in mu
pojasni, kako se glasuje, ter mu izroči glasovnico.
Če kdo pomotoma ni vpisan v volilni imenik, glasuje na
podlagi potrdila pristojnega občinskega organa, da je vpisan
kot volivec za območje volišča, na katerem želi glasovati. To
se vpiše v zapisnik; potrdilo se priloži zapisniku.
148. člen
Volilni odbor ne sme odreči glasovanja nikomur, ki je vpisan
v volilni imenik za to volišče, in tudi ne osebam, ki so se
izkazale s potrdili.
Če ima član volilnega odbora glede posameznih volivcev, ki
hočejo glasovati, kakšno pripombo, se ta vpiše v zapisnik.
149. člen
Če hoče glasovati oseba, katere ime je v volilnem imeniku že
obkroženo, se njen priimek, rojstno ime, prebivališče ter
njena morebitna izjava vpišejo v zapisnik, glasovati pa ji
volilni odbor ne dovoli.
150. člen
Glasovanje se opravi z glasovnico.
151. člen
Glasovnica za večinske volitve v občini, ki je razdeljena na
volilne enote, vsebuje:

b) Gla»ovan|e

- oznako občine in oznako volilne enote
144. člen
Glasovanje traja nepretrgoma od 7. do 19. ure. Volišče, na
katerem so glasovali vsi v volilni imenik vpisani volivci, se
lahko zapre že pred 19. uro.
Volilni odbori lahko v sporazumu z občinsko volilno komisijo
določijo, da se glasovanje začne pred 7. uro ali konča po 19.
uri, če je to potrebno, da se omogoči glasovanje volivcem, ki
sicer ne bi mogli glasovati.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena se glasovanje ne more začeti pred 4. uro in ne končati po 23. uri.
145. člen
Volivci, ki so na dan glasovanja odsotni, lahko glasujejo pred
tem dnem, vendar pa ne prej kot pet dni pred dnem glasovanja in ne kasneje kot dva dni pred dnem glasovanja. Glasovanje se opravi na posebnem volišču na sedežu občinske volilne
komisije.
146. člen
Občinska volilna komisija obvesti volivce o dnevu glasovanja
in o volišču, na katerem so vpisani v volilni imenik.
147. člen
Volivec glasuje osebno na volišču, na katerem je vpisan
v volilni imenik.
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- zaporedne številke ter priimke in imena kandidatov po
seznamu
- navodilo o načinu glasovanja
152. člen
Glasovnica za proporcionalne volitve, pri katerih se glasuje
o listah kandidatov, vsebuje:
- oznako občine in oznako volilne enote
- zaporedne številke in imena list kandidatov po vrstnem
redu iz seznama list kandidatov
- navodilo o načinu glasovanja.
Volivec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko liste kandidatov, za katero glasuje.
153. člen
Glasovnica za glasovanje o kandidatih v volilnih okrajih vsebuje:
- oznako občine in oznako volilne enote,
- oznako volilnega okraja,
- zaporedne številke in imena list kandidatov po vrstnem
redu iz seznama list kandidatov ter priimke in imena kandidatov, o katerih se glasuje v volilnem okraju,
- navodilo o načinu glasovanja.
Volivec lahko glasuje samo za enega kandidata. Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred
priimkom in imenom kandidata, za katerega glasuje.
poročevalec

154. člen
Ko volivec izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico
in odide z volišča.
155. člen
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče
ugotoviti, za katerega kandidata je volivec glasoval, sta neveljavni.
Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval na drugačen
način, kot je določeno v tem zakonu, pa je iz nje jasno
razvidno, za katerega kandidata oziroma listo kandidatov je
glasoval.

Glasovanje po pošti se opravi pred dnem, ki je določen
z razpisom kot dan glasovanja.
162. člen
Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na
volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo
pred volilnim odborom na svojem domu. To morajo sporočiti
okrajni volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.
10. Ugotavljanje volilnih izidov
a) Ugotavljanje Izida glasovanja na volišču

156. člen
Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani volilnega
odbora oziroma njihovi namestniki.
Ves čas glasovanja so lahko navzoči zaupniki posameznih
kandidatov oziroma list kandidatov.
Kandidat oziroma lista kandidatov ima lahko največ po enega
zaupnika na volišču. Volilna komisija volilne enote izda zaupniku potrdilo, s katerim se izkaže pri volilnem odboru.
157. člen
Predsednik volilnega odbora skrbi s pomočjo članov odbora
za red in mir na volišču. Če je treba, lahko zahteva pomoč
policije. Dokler so policisti na volišču, so pod njegovim vodstvom in je glasovanje prekinjeno.
Predsednik volilnega odbora lahko vsakogar, ki moti red na
volišču, odstrani z volišča, kar se vpiše v zapisnik. O odstranitvi zaupnika odloči volilni odbor.
Nihče ne sme priti na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem,
razen policistov v primeru iz prvega odstavka tega člena.
Če je to potrebno zaradi nemotenega glasovanja, lahko predsednik volilnega odbora odredi, da se volivci puščajo na
volišče samo v določenem številu ali posamično.
158. člen
Če volivec zaradi telesne hibe ali zato, ker je nepismen, ne bi
mogel glasovati tako, kot je določeno v tem zakonu, ima
pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico. O tem odloči volilni odbor in vpiše to
v zapisnik.
159. člen
O glasovanju se piše zapisnik, v katerega se vpišejo vsi
pomembni dogodki na volišču.
Na zahtevo vsakega člana volilnega odbora in vsakega zaupnika se vpišejo v zapisnik posamezne okoliščine, njegovo
posebno mnenje in njegove pripombe k zapisniku. Zapisnik
podpišejo predsednik in člani volilnega odbora.
160. člen
Volivci ne smejo biti vpoklicani na vojaške vaje na dan glasovanja.
Volivci, ki na dan volitev niso v kraju svojega stalnega prebivališča, ker služijo vojaški rok, lahko glasujejo po pošti v volilni
enoti, v kateri je njihovo stalno prebivališče.
161. člen
Po pošti lahko glasujejo tudi oskrbovanci domov za starejše,
ki nimajo stalnega prebivališča v domu, ter volivci, ki so na
zdravljenju v bolnišnicah, če to sporočijo volilni komisiji
volilne enote najkasneje sedem dni pred dnem glasovanja.
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163. člen
Ko je glasovanje končano, volilni odbor brez prekinitve začne
ugotavljati izide glasovanja.
Volilni odbor posebej ugotavlja izid glasovanja za večinske
volitve in izid glasovanja za proporcionalne volitve.
164. člen
Volilni odbor najprej prešteje neuporabljene glasovnice ter jih
da v poseben omot in omot zapečati.
Volilni odbor nato ugotovi po volilnem imeniku in po potrdilih
skupno število volilcev, ki so glasovali, odpre glasovalno
skrinjico in ugotovi število oddanih glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati oziroma liste kandidatov.
165. člen
O delu volilnega odbora pri ugotavljanju izida glasovanja se
sestavi zapisnik. Vanj se vpiše, koliko je na območju volišča
volilnih upravičencev po volilnem imeniku, koliko volilcev je
glasovalno po volilnem imeniku in koliko jih je glasovalo
s potrdili, koliko volilcev je skupno glasovalo po glasovnicah,
koliko glasovnic je neveljavnih in koliko glasov so dobili
posamezni kandidati oziroma liste kandidatov.
V zapisnik se vpiše tudi morebitna posebna mnenja in pripombe članov volilnega odbora in zaupnikov list kandidatov.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani volilnega odbora.
Zapisnik in drug volilni material pošlje volilni odbor pristojni
volilni komisiji najpozneje naslednji dan po dnevu glasovanja
do 12. ure.
166. člen
Predsednik volilnega odbora razglasi izid glasovanja na
volišču, posebej za večinske volitve in posebej za proporcionalne volitve.
Izid glasovanja se ne sme razglasiti pred 19. uro. Če je
v skladu s 144. členom tega zakona določeno, da se glasovanje konča ob kasnejši uri, se izid glasovanja ne sme razglasiti
pred iztekom te ure.
b) Ugotavljanje Izid« glasovanja v volilnem okraju
167. člen
Okrajni volilni odbor preveri izide glasovanja na voliščih in
ugotovi za območje volilnega okraja, koliko volilcev je vpisano v volilni imenik, koliko jih je na voliščih glasovalo po
volilnem imeniku, koliko jih je glasovalo s potrdili in koliko jih
je glasovalo po pošti, koliko glasovnic je neveljavnih, koliko
glasov so dobili posamezni kandidati in delež glasov posameznih kandidatov v skupnem številu glasov, oddanih v volilnem okraju.
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Okrajni volilni odbor pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti
upošteva glasovnice, ki so prispele po pošti do 12. ure na dan
po dnevu glasovanja.
168. člen
Okrajni volilni odbor sestavi o svojem delu pri ugotavljanju
izida glasovanja zapisnik.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani okrajnega volilnega
odbora.
Okrajni volilni odbor pošlje zapisnik in drug volilni material
pristojni volilni komisiji najpozneje drugi dan po dnevu glasovanja.
c) Ugotavljanje volilnega Izida v volilni enoti

enote občinski volilni komisiji najpozneje četrti dan po dnevu
glasovanja.
č) Ugotavljanje volilnega Izida v občini
175. člen
Volilni izid v občini ugotovi občinska volilna komisija na
podlagi zapisnikov in drugega volilnega materiala, ki ji ga
pošljejo volilne komisije volilnih enot oziroma okrajni volilni
odbori.
176. člen
Kadar se pri proporcionalnih volitvah delijo mandati v volilni
enoti in na ravni občine, občinska volilna komisija ugotovi,
koliko mandatov se dodeli istoimenskim listam kandidatov na
ravni občine in kateri kandidati so izvoljeni.
177. člen

169. člen
Volilna komisija volilne enote preveri izide glasovanja na
voliščih oziroma izide glasovanja v volilnih okrajih in na tej
podlagi ugotovi volilni izid v volilni enoti.
Če je ista volilna enota določena za večinske in za proporcionalne volitve, volilna komisija volilne enote posebej ugotovi
volilni izid za večinske volitve in posebej za proporcionalne
volitve.
170. člen
Volilna komisija volilne enote najprej ugotovi, koliko volilcev
je vpisanih v volilni imenik, koliko volilcev je glasovalo po
volilnem imeniku, koliko jih je glasovalo s potrdili in koliko jih
je glasovalo po pošti ter koliko glasovnic je neveljavnih.
171. člen
Pri ugotavljanju volilnega izida večinskih volitev volilna komisija volilne enote ugotovi, koliko glasov so dobili posamezni
kandidati in kateri kandidati so izvoljeni.
Če je z občinskim predpisom določen najmanjši odstotek
glasov za izvolitev in teg^ odstotka ni dosegel noben kandidat
ali ga ni doseglo toliko kandidatov, kolikor članov občinskega
sveta se voli v volilni enoti, volilna komisija volilne enote
ugotovi, kateri kandidati se uvrstijo v drugi krog volitev.
172. člen
Pri ugotavljanju volilnega izida proporcionalnih volitev, pri
katerih se glasuje za liste kandidatov, volilna komisija volilne
enote ugotovi, koliko glasov je dobila posamezna lista kandidatov, koliko mandatov pripada posamezni listi in kateri kandidati s posameznih list kandidatov so izvoljeni v volilni enoti.
173. člen
Pri ugotavljanju volilnega izida proporcionalnih volitev, pri
katerih se glasuje o posameznih kandidatih v volilnih okrajih,
volilna komisija volilne enote ugotovi za vsako listo kandidatov, koliko glasov so dobili posamezni kandidati z liste po
volilnih okrajih, skupno število glasov, oddanih za kandidate
s posamezne liste v volilni enoti, skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti ter delež glasov
posameznih kandidatov z vsake liste kandidatov v skupnem
številu glasov, oddanih v volilnem okraju oziroma v dveh
volilnih okrajih. Na tej podlagi ugotovi, koliko mandatov je
dobila posamezna lista v volilni enoti In kateri kandidati
s posamezne liste so izvoljeni v volilni enoti.
174. člen
Volilna komisija volilne enote o svojem delu pri ugotavljanju
izida volitev v volilni enoti sestavi zapisnik, ki ga podpišejo
predsednik in člani volilne komisije.
Zapisnik in drug volilni material pošlje volilna komisija volilne
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O ugotavljanju izida volitev v občini sestavi občinska volilna
komisija zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani občinske volilne komisije.
178. člen
Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu volitev
v občini in ga pošlje županu najpozneje šesti dan po dnevu
glasovanja.
Izid volitev v občini objavi občinska volilna komisija v občinskem uradnem glasilu.
179. člen
Občinska volilna komisija izda izvoljenim kandidatom za
člane občinskega sveta potrdilo o izvolitvi.
11. Naknadne in ponovne volitve
180. člen
Naknadne volitve se opravijo, če v volilni enoti ali na posameznem volišču ni bilo izvedeno glasovanje na dan, ki je
določen za glasovanje.Naknadne volitve razpiše volilna komisija volilne enote. Naknadne volitve se morajo opraviti najkasneje v 30 dneh od dneva, ki je bil določen za glasovanje na
splošnih oziroma nadomestnih volitvah.
181. člen
Ponovne volitve se opravijo, če pristojna volilna komisija
zaradi nepravilnosti, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid
volitev, razveljavi glasovanje na volišču in odredi ponovne
volitve.
Ponovne volitve razpiše volilna komisija, ki jih je odredila.
182. člen
Ponovne volitve se opravijo tudi v primeru, če občinski svet ne
potrdi mandata člana občinskega sveta oziroma če sodišče
na podlagi pritožbe razveljavi potrditev mandata člana občinskega sveta in občinska volilna komisija ugotovi, da je zaradi
tega potrebno opraviti ponovne volitve.
Ponovne volitve v primeru iz prejšnjega odstavka razpiše
občinska volilna komisija.
183. člen
Ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur se opravijo
najkasneje v 15 dneh od dneva razpisa ponovnih volitev.'
Ponovne volitve na podlagi novih kandidatur se opravijo najkasneje v dveh mesecih od dneva razpisa ponovnih volitev.
12. Varstvo volilne pravice
184. člen
Zaradi nepravilnosti v postopku kandidiranja ima vsak kandidat oziroma predstavnik kandidature ali liste kandidatov praporočevalec

vico vložiti ugovor pri pristojni volilni Komisiji. Ugovor se
lahko vloži do roka, doloćenega za predložitev liste kandidatov.
Pristojna volilna komisija odloči o ugovoru v postopku potrjevanja kandidatur oziroma list kandidatov. O ugovoru mora
odločiti najpozneje v 48 urah od izteka roka za predložitev
kandidatur oziroma list kandidatov.
185. člen
Občinska volilna komisija lahko razveljavi ali spremeni
odločbo volilne komisije volilne enote, izdane v postopku
potrjevanja kandidatur oziroma list kandidatov, če ugotovi, da
je odločba nepravilna ali nezakonita, in sicer najpozneje do
dneva, določenega za objavo kandidatur oziroma list kandidatov.

191. člen
Če občinski svet pritožbi ne ugodi, pritožnik lahko v 8 dneh od
dneva prejema obvestila, vloži pritožbo na sodišče, pristojno
za upravne spore.
Sodišče odloči o pritožbi v 30 dneh od dneva vložitve pritožbe.
Sodišče odloča v senatu treh sodnikov.
Sodišče odloča ob primerni uporabi določb zakona o upravnih sporih.
13. Splošne določbe

186. člen

192. člen

Zoper odločbo volilne komisije, s katero se zavrne kandidatura oziroma lista kandidatov ali ugovor iz 180. člena tega
zakona, in zoper odločbo občinske volilne komisije iz prejšnjega člena lahko vsak kandidat ali predstavnik kandidature
oziroma liste kandidatov vloži pritožbo na sodišče, pristojno
za upravne spore v 48 urah po prejemu odločbe.

Roki po tem zakonu tečejo ne glede na nedelje, državne
praznike in druge dela proste dneve.
Vloge, ki so po tem zakonu vezane na roke, se vlagajo neposredno pri pristojnih organih.

Sodišče mora odločiti o pritožbi najpozneje v 48 urah po
prejemu pritožbe.

Javna volilna propaganda se mora končati najkasneje 24 ur
pred dnem glasovanja.

193. člen

Sodišče odloča v senatu treh sodnikov.
Sodišče odloča ob primerni uporabi določb zakona o upravnih sporih.
187. člen
Zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora ima vsak kandidat, predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov in vsak
volilec pravico vložiti ugovor pri volilni komisiji volilne enote.
Ugovor se lahko vloži najpozneje naslednji dan po dnevu
glasovanja. Volilna komisija volilne enote mora odločiti
o ugovoru najpozneje četrti dan od dneva glasovanja.
188. člen
Če volilna komisija volilne enote ali občinska volilna komisija
ugotovi takšne nepravilnosti pri glasovanju na volišču oziroma pri delu volilnega odbora, ki so ali bi lahko bistveno
vplivale na izid volitev, razveljavi glasovanje na volišču ter
odredi ponovne volitve v obsegu, v katerem je bilo glasovanje
razveljavljeno.
Če volilna komisija volilne enote ali občinska volilna komisija
ugotovi takšne nepravilnosti pri delu okrajnega volilnega
odbora, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev,
sama ugotovi izid volitev v volilnem okraju.
189. člen
Če občinska volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti pri
delu volilne komisije volilne enote, ki so ali bi lahko bistveno
vplivale na izid volitev, sama ugotovi izid volitev v volilni enoti.
190. člen
Zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vpliva na potrditev
mandatov, ima vsak kandidat in predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov pravico vložiti pritožbo na občinski
svet. Pritožbo lahko vloži do začetka prve seje občinskega
sveta. Pritožbo, ki se ranaša na naknadne ali ponovne volitve,
pa lahko vloži najpozneje v 15 dneh od dneva teh volitev.
Občinski svet odloči o pritožbi ob potrditvi mandatov članov
občinskega sveta.
poročevalec

194. člen
Stroške za izvedbo volitev krijejo občine.
II. VOLITVE ŽUPANA
195. člen
Župan se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice na
neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.
196. člen
Pravico voliti in biti voljen za župana ima vsak občan, ki ima
volilno pravico pri volitvah v občinski svet.
197. člen
Volitve župana se opravijo hkrati z volitvami v občinski svet.
198. člen
Glede določanja kandidatov za župana veljajo smiselno
določbe o kandidiranju za večinske volitve v občinski svet.
Kandidature se predložijo občinski volilni komisiji.
199. člen
Za župana je izvoljen kandidat, ki je dobil večino veljavnih
glasov.
če noben kandidat ni dobil večine glasov, se opravi drugi
krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov. Če
je več kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je
dvoje ali več kandidatov dobilo enako drugo najvišje število
glasov, se izbira kandidatov za drugi krog volitev določi z žrebom. Na glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem redu
glede na število dobljenih glasov v prvem krogu volitev. Če je
število dobljenih glasov enako, se vrstni red določi z žrebom.
Drugi krog volitev razpiše občinska volilna komisija.
200. člen
Glede vprašanj, ki niso posebej urejena v tem oddelku, se
smiselno uporabljajo določbe tega zakona o volitvah v občinske svete.
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III. VOLITVE V POKRAJINSKE SVETE
201. člen
Za volitve predstavnikov občin v pokrajinske svete se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o večinskih volitvah
v občinski svet v občini kot eni volilni enoti.
202. člen

- kdor agitira na volišču (141. člen),
- kdor potem, ko je glasoval, na opomin predsednika volil
nega odbora noče oditi z volišča (154. člen),
- kdor moti red na volišču (157. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT ali s kaznijo zapora do
30 dni se kaznuje za prekršek, kdor v nasprotju s 157. členom
tega zakona pride na volišče z orožjem ali nevarnim orodjem
ali kdor brez naročila predsednika volilnega odbora ukaže, da
se pripelje na volišče oborožena sila, ali jo sam pripelje.

Redne volitve v pokrajinske svete se opravijo istočasno kot
redne volitve v občinske svete.
Če se pokrajina ustanovi po opravljenih rednih volitvah
v občinske svete, se prve volitve v pokrajinski svet opravijo po
določbah tega zakona o predčasnih volitvah.

TRETJI DEL

IV. VOLITVE V SVETE KRAJEVNIH, VAŠKIH IN ĆETRTNIH
SKUPNOSTI
203. člen

Prve redne volitve občinskih svetov v obstoječih občinah se
opravijo najprej dva meseca in najpozneje 15 dni pred potekom štirih let po opravljenih volitvah v občinske skupščine
v 1990.

Za volitve članov svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za
volitve v občinski svet v občini kot eni volilni enoti.
204. člen
Redne volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti
se opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete.
Če traja mandatna doba sveta krajevne, vaške ali četrtne
skupnosti dve leti, se vsake druge redne volitve v svete teh
skupnosti opravijo istočasno kot redne volitve v občinske
svete.
205. člen
Volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti razpiše
župan.
Če se krajevna, vaška ali četrtna skupnost ustanovi po opravljenih rednih volitvah v občinske svete, se prve volitve v svet
krajevne, vaške ali četrtne skupnosti opravijo po določbah
tega zakona o predčasnih volitvah.
206. člen
Volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti vodijo in
izvajajo občinska volilna komisija in volilne komisije teh skupnosti.
207. člen
Volilno komisijo krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti
sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki
se imenujejo izmed volilcev s stalnim prebivališčem v tej
skupnosti.
Volilno komisijo krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti
imenuje svet te skupnosti. Za prve volitve sveta novoustanovljene skupnosti imenuje volilno komisijo take skupnosti
občinska volilna komisija.
V. KAZENSKE DOLOČBE

208. člen

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek:
- kdor ravna v nasprotju s 193. členom tega zakona (kršitev
volilnega molka),
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
209. člen

210. člen
Občinske skupščine najpozneje v dveh mesecih po uveljavitvi
tega zakona z odloki določijo število članov občinskega sveta
in način njihove izvolitve.
Prve volitve v mestni svet Mesta Ljubljana se opravijo po
določbah tega zakona, ki veljajo za volitve v pokrajinske
svete.
211. člen
Prve volitve v občinske svete novih občin, ki bodo ustanovljene do dneva razpisa volitev v občinske svete obstoječih
občin, se opravijo istočasno kot redne volitve v občinske
svete obstoječih občin.
212. člen
Novo izvoljeni občinski svet mora v štirih tednih po volitvah
sklicati dosedanji predsednik občinske skupščine. Sklic je
treba opraviti tako, da se novo izvoljeni občinski svet na svojo
prvo sejo lahko sestane v šestih tednih po opravljenih volitvah.
Dokler ne nastopi funkcije novo izvoljeni župan, opravlja
njegovo funkcijo dosedanji predsednik občinske skupščine.
213. člen
Prve redne volitve v svete obstoječih krajevnih skupnosti se
opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete obstoječih občin.
214. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona nehajo veljati določbe zakona
o volitvah v skupščine (Uradni list SRS, št. 42/89 in 5/90 ter
Uradni list RS, št. 10/90 in 45/90), ki se nanašajo na nadomestne volitve delegatov zborov skupščin občin in posebnih
družbenopolitičnih skupnosti.
215. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

poročevalec

OBRAZLOŽITEV
Ustava Republike Slovenije zagotavlja lokalno samoupravo, ki
jo prebivalci Slovenije avtonomno uresničujejo v občinah in
drugih lokalnih skupnostih (138. člen). Pripravlja se zakon
o lokalni samoupravi, ki naj bi razčlenil nekatera ustavna
načela o lokalni samoupravi - kot je na primer postopek za
oblikovanje občin in pokrajin, oblikovanje občinskih in pokrajinskih svetov idr.
Vlada je predlog za izdajo zakona o lokalni samoupravi
z osnutkom zakona, ki ga je Skupščini Republike Slovenije
predložil Odbor za lokalno samoupravo Skupščine Republike
Slovenije, obravnavala na svoji 33. seji dne 19/11 -1993. Vlada
se je strinjala, da je ta zakon potreben in da bi skupaj z zakonom o državni upravi predstavljal osnovni sistemski skelet, na
katerega bi se lahko postavila celotna zgradba bodočega
javnega sektorja v Republiki Sloveniji. Z navedenima zakonoma bi bila po eni strani izvršena jasna razmejitev, po drugi
strani pa obenem tudi povezanost med državnimi in lokalnimi
zadevami v usklajenem mehanizmu javnega sektorja Republike Slovenije. Vlada je tudi menila, da bi bilo zažeijeno, da
se zakon o lokalni samoupravi sprejme, in da se s sprejemanjem tudi pohiti, da bi se skrajšalo obstoječe negotovo stanje
na terenu, ki je v škodo slovenski državnosti in ovira konsolidacijo njene oblasti, javnih služb in tudi gospodarstva.
Vlada Republike Slovenije se je strinjala s konceptom pristopa, kakor je razviden iz osnutka besedila zakona o lokalni
samoupravi, z njegovimi izhodišči in tudi s temeljnimi rešitvami, ki jih ponuja.
Ob pripravi zakona o lokalni samoupravi je bilo ugotovljeno,
da je potrebno s posebnim zakonom urediti lokalne volitve.
Volilna pravica je z ustavo določena človekova pravica in
temeljna svoboščina, zato je način njenega uresničevanja
mogoče predpisati samo z zakonom. Lokalne skupnosti same
s svojimi predpisi lahko urejajo samo vprašanja izvedbe volitev, ki so specifična za posamezno lokalno skupnost glede na
njeno organiziranost, sestavo njenih organov itd. Pravila
o lokalnih volitvah predstavljajo posebno zaokroženo in
obsežno materijo, ki jo je primerneje urediti v posebnem
zakonu in ne v zakonu o lokalni samoupravi. Podobno velja
tudi za lokalne referendume, za katere je v osnutku zakona
o lokalni samoupravi predvideno, da se uredijo s posebnim
zakonom.
Predlagani zakon sistemsko ureja volitve organov lokalnih
skupnosti. Zaradi težav pri delovanju sedanjih občinskih
skupščin kot tudi zaradi zahtevnih nalog, ki jih čakajo v procesu reorganizacije lokalne samouprave, je smotrno, da se
organizacija, struktura, položaj in način delovanja organov
lokalnih skupnosti uredijo že pred ustanovitvijo novih občin.
Zakon naj bi določil enodomna predstavniška telesa v občinah in določil način njihove izvolitve. Če naj bi dosegel svoj
namen, bi seveda moral biti sprejet čimprej, kar bi omogočilo
izvolitev novih predstavniških teles v obstoječih občinah do
izteka mandata sedanjih občinskih skupščin v letu 1994.
Zakon določa načela za oblikovanje in volitve občinskih svetov in predstavniških organov drugih lokalnih skupnosti.
S tem je omogočeno tudi obstoječim občinam, da izvedejo
volitve, s katerimi bodo namesto sedanjih trodomnih skupščin ustanovljeni enodomni občinski sveti v teritorialnem
okviru sedanjih občin. Zakon v prvem delu povzema nekatere
rešitve iz osnutka zakona o lokalni samoupravi, ki so nujne za
izvedbo volitev.
V skladu z načeli Evropske listine lokalne samouprave prebivalci lokalnih skupnosti uresničujejo svojo pravico do lokalne
samouprave preko svetov, sestavljenih iz članov, ki jih volijo
svobodno in tajno na podlagi neposredne, enake in splošne
volilne pravice. Prebivalci lokalnih skupnosti pa odločajo
o zadevah lokalne samouprave tudi na svojih zborih in z referendumom.
Organi občine so občinski svet, po potrebi eden ali več
občinskih odborov in župan. Organi pokrajine pa so pokrajinporočevalec

ski svet, pokrajinski odbori In predsednik. Opredeljene so
naloge občinskega sveta kot najvišjega 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 vsebinskem smislu. Upoštevati je, da je minimalna zakonska enotnost potrebna že zaradi varstva pravic in interesov državljanov in njihovih organizacij ter interesov, ki izhajajo iz strukturiranosti posameznih občin. S tem lahko zakon opravi tudi
pomembno usmerjevalno funkcijo in pomoč glede na to, da
se teži k čimvečji deprofesionalizaciji opravljanja funkcij
v lokalnih skupnosti.
Zakon ureja tudi zastopanost italijanske oz. madžarske
narodne skupnosti v občinskem svetu in v drugih organih
občine. Zakon razen tega predvideva, naj bi tudi Romi naj bi
imeli v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika na
območjih, kjer stalno živi romska skupnost.
V drugem delu ureja zakon volitve občinskega sveta, župana,
pokrajinskega sveta ter volitve v svete krajevnih, vaških in
četrtnih skupnosti. Podrobno so urejene volitve v občinske
svete, volitve drugih organov pa se naslanjajo na to ureditev.
V skladu z ustavno ureditvijo volilne pravice ima tudi pri
volitvah v občinski svet volilno pravico vsak polnoleten in
poslovno sposoben državljan Republike Slovenije. Vendar pa
je predviden še dodatni pogoj za volilno pravico, in sicer
določena doba bivanja v občini. To je potrebno in utemeljeno
zaradi tega, ker je povezanost občana z občino praviloma
mnogo tesnejša kot povezanost državljana z državo. Zato naj
bi imel pravico voliti kot tudi pravico biti izvoljen za člana
občinskega sveta le tisti občan, ki določeno dobo živi
v občini, se tako čuti z njo povezanega in pozna občinske
razmere.
Tako kot volilna pravica pri državnih volitvah mora biti tudi
volilna pravica pri lokalnih volitvah ustrezno evidentirana.
Zakon te evidence ne ureja posebej, temveč se naslanja na
ureditev evidence volilne pravice pri državnih volitvah, ker gre
vsebinsko za enako problematiko.
Splošne volitve v občinski svet so lahko redne, ki se odvijajo
vsaka štiri leta, lahko pa so tudi predčasne v primeru, da
občinski svet preneha obstajati še pred potekom mandatne
dobe. Tako ene kot druge volitve naj bi po predvideni rešitvi
razpisal predsednik državnega zbora. Zakon posebej ureja
tudi nadomestne volitve, pri čemer upošteva, da je položaj pri
nadomestnih volitvah zelo različen in v celoti odvisen od tega,
na kakšen način (večinski, proporcionalni, kombinirani) so
bile opravljene redne volitve.
Tudi pri oblikovanju volilnih enot je treba upoštevati specifičnosti posameznega načina volitev, kar terja različno oblikovanje volilnih enot. Iz enakih razlogov bo tudi organizacija
volitev lahko različna glede na uporabo enega ali drugega
volilnega sistema. V vsakem primeru naj bi volitve vodila in
skrbela za njihovo zakonitost občinska volilna komisija, ustanovitev drugih volilnih komisij pa je odvisna od načina volitev.
Republiška volilna komisija pri teh volitvah predvidoma ne bi
imela nobenih neposrednih nalog, temveč naj bi skrbela zlasti
za enotno uporabo zakona in usklajeno delovanje občinskih
volilnih organov.
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Zakon predvideva različne sisteme, odvisno od števila članov
občinskega sveta in velikosti občine glede na število prebivalstva. V manjših občinah, ki štejejo manj kot 3000 prebivalcev
ali ima občinski svet manj kot 10 članov, se vsi člani občinskega sveta volijo po večinskem načelu. V občinah, kjer šteje
občinski svet 10 do 20 članov, se lahko vsi člani občinskega
sveta volijo po večinskem načelu, lahko pa se polovica voli po
večinskem, druga polovica pa po proporcionalnem načelu.
V občinah, kjer šteje občinski svet 20 ali več članov, se
najmanj polovica voli po večinskem načelu, najmanj tretjina
pa po proporcionalnem načelu. V občinah, ki imajo več kot
100.000 prebivalcev, pa se lahko vsi člani občinskega sveta
volijo po proporcionalnem načelu, s tem da se o posameznih
kandidatih z list kandidatov glasuje po volilnih okrajih. Člani
občinskega sveta - predstavniki italijanske oziroma madžarske narodnosti in člani občinskega sveta - predstavniki romske skupnosti se volijo po večinskem načelu.
Pri večinskih volitvah se člani občinskega sveta volijo po
volilnih enotah. V posamezni volilni enoti se lahko voli en ali
več članov občinskega sveta, vendar največ trije. Če z občinskim predpisom ni drugače določeno, so izvoljeni kandidati,
ki so dobili največ glasov (načelo relativne večine). Z občinskim predpisom se lahko določi, da je za izvolitev potreben
določen najmanjši odstotek glasov, ki ne sme biti višji od 50
odstotkov, če se v volilni enoti voli en član občinskega sveta,
in ne višji od 25 odstotkov, če se v volilni enoti voli več članov
občinskega sveta. Če v takem primeru ni izvoljen noben
kandidat oziroma ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti, se opravi drugi
krog volitev, v katerega se uvrsti dvakrat toliko kandidatov,
kolikor članov občinskega sveta je potrebno izvoliti v volilni
enoti, in sicer po zaporedju števila glasov, ki so jih dobili
v prvem krogu volitev. V drugem krogu volitev so izvoljeni
kandidati, ki so dobili največ glasov.
Občina, ki šteje manj kot 3000 prebivalcev, se ne deli na
volilne enote. V tem primeru se območje občine šteje za eno
volilno enoto, v kateri se volijo vsi člani občinskega sveta.
V občini kot eni volilni enoti se volijo tudi vsi člani občinskega
sveta - predstavniki italijanske oziroma madžarske narodne
skupnosti in vsi člani občinskega sveta - predstavniki romske
skupnosti.
Pri proporcionalnih volitvah se člani občinskega sveta volijo
v občini kot eni volilni enoti, če ima občina manj kot 100.000
prebivalcev. V večjih občinah pa se lahko pri proporcionalnih
volitvah člani občinskega sveta volijo tudi v več volilnih enotah. V vsaki volilni enoti se voli enako število članov občinskega sveta, vendar najmanj pet.
Pri proporcionalnih volitvah se glasuje o listah kandidatov.
V občini z več kot 100.000 prebivalcev, v kateri se vsi člani
občinskega sveta volijo po proporcionalnem načelu, pa se
glasuje o posameznih kandidatih z list kandidatov po volilnih
okrajih.
Če se člani občinskega sveta volijo po proporcionalnem
načelu v občini kot eni volilni enoti, se mandati dodelijo listam
kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se izračunajo
tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli
z vsemi števili od ena do števila članov občinskega sveta, ki se
volijo po propocionalnem načelu (D'Hondtov sistem).
Če se člani občinskega sveta volijo po proporcionalnem
načelu v več volilnih enotah, se mandati dodeljujejo listam
kandidatov na dveh ravneh: na ravni volilne enote in na ravni
občine.
Na ravni volilne enote se mandati dodelijo listam kandidatov
po navadnem (Hareovem) količniku. Ta se izračuna tako, da
se skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov
v volilni enoti, deli s številom članov občinskega sveta, ki se
volijo v volilni enoti. S tem količnikom se deli število glasov za
listo. Listi pripada toliko mandatov, kolikorkrat je količnik
vsebovan v številu glasov za listo.
Mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, se dodelijo
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istoimenskim listam, ki so bile vložene v dveh ali več volilnih
enotah, na podlagi seštevkov glasov, ki so jih istoimenske
liste dobile v vseh volilnih enotah. Na podlagi zaporedja
najvišjih količnikov, izračunanih po D Hondtovem sistemu, se
ugotovi, koliko mandatov bi pripadlo istoimenskim listam
sorazmerno številu glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih
enotah. Istoimenske liste, ki jim po teh količnikih ne bi pripadli najmanj trije mandati, se pri delitvi mandatov na ravni
občine ne upoštevajo, obdržijo pa mandate, ki so jih dobile pri
prvi delitvi v volilnih enotah. Istoimenskim listam, ki se upoštevajo pri delitvi mandatov na ravni občine, se iz nerazdeljenih mandatov dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika
med številom mandatov, ki bi jim pripadli po zaporedju najvišjih količnikov, izračunanih po D.Hondtovem sistemu, in številom mandatov, ki so jih že dobile pri prvi delitvi v volilnih
enotah. Mandati, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi
mandatov na ravni občine, se dodelijo listam v volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika
v volilni enoti.
Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista. Izvoljeni so kandidati po vrstnem redu na
listi.
V občini, v kateri se vsi člani občinskega sveta volijo po
proporcionalnem načelu in se o posameznih kandidatih z list
kandidatov glasuje po volilnih okrajih, se glasovi, ki so jih
dobili posamezni kandidati z liste kandidatov, seštevajo kot
glasovi za listo. O posameznem kandidatu z liste kandidatov
se lahko glasuje v enem ali dveh volilnih okrajih. Z liste
kandidatov so izvoljeni kandidati po vrstnem redu dobljenega
deleža glasov v skupnem številu glasov, oddanih za vse kandidate v volilnem okraju oziroma v dveh volilnih okrajih. Izjema
je predvidena za primer, če je na listi kandidatov, ki so jo
določili volilci, en sam kandidat. O njem se glasuje v vseh
volilnih okrajih, izvoljen pa je, če je njegova lista dobila
mandat v volilni enoti, to je, če skupno število glasov, ki jih je
dobil v vseh volilnih okrajih, dosega količnik v volilni enoti.
Določbe o kandidiranju so prilagojene različnim volilnim
sistemom, ki jih predvideva zakon. Kandidate in liste kandidatov lahko določijo politične stranke v občini in volilci v volilni
enoti. Kandidate za člane občinskega sveta - predstavnike
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti določijo
volilci - pripadniki narodne skupnosti. Kandidate za člane
občinskega sveta - predstavnike romske skupnosti pa določijo volilci - pripadniki te skupnosti.
Vsaka politična stranka v občini lahko določi kandidate oziroma liste kandidatov za člane občinskega sveta v vsaki volilni
enoti. Kandidate oziroma liste kandidatov določi po
postopku, določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov oziroma list kandidatov smejo sodelovati samo člani
stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče
v občini. Kandidate oziroma liste kandidatov določijo s tajnim
glasovanjem. Kandidatura oziroma lista kandidatov politične
stranke mora imeti podporo s podpisi volilcev, ki imajo stalno
prebivališče v volilni enoti, kot je predvidena za kandidature
oziroma liste kandidatov, ki jih določijo sami volilci s podpisovanjem.
Volilci lahko določajo kandidate in liste kandidatov s podpisovanjem. Kandidate oziroma listo kandidatov za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi skupina
najmanj 30 volilcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti,
oziroma skupina najmanj 15 volilcev, če ima volilna enota
manj kot 500 prebivalcev.
Za volitve članov občinskega sveta po večinskem načelu
lahko vsaka politična stranka in vsaka skupina volilcev določi
največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se
voli v volilni enoti. Za volitve po proporcionalnem načelu
lahko vsaka politična stranka in vsaka skupina volilcev vloži le
eno listo kandidatov v volilni enoti. Na listi kandidatov je lahko
največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se
voli v volilni enoti. Volilec lahko da podporo s podpisom
največ toliko kandidatom, kolikor članov občinskega sveta se
voli v volilni enoti po večinskem načelu, in samo eni listi
kandidatov v volilni enoti.
poročevalec

Volilci lahko določajo kandidate za člane občinskega sveta, ki
se volijo po večinskem načelu, tudi na zborih volilcev v volilni
enoti. Zbori volilcev se skličejo na zahtevo, ki jo vloži pisno pri
volilni komisiji volilne enote najpozneje v desetih dneh po
razpisu volitev najmanj 30 volilcev v volilni enoti oziroma
najmanj 15 volilcev, če ima volilna enota manj kot 500 prebivalcev. Na zborih volilcev se določajo kandidati po predlogih
volilcev, ki se vložijo pisno pri volilni komisiji volilne enote
najpozneje v 30 dneh od dneva razpisa volitev ali na samem
zboru volilcev pred začetkom glasovanja o predlogih. Vsak
volilec lahko predlaga največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Zbor volilcev je
sklepčen, če je navzočih najmanj 20 volilcev z območja, za
katero je sklican zbor, oziroma najmanj 10 volilcev, če je na
območju, za katero je sklican zbor, manj kot 100 volilcev. Za
kandidate zborov volilcev so določeni tisti predlagani kandidati, za katere je na vseh zborih volilcev v volilni enoti glasovalo najmanj toliko volilcev, kolikor jih je potrebno za določitev kandidatov s podpisovanjem.
f
Glede potrjevanja kandidatur in list kandidatov so smiselno
povzeta pravila, ki jih za potrjevanje list kandidatov določa
zakon o volitvah v državni zbor. To velja tudi za določanje
predstavnikov in zaupnikov kandidatov oziroma list kandidatov.
Način glasovanja je v tehničnem, organizacijskem in proceduralnem delu podoben kot pri državnih volitvah, ima pa nekaj
posebnosti, ki so predvsem posledica možne uporabe različnih načinov volitev. Vsekakor pa način glasovanja za volilca

v nobenem primeru ne bo zapleten, zlasti v primerjavi s prejšnjimi občinskimi volitvami.
Tudi ugotavljanje izida glasovanja je urejeno podobno kot
v zakonu o volitvah v državni zbor. Isto velja za naknadne in
ponovne volitve ter varstvo volilne pravice. Za primer, če
občinski svet ob potrditvi mandatov članov občinskega sveta
ne ugodi pritožbi kandidata oziroma predstavnika kandidature ali liste kandidatov zoper odločitev volilne komisije, ki
lahko vpliva na potrditev mandatov, je v okviru določb o varstvu volilne pravice predvidena možnost pritožbe na sodišče,
ki je pristojno za upravne spore.
Zakon v posebnih poglavjih ureja nekatera vprašanja volitev
župana, volitev v pokrajinske svete in volitev v svete krajevnih,
vaških oziroma četrtnih skupnosti. Glede vprašanj, ki v teh
poglavjih niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o volitvah v občinski svet.
Kazenske določbe so smiselno enake kot v zakonu o volitvah
v državni zbor.
Tretji del zakona vsebuje prehodne in končne določbe. Te
urejajo izvedbo volitev v občinske svete v obstoječih občinah,
ki naj bi nadomestili sedanje občinske skupščine ob izteku
njihovega mandata v prihodnjem letu, kot tudi izvedbo volitev
v svete obstoječih krajevnih skupnosti. Za Mesto Ljubljana je
predvidena rešitev, da se volitve v mestni svet opravijo po
določbah tega zakona, ki veljajo za volitve v pokrajinske
svete, dokler se Mesto Ljubljana ne bo preoblikovalo
v mestno občino.

Predlog za izdajo zakona o ŽELEZNICAH z osnutkom zakona - EPA 300
Vlada Republike Slovenije je na 35. seji dne 8. julija 1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O ŽELEZNICAH
Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve elinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266.
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

POVZETEK
Področje, ki naj se uredi z zakonom o železnicah, je zdaj
urejeno z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja za
področje dejavnosti železniškega prometa (Uradni list
SRS, it 43/89, 33/92). To je področ|e urejanja dejavnosti
in organiziranosti poslovnega sistema Slovenskih železnic.
Zaradi čim hitrejšega prilagajanja sodobnemu evropskemu pravu in s tem vključevanja v evropske povezovalne tokove ob upoštevanju smernic Evropske skupnosti z namenom popolne In jasne pravne ureditve tega
področja pri nas ter zagotovitve zdrave finančne strukporočevalec
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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podfltgi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije
sodelovala:
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze.

ture je nastala potreba po novi zakonski ureditvi železniške infrastrukture in železniških prometnih storitev.
Z uveljavitvijo predlaganega zakona naj bi se dosegla
velika sprememba v položaju Slovenskih železnic, ki se
morajo iz statusnega simbola države in sredstva njene
socialne politike spremeniti v komercialno podjetje s tržnim poslovanjem, ki pa ne bo zanemarjalo opravljanje
železniških prometnih storitev zaradi javnega interesa.
Z zakonom o železnicah želimo zagotoviti pravno podlago za:
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' 1. opredelitev železniških prometnih storitev, ki jih zago* tavlja Republika Slovenija (RS) zaradi javnega interesa
ter določitev načinov in pogojev, pod katerimi jih zagotavlja;

gospodarska družba oziroma koncesionar plačevala
uporabnino. S tem postane infrastruktura sredstvo,
s katerim Vlada RS uskladi pogoje gospodarjenja
v železniškem in cestnem prometu.

2. reorganizacijo javnega podjetja Slovenske železnice
v gospodarsko družbo in začetek poslovanja družbe na
podlagi zdrave finančne strukture, opredeljene s Smernico Evropske skupnosti it. 1192/69-91;

Vsebino dolgoročne strategije razvoja železniških prometnih storitev, ki jih zagotavlja zaradi javnega interesa
RS, določa osnutek predlaganega zakona. Strategijo
sprejme državni zbor.
Obstoječa družbena podjetja, katerih dejavnosti so storitve, ki so neposredni pogoj za opravljanje železniških
prometnih storitev (vzdrževanje železniških vagonov in
vozil), bodo ostala sestavni del Slovenskih železnic.
V preostalih družbenih podjetjih bo ugotovljen lastninski
delež Slovenskih železnic, ki se bo bodisi prenesel na
gospodarsko družbo ali prodal in Izkupiček od prodaje
uporabil za razvoj železniške infrastrukture.

3. uvedbo tržno poslovnih načel v poslovanje Slovenskih
železnic;
4. spodbujanje prenosa čim večjega deleža prometnih
storitev na železnico kot okolju najprijaznejše oblike
opravljanja prometnih storitev
ter na tej podlagi usposobiti Slovenske železnice za
sodobne prometne potrebe predvsem RS in seveda tudi
evropskih držav.
Predlagani zakon kot železniške prometne storitve opredeljuje prevoz potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem prometu po železnici in storitve, ki so neposredni pogoj za njihovo opravljanje.
V skladu s tako opredeljenimi železniškimi prometnimi
storitvami se zaradi javnega interesa opravljajo:
- storitve vzdrževanja in razvoja železniške infrastruktura;
- storitve potniškega prometa;
- storitve kombiniranega železniškega prometa.
Vlada RS predpiše način opravljanja železniških prometnih storitev, ki jih zaradi javnega interesa zagotavlja RS.
Za zagotovitev železniških prometnih storitev Vlada RS
ustanovi delniško družbo oziroma reorganizira obstoječe javno pod|etje v delniško družbo po določilih
osnutka predlaganega zakona in zakona o gospodarskih
družbah. Prometne storitve, ki jih v javnem interesu
zagotavlja RS, družba opravlja v skladu z odločitvijo
Vlade RS. Za opravljanje teh storitev lahko Vlada RS
podeli koncesijo v skladu, na način in po postopku, ki ga
določa zakon. Tovrstna zakonska rešitev omogoča Vladi
RS odločanje o izvajalcih posameznih železniških storitev, s čimer bo med njimi spodbudila konkurenco ob
možnosti za naložbe domačega in tujega kapitala.
Delniška družba opravlja prometne storitve in posluje po
tržnih načelih, razen zagotavljanja storitev zaradi javnega interesa. Slednje izvaja na podlagi z Vlado RS
sklenjene pogodbe, ki vsebuje vrsto, obseg, kakovost,
ceno in trajanje teh storitev ter načine in pogoje za
spremembo pogodbe.
Razlika med stroški, ki jih ima gospodarska družba
z opravljanjem storitev na podlagi pogodbenega
odnosa, ter dejanskimi prihodki od teh storitev se krije
z vsakoletno proračunsko postavko.
Pogoje za uporabo železniške infrastrukture predpiše
Vlada RS. Za uporabo železniške infrastrukture kot podlage za opravljanje železniških prometnih storitev bosta

Zavodi, katerih ustanovitelj so Slovenske železnice,
upravljajo premoženje in ga uporabljajo za opravljanje
dejavnosti, za katero so bili ustanovljeni.
Z dnem uveljavitve predlaganega zakona postane RS
pravna naslednica za obveznosti iz posojilnih pogodb za
storitve vzdrževanja in storitve razvoja železniške infrastrukture do uveljavitve tega zakona. Prevzem navedenih obveznosti bi zahteval vključitev sredstev v predvideni višini 6.600 mio SIT za plačilo odloženih prispevkov
v 48 zaporednih mesečnih obrokih, od katerih prvi
zapade v plačilo v letu 1995.
Druga postavka so posojila za vzdrževanje železniške
infrastrukture v višini 17.984 mio SIT, ki so jih najele
Slovenske železnice. Odplačevanje teh posojil se prične
z letom 1993 z letnim obsegom in dinamiko, ki sta razvidna Iz tabele 3 v prilogi predloga za izdajo ZŽ, kar bo
zagotovilo vnaprejšnjo zdravo finančno strukturo delniške družbe Slovenske železnice.
Pri pripravi osnutka predlaganega zakona so bili upoštevani tile viri:
1. Smernica Evropske skupnosti o razvoju železnic št.
1192/69-91 z dne 29. 7. 1991;
2. Bela knjiga (vključitev mednarodnega železniškega
sistema v novo evropsko prometno politiko), UIC 25. 9.
1991;
3. Primerjalna analiza statusa in organiziranosti železnic
v Avstriji, Franciji, Švici in Nemčiji, ITEO Ljubljana, maj
1992;
4. Ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev
IX-LXXXIX k ustavi SRS (Uradni list SRS, št. 32/89);
5. Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/
93);
6. Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93);
7. Odlok Izvršnega sveta SRS o ustanovitvi javnega
podjetja za področje dejavnosti železniškega prometa
(Uradni list SRS, št. 43/89 33/92).

PREDLOG ZA OBRAVNAVO PREDLOGA ZA IZDAJO
ZAKONA SKUPAJ Z OSNUTKOM ZAKONA
Predlagatelj predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije
naj obravnava predlog za izdajo zakona skupaj z osnutkom
zakona.
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Mednarodna banka za obnovo in razvoj, s katero potekajo
pogovori za odobritev posojila za gradnjo in modernizacijo
železniške infrastrukture, pogojuje odobritev posojila
z zakonsko ureditvijo področja železniškega prometa.

poročevalec

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o železnicah
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Železniško gospodarstvo je do 31. 12. 1989 poslovalo kot
sestavljena organizacija združenega dela s temeljnimi organizacijami v lastni sestavi, ki je opravljala dejavnosti od katerih
so bile nekatere v skladu z zakonom opredeljene kot dejavnosti posebnega družbenega pomena. Financiranje dela stroškov enostavne reprodukcije in razvoja je potekalo preko
Samoupravne interesne skupnosti za železniški in luški promet, s čimer je bilo zagotovljeno pokrivanje vseh stroškov
poslovanja celotnega sistema s prilagajanjem višine prispevnih stopenj.
Po Ustavnem zakonu za izvedbo ustavnih amandmajev IX do
LXXXIX k Ustavi SRS (Uradni list SRS, št. 32/89) se je preneslo
opravljanje nalog samoupravnih ineresnih skupnosti na republiški ravni na Izvršni svet Skupščine republike Slovenije, ki je
po določbah takrat veljavnega Zakona o podjetjih (Uradni list
SFRJ, št. 77/88, 40/89, 46/90, 61/90) in že navedenega ustavnega zakona sprejel Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za
področje dejavnosti železniškega prometa (Uradni list SRS,
št. 43/89, 33/92). Sistem financiranja preko samoupravne interesne skupnosti je bil kot dodaten vir sredstev za železniško
dejavnost nadomeščen z republiškim proračunom. Tako ni
bilo več omogočeno avtomatično pokrivanje vseh stroškov
poslovanja, nastalih v železniški dejavnosti, in z zaključnim
računom za leto 1989 je Železniško gospodarstvo izkazalo
nekrito izgubo, ki se je ob izgubah v naslednjih letih le
povečevala.
Reorganizacija Železniškega gospodarstva Ljubljana iz samoupravne oblike organiziranosti v javno podjetje vsebinsko ni
bila dokončana. Slovenske železnice po vrsti parametrov tehnično-tehnološko zaostajajo za železnicami v razvitih državah
Evrope za 15-20 let. Njihov delež na trgu prometnih storitev
že nekaj let pada, zaradi izrednih razmer v letu 1991 pa je
težnja še izrazitejša, kar je razvidno iz tabel 1 in 2:
Tabela 1
Primerjava prepeljanih količin blaga po cesti In železnici
v Republiki Sloveniji v obdobju 1987-1992
leto
1987
1988
1989
1990
1991
1992

železnica cesta 1)
v 0001
v 0001
2V924
6 0604
22.067
66.449
22.832
73.292
22.445
70.586
17.380 64.656
13.045

skupaj
v 0001
82.546
81.595
96.124
93.031
81.889

železnica
indeks
100
101
104
102
79

cesta
indeks
91
99
104
106
97

skupaj
indeks
93~
92
108
105
92

Tabela 2
Primerjava opravljenega dela pri prevozu blaga po železnici
In cesti v Republiki Sloveniji v obdobju 1987-1992

leto
1987
1988
1989
1990
1991
1992

železnica
v 0001
3.926
4.017
4.206
4.209
3.273
2.574

cesta 1) skupaj železnica cesta
v 0001 v 0001 indeks indeks
5.237
9.163
102
134
5.297
9.314
104
135
5.436
9.642
109
139
4.887
9.093
109
125
4.322
7.568
83
110

skupaj
indeks
118
120
124
117
97

1) v podatkih o cestnem prometu ni zajet zasebni promet
* za leto 1992 Se ni podatkov za režijski prevoz
Vir: Statistični letopisi Republike Slovenije 1887, 1988, 1989, 1990,
1991, 1992; Zavod Republike Slovenije za statistiko Ljubljana
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Gospodarsko-finančna kriza, ki dejavnost Slovenskih železnic
spremlja že daljše obdobje, je zdaj na višku in zahteva temeljito finančno ustalitev. Obenem pa Slovenske železnice še
niso dobile ustrezne gospodarske vloge v celovitem prestrukturiranju gospodarstva. So torej v začaranem krogu, ko zaradi
neugodnega gospodarsko-finančnega stanja ne morejo slediti tehnično-tehnološkemu razvoju, to pa vpliva na stalno
zmanjševanje njihovega tržnega deleža na trgu prometnih
storitev, kar gospodarsko-finančno stanje še bolj zaostruje.
Vse to negativno vpliva na druge gospodarske panoge in
podjetja ter na vključevanje Slovenije kot celote v Evropo, ki
je zelo odvisno od sodobnih prometnih povezav.
Evropske države se želijo bolj poenotiti in izboljšati obstoječi
prometni sistem in prometno politiko. Postopoma naj bi prešli
na liberalizirano prometno politiko in s tem tržno zasnovano
poslovanje prometnih podjetij ob predhodni uskladitvi oziroma izenačitvi pogojev poslovanja vseh prometnih panog.
V skladu s Smernico Evropske skupnosti št. 91/440 z dne 29.
7. 1991 naj bi države prevzele odgovornost za financiranje in
razvoj prometne infrtrukture v vseh prometnih panogah - do
katere sta prost dostop in prosto povezovanje vseh izvajalcev
- hkrati pa s subvencijami zagotovijo opravljanje nedonosnih
storitev, ki so v javnem interesu. V tem okviru se poseben
pomen pripisuje hitrejšemu razvoju železniškega prometa, ki
ima vrsto prednosti pred drugimi prometnimi panogami. Za
pospešeno vključevanje Slovenije v Evropo bo treba prilagoditi naš prometni sistem in politiko smernicam iz omenjene
Smernice... To pa pomeni za Slovenske železnice postopno
rast in razvoj z vključevanjem v prostor, ki se bo ravnal po
tržnih usmeritvah, kar bo vplivalo na širjenje trga za železniške prometne storitve v tranzitnem prometu, na pospeševanje
tehnično-tehnološkega razvoja, pa tudi na povezovanje z drugimi prometnimi podjetji doma in v tujini.
Doseženi razvoj Slovenskih železnic na eni strani ter potreba
po razvoju prometnega sistema v Sloveniji zahtevata da Slovenske železnice opustijo dosedanje pretežno proizvodno
zasnovano poslovanje in okrepitev tržnega vidika poslovanja,
za kar se morajo tudi ustrezno podjetniško organizirati. Šele
tako bodo lahko Slovenske železnice opravljale učinkovite in
gospodarne storitve v notranjem in mednarodnem železniškem prometu.
Z uresničitvijo nove razvojno-organizacijske usmeritve Slovenskih železnic lahko dosežemo veliko spremembo v njihovem položaju, saj se morajo iz statusnega simbola države in
sredstva njene socialne politike spremeniti v komercialno
podjetje s tržno zasnovanim poslovanjem, ki pa ne bo zanemarjalo obveznosti opravljanja storitev, ki so v javnem interesu.
Trg prometnih storitev in omejene proračunske možnosti,
zahtevajo odpravo neustrezne organiziranosti in čezmernih
izgub v poslovanju Slovenskih železnic, kar lahko dosežemo
s sanacijo in reorganizacijo podjetja.
Da bi bili nova organiziranost in vključitev Slovenskih železnic
v srednjeevropski prometni prostor uspešni, je treba zagotoviti:
- finančno sanacijo dosedanjih izgub v železniški dejavnosti;
- uskladitev pogojev poslovanja različnih prometnih panog
(predvsem cestnega prometa);
- sredstva za začetek pospešenega investicijskega ciklusa
za odpravo tehnološke zaostalosti železnice;
- sprejem zakonodaje, ki bo omogočala upoštevanje tržno
poslovnih načel (urejanje prevoza s pogodbami, čas obratovanja ipd.);
- da bo država prevzela skrb za reševanje presežkov delavcev ob uvajanju tržnih prvin v poslovanje železnic.
Le tako lahko poslovnemu sistemu Slovenskih železnic zagotovimo zdrave finančne temelje, podobno kot to od 80-ih let
izvajajo druge evropske države.
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II. PRIMERJAVA ZAKONSKE UREDITVE ŽELEZNIC
V AVSTRIJI, FRANCIJI, NEMČIJI IN ŠVICI
Primerjava zakonske ureditve železniške dejavnosti v navedenih štirih državah je podrobneje razčlenjena v: Kavčič; Komparativna analiza zakonodaje o železnicah v Avstriji, Franciji,
Nemčiji in Švici, ITEO Ljubljana, maj 1992, ki je priloga k predlogu za izdajo zakona o železnicah.
Glavne ugotovitve te analize so:
Primerjava normativne ureditve železnic v Avstriji, Franciji,
Nemčiji in Švici je pokazala precejšnjo različnost v podrobnostih. Gre za vprašanje, kdaj je bila veljavna zakonodaja sprejeta in v kakšni fazi je pripravila nove zakonodaje. Avstrija in
Nemčija sta zakonodajo sprejeli v letu 1993 Francija in Švica
pa v prvi polovici 80-ih let in trenutno ni podatkov, da bi
predvidevali kakšne bistvene spremembe.
V osnovi je pozitivna zakonodaja v vseh primerjanih državah
podobna. Podobna je tudi razvojna smer: postopen prehod
od:
1. železnic kot državne javne službe v
2. državo (javno podjetje) in
3. v komercialno podjetje.
Trenutno sta Francija in Švica v drugi fazi, Nemčija in Avstrija
prehajata v tretjo. Razlika med posameznimi fazami je predvsem v vlogi države pri delovanju železnic. V prvi fazi jih
država v celoti upravlja in organizira kot del svoje dejavnosti.
Utemeljitev je v splošno koristnih funkcijah železnic, v njihbvem prispevku h gospodarstvu in socialnemu razvoju, pa tudi
k obrambi države. Vendar se ta način upravljanja železnic
postopno pokaže kot predrag, zlasti ker se druge prometne
panoge hitreje razvijajo in železnica z njimi izgublja konkurenčni boj.
Zato v drugi fazi države organizirajo železnice kot državna
javna podjetja. Uvajajo sistem, po katerem naj bi notranje
delovanje železnic potekalo po komercialni logiki, s tem da si
država preko svojega aparata (večinoma ministrstva za promet) zadrži ključne upravljavske odločitve. V skladu s tem
sistemom vodstvo železnic za odločitve, opredeljene večinoma kar z zakonom, potrebuje pristanek ustreznih državnih
organov. Tako naj bi železnice postale na eni strani konkurenčno sposobne, na drugi pa še vedno zagotavljale izvajanje
splošno koristnih funkcij. Razlike med državami so v tem,
kako država uresničuje svoje pristojnosti in v njihovi količini.
Pri tem so se primerjani sistemi seveda neprenehoma doplnjevali in pokazali različno stopnjo uspešnosti. Medtem ko so
leta 1989 Avstrijske in Švicarske železnice že poslovale
z dobičkom, so bile Nemške in Francoske v izgubah. Za
razrešitev teh problemov je tudi Evropska skupnost z lastno
Smernico o razvoju železnic predlagala prehod v tretjo fazo.
Tretja faza, poslovanje železnic kot komercialnega podjetja,
pomeni, da železnice začno poslovati v celoti (nemški predlog) ali pretežno (avstrijski predlog) po enakih pravilih kot
zasebna komercialna podjetja. Pri tem je pomembnih zlasti
dvoje sprememb:
Železnice še vedno opravljajo nekatere splošno koristne funkcije, vendar pod drugačnimi pogoji. Najčisteje je to oblikovano v nemškem zakonu: za splošno koristne funkcije skrbi
država. Za njihovo uresničevanje uporablja tudi železnice,
vendar tako da pri železnicah kot pri vsakem drugem komercialnem podjetju naroči določene storitve. Vrsto storitev,
način njihovega izvajanja, trajanje ipd. uredita partnerja
s pogodbo, pri čemer država plača izgubo dohodka, ki ga
imajo železnice z naročeno storitvijo, da železnice lahko
trajno donosno poslujejo.
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Železnice so ena od prometnih panog. Sredstvo, s katerim
država na železnicah usklajuje pogoje tržnega uveljavljanja
železnic in njihovo konkurenčno sposobnost, je železniška
infrastruktura. Infrastruktura je večinoma opredeljena kot
vzdrževanje, obnavljanje, razširjenje in obratovanje železniškega omrežja. Država sodeluje pri širitvi, obnavljanju, vzdrževanju in obratovanju infrastrukture. Ta vpliv izvaja na dva
načina. Star način (nar. Švicarske železnice) je, da infrastrukturo upravlja država in železnice plačujejo državi prispevek za
uporabo infrastrukture. Z višino tega prispevka država uravnava konkurenčni položaj železnic. Nov predlog je, da je tudi
infrastruktura v sklopu železnic in da posluje po tržnih načelih. Vendar država krije del stroškov vzdrževanja ali razširitve.
Zato je potreben poseben obračun za infrastrukturo: nemški
zakon predvideva celo izločitev infrastrukture v posebno podjetje.
Zakonodaja torej predvideva, da za storitve v javnem interesu
država z železnicami sklepa pogodbe, v kateri so opredeljene
vrste, obseg, kakovost, trajanje itn. teh storitev ter določen
način izračunavanja potrebnega nadomestila, ki ga država
plača za opravljanje teh storitev. Viri, iz katerih država ta
prispevek financira, niso posebej navedeni.
Država v vseh primerjanih državah ostaja lastnik železnic.
Vendar poslovanje železniških podjetij po komercialnih načelih pomeni:
- da so za poslovanje železnic odgovorni njihovi organi
vodenja in upravljanja;
- da je odločanje neposredno povezano s prevzemom posledic (poslovodstvo železnic odloča o njihovem poslovanju in je
za rezultat odgovorno po civilnem pravu);
- da lastnik (država) v skladu z zakonsko ureditvijo družb
z omejeno odgovornostjo ali delniških družb odloča le
o rezultatu poslovanja družbe, nima pa pravice vmešavati se
v notranje poslovanje.
Ta sistem predvideva tudi možnost delnega (postopnega)
lastninjenja železnic v prihodnosti), najprej v prometu. Za zdaj
lastninjenje poteka zunaj nacionalnega omrežja železnic (v
Nemčiji so npr. številne zasebne družbe za prevoz potnikov in
blaga, ki razpolagajo z lastno infrastrukturo ali pa zakupujejo
storitve nacionalnega omrežja ali pa z dajanjem koncesij (npr.
Švica) za železnice, ki ne sodijo v nacionalno omrežje.
Glede na formalni status dobijo reorganizirana železniška
podjetja pravice kot druga tovrstna podjetja. Te pravice so
urejene v posebni zakonodaji in jih zakoni o železnicah le
navajajo.
Železnice v primerjanih zahodnoevropskih državah lahko
ustanavljajo druge družbe, s katerimi so kapitalsko in
poslovno povezane. Iz analiziranih veljavnih zakonov in
spremljajočih analiz je razvidno, da je ključni vzrok reorganizacije železnic v njihovi usposobitvi za konkurenco z drugimi
prometnimi panogami. V Zahodni Evropi je namreč v zadnjem
desetletju železnica izgubila konkurenčni boj s cestnim prometom in se je delež železnic v celotnem prometu znižal.
Obenem pa je državno skrbništvo privedlo železnice v velike
izgube (največje so izgube nemških železnic). Ob prehodu na
nov sistem zato država prevzame obveznost sanacije finančnih razmer železnic. Obenem pa država prevzame tudi skrb za
presežek zaposlenih ob reorganizaciji železnic v komercialna
podjetja.
Podrobnejše primerjave so razvidne iz tabele v nadaljevanju.
V njej je za Avstrijo in Nemčijo upoštevana zakonska ureditev,
sprejeta letos, za Francijo in Švico pa obstoječa (ker ni predvideno, da bi v bližnji prihodnosti prišlo do sprememb).
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PREGLEDNA PRIMERJAVA ZAKONODAJE O ŽELEZNICAH V NEKATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH

ureditev velja

Avstrija
od 1993 dalje

Francija

Nemčija

švica

zakon 1982, dekreti
1983

od 1993 dalje

zakon 1957 z dopolnili
do 1988

storitve v režimu |avne službe

kar država opredeli
s pogodbo

javni prevoz potnikov
in blaga

kar država kupi
oziroma naroči

organiziranost javne službe

družba z omeje.
odgovornostjo

javno industrijsko in
komercialno podjetje

delniška družba

državno podjetje

status izvajalcev izven |avne
službe

javna služba ni ločeno javna služba ni ločeno javna služba ni ločeno javna služba ni ločeno
organiz.
organiz.
organiz.
organ.

koncesije

niso omenjene

niso omenjene

niso omenjene

velik poudarek,
vendar ne za glavne
proge

ali država finančno pomaga
železnicam

da, po pogodbi

da, po pogodbi

da, po pogodbi

da, določa vlada

za katere storitve prispeva
država?

ne določa zakon,
ampak le pogodba

- pokojnine
ne določa zakon,
- infrastruktura
ampak le pogodba
- socialne tarife
- storitve v posebnem
regionalnem interesu
- naloge za obrambo
- za naložbe
- za sanacije ob _
prehodu na novo
organiziranost

- obvezno
obratovanje
- obvezne^toritve
- obvezni ceniki
Vse le če ima žel. zato
manjši dohodek

ali država prispeva za
Infrastrukturo?

da, za vzdrževanje in
naložbe

da, za vzdrževanje in
naložbe

da, gradi nove proge
in plačuje obresti na
posojila

država upravlja
infrastrukturo,
železnica plačuje
odškodnino za
uporabo

poseben obračun za
infrastrukturo

notranji obračun

notranji obračun

posebni obračun

notranji obračun

organizacijska posebnost
infrastrukture

enotno podjetje

enotno podjetje

posebna divizija,
predvidena možnost
izločitve v posebno
podjetje

enotno podjetje

lastnik infrastrukture

podjetje

javno podjetje

podjetje

država

pravila vodenja podjetja

predpisi za
komercialna podjetja

predpisi za javno ind.
in komerc. podjetje

predpisi za
po načelu
gospodarska podjetja gospodarskih podjetij

podjetje je v lasti

države

države

države z možnostjo
postopnega
lastninjenja

države

last javnega podjetja

last podjetja

države

sredstva, ki jih uporablja podjetje so lastnina podjetja
normativne pristojnosti države

minister za promet
daje splošna navodila,
odloča o sprejemu
letnega obrač. in
poročila o poslovanju

država določa pravice kot za gospodarska
in obveznosti
podjetja
s posebnim aktom ob
ustanovitvi s petletno
pogodbo o planu;
opravlja finančni
nadzor; nadzira tudi
vladni komisar

upravlja podjetje po
organih v podjetju

pristojnosti regij

sodelujejo pri
načrtovanju storitev
zanje, sofinancirajo
storitve

sodelujejo pri
načrtovanju storitev,
sofinancirajo storitve
zanje

države naročajo pri
DEAC storitve, vlada
prispeva državam

sodelujejo pri
načrtovanju in
sofinancirajo

kdo določa notranjo
organiziranost

organi podjetja

organi podjetja

organi podjetja

organi podjetja

prispevek države k poslovnim
dohodkom 1989

29%

28%

32%

11%

dohodki manj stroški 1989

+3,7%

-6,7%

-12,9%

+ 1,5%

organi upravljanja v podjetj.

predstojništvo vodi na upravni svet ob močni kot gospodarske del
lasto odgovornost,
vlogi države
družbe:
nadzor: upravni svet
predstojništvo
nadzorni svet

upravni svet in
poslovodstvo ob
močni vlogi države

kdo Imenuje organ upravljanja?

2/3 vlada, po ključu
1<3 izvolijo zaposleni

2/3 vlada po ključu 1/3 2/3 izvoli skupščina
izvolijo zaposleni
1/3 izvolijo zaposleni

imenuje vlada

kako zaposleni - sodelujejo
v organu upravljanja?

tretjina članov
upravnega sveta

tretjina članov
upravnega sveta

ni predvideno

III. CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI S PREDLAGANIM
ZAKONOM
S predlaganim zakonom o železnicah (v nadaljevanju ZŽ)
želimo zagotoviti pravno podlago za:
1. Opredelitev železniških prometnih storitev, ki jih zagotavlja
Republika Slovenija (RS) zaradi zagotavljanja javnega interesa ter določitev načinov in pogojev, pod katerimi jih zagotavlja:
2. Reorganizacijo javnega podjetja Slovenske železnice
v gospodarsko družbo in začetek poslovanja družbe na podlagi zdrave finančne strukture, opredeljene s Smernico Evropske skupnosti št. 1192/69-91;
3. Uvedbo tržnoposlovnih načel v poslovanje Slovenskih železnic;
4. Spodbujanje prenosa čim večjega deleža prometnih storitev na železnico, kot okolju najprijaznejši način opravljanja
prometnih storitev.
ter na tej podlagi usposobiti Slovenske železnice za sodobne
prometne potrebe, predvsem Slovenije in seveda tudi evropskih držav.
IV. ZAKONSKE OPREDELITVE IN POGLAVITNE REŠITVE
1. Opredelitev železniških prometnih storitev in njihovo
Izvajanje zaradi javnega interesa
Železniške prometne storitve so po osnutku ZŽ prevoz potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem prometu po železnici in tiste storitve, ki so neposredni pogoj za njihovo opravljanje. Pri tem se z neposrednim pogojem za opravljanje
prometnih storitev misli na tako imenovane ožje dejavnosti
železniškega prometa, kot so vzdrževanje voznih sredstev ter
vzdrževanje železniške infrastrukture, ki prispevajo k celoviti
železniški prometni storitvi.
V vseh primerjanih zahodnoevropskih državah (drugo
poglavje, str. 4) so nekatere železniške storitve opredeljene
kot storitve, ki se zagotavljajo v javnem interesu ali splošno
gospodarskem pomenu. Zato je normalno, da so kot takšne
opredeljene tudi v našem pravnem redu.
Vendar je v Evropi težnja po vse večjem oženju takšnih storitev in povečevanju deleža čistih tržnih prometnih storitev (ki
utegnejo postati zanimive tudi za zasebni kapital).
Ob upoštevanju teženj oženja ter družbene delitve dela v prometu osnutek ZŽ določa, da se v okviru železniških prometnih
storitev zaradi javnega interesa opravljajo:
- storitve vzdrževanja in razvoja železniške infrastrukture;
- storitve potniškega prometa;
- storitve kombiniranega železniškega prometa.
Vlada predpiše način opravljanja železniških prometnih storitev, ki jih zaradi javnega interesa zagotavlja RS. Namreč,
čeprav so železnice opredeljene kot komercialno podjetje, še
vedno velja, da so pomembna prometna panoga in s tem tudi
dejavnost, ki pomembno vpliva na gospodarski in socialni
razvoj posamezne države. Zato so pomembna sestavina pro56

tretjina članov
nadzornega sveta

metne politike kot dela celotne gospodarske razvojne politike, za katero pa skrbi država. Država je zainteresirana, da
izkoristi gospodarske in ekološke prednosti železniškega prometa, zlasti pa spodbuja razvoj posameznih železniških prometnih storitev (kombinirani prevoz). Predlagana zakonska
dikcija omogoča prav to.
Sicer pa se železniške prometne storitve v tehničnotehnološki
razsežnosti opravljajo na način in pod pogoji, ki jih določajo:
- Zakon o temeljih varnosti v železniškem prometu (Uradni
list SFRJ, št. 26/91);
- Zakon o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti
železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 28/81);
- Zakon o prevoznih pogodbah v železniškem prometu
(Uradni list SFRJ, št. 2/74, 18/76, 17/90);
Železniške konvencije, h katerim je pristopila nekdanja SFRJ
in jih je RS prevzela v lastni pravni red, ter tudi železniške
konvencije, h katerim je RS pristopila po osamosvojitvi:
- konvencija o mednarodnih železniških prevozih (COTIF)
(Uradni list SFRJ, št. 8/84), akt o potrditvi nasledstva glede
konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov (Mednarodne pogodbe št. 9/92, objavljeno v Uradni list RS. št. 35/
92);
- Konvencija o ustanovitvi Evropskega društva za financiranje nabave železniškega materiala (EUROFIMA) (Uradni list
SFRJ, št. 1/57), akt o potrditvi nasledstva glede konvencij,
statutov in drugih mednarodnih sporazumov (Mednarodne
pogodbe št. 9/92, objavljeno v Uradni list RS, št. 35/92);
- Protokol k Evropski konvenciji ministrov za transport
(Uradni list SFRJ, št. 5/56), akt o potrditvi nasledstva glede
konvencij, statutov in drugih mednarodnih sporazumov (Mednarodne pogodbe št. 9/92, objavljeno v Uradni list RS, št. 35/
92);
splošni pogoji prevoza, določeni v pravilnikih;
- Pravilnik o notranjem redu na železnici (Uradni list SFRJ, št.
47/78, 68/84);
- Uredba o obveznem roku, v katerem morajo organizacije
združenega dela, ki uporabljajo za prevoz blaga železniške
prometne storitve, razložiti oziroma naložiti blago (Uradni list
SFRJ, št. 11/86).
2. Pravno-orghanizacijska oblika, načela in sredstva
Izvajanja železniških prometnih storitev
V skladu s 6. členom osnutka ZŽ vlada za opravljanje železniških prometnih storitev ustanovi delniško družbo. V okviru
železniških prometnih storitev opravlja družba storitve, ki jih
zagotavlja RS zaradi javnega interesa v skladu z odločitvijo
vlade. Za opravljanje železniških prometnih storitev iz 3. člena
osnutka ZŽ lahko vlada podeli tudi koncesijo v skladu, na
način in po postopku, ki ga določa zakon. Tovrstna zakonska
rešitev zavezuje vlado navzven zagotavljati železniške prometne storitve v javnem interesu, navznotraj pa omogoča
vladi odločanje o posameznih izvajalcih, ki bodo določeno
raven storitev v javnem interesu zagotovljali najceneje. Prav
tako rešitev omogoča možnosti za naložbe domačega kot tudi
tujega kapitala v sredstva za izvajanje železniških prometnih
storitev v skladu z zakonom. Navsezadnje se storitve zaradi
javnega interesa zagotavljajo neprekinjeno in na določeni
kakovostni ravni: z zakonsko rešitvijo pa bo vlada poleg
poročevalec

neprekinjenosti in kakovosti poskrbela za notranjo gospodarnost opravljanja teh storitev. Pri tem bo kot sredstvo za
notranjo gospodarnost uporabljena pogodba, ki jo bo vlada
sklepala z delniško družbo ali koncesionarjem. Obvezne
sestavine pogodbe določa osnutek ZŽ. Z njimi se bosta delniška družba oziroma koncesionar zavezala h gospodarnemu
poslovanju tudi na tem področju njune dejavnosti. Razliko
med stroški, ki jih bosta delniška družba oziroma koncesionar
imela z opravljanjem teh storitev, in realiziranim dohodkom
od teh storitev bo pokrivala RS s proračunsko postavko: kajti
pri teh storitvah je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnega interesa. Druge železniške prometne storitve
bo za to ustanovljena delniška družba opravljala po tržnih
načelih, s tem da je uporaba železniške infrastrukture dovoljena pod pogoji, ki jih določa zakon.
Akt vlade o ustanovitvi delniške družbe oziroma reorganizaciji
javnega podjetja bo poleg drugih določb vseboval tudi razmejitev pristojnosti med vlado in organi družbe, organe družbe
ter delitev pristojnosti med organi.
Organ upravljanja družbe bo upravni odbor, v katerega bo
vlada imenovala dve tretjini članov, eno tretjino pa bodo
izvolili zaposleni v delniški družbi.
Upravni odbor bo:
- dajal vladi predlog za oblikovanje cen za potniški promet,
kombinirani promet in za uporabo železniške infrastrukture;
- sprejemal razvojne in druge načrte družbe:
- po predhodnem soglasju vlade odločal o sklepanju sporazumov s tujimi podjetji;
- sprejemal obdobni in zaključni račun družbe;
- sprejemal statut in notranje akte družbe;
- sprejemal poslovnik o lastnem delu.
Delo in poslovanje družbe bo vodil generalni direktor, ki ga bo
po javnem razpisu na predlog upravnega odbora imenovala
vlada. Direktor bo pripravljal načrte poslovanja družbe, uresničeval sklepe upravnega odbora in vodil poslovno politiko,
predlagal upravnemu odboru notranjo organiziranost družbe,
zagotavljal varnost in urejenost železniškega prometa
v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi ter opravljal
druga dela, ki jih bo določil statut družbe.
Iz navedenega izhaja, da RS nima več neposrednega vpliva na
poslovanje delniške družbe (katere je sicer ustanovitelj in za
zdaj edini delničar), razen pri določanju izvajalcev in načinov
izvajanja železniških prometnih storitev, ki so z osnutkom ZŽ
določene kot storitve v javnem interesu.
Pogodba o storitvah vzdrževanja in storitvah razvoja železniške infrastrukture v skladu z 8. členom osnutka ZŽ, ki jo vlada
sklene z gospodarsko družbo oziroma koncesionarjem, mora
vsebovati način oblikovanja in spreminjanja cene, s čimer se
želi izvajalcu zagotoviti največjo varnost pri vlaganju v sredstva za vzdrževanje oziroma gradnjo infrastrukture ter preprečiti dezinvestiranje. Prav tako omogoča tudi vključitev posebej za to specializirano organizacijo, ki bo železniško infrastrukturo vzdrževala kakovostno in ceneje od drugih ponudnikov. Z drugimi besedami: tudi v vzdrževanje železniške
infrastrukture uvesti konkurenco in odpraviti monopol.
Glede na izkušnje držav, ki so že korak pred nami pri usklajevanju lastne zakonodaje s Smernico ES št. 91/440, ki govori
o razvoju železnic v ES, se s predlaganim zakonom dejavnost
vzdrževanja infrastrukture v delniški družbi organizacijsko ne
ločuje od dejavnosti opravljanja prometnih storitev v ožjem
pomenu.
Po mnenju evropskih strokovnjakov s tega področja pravno
- organizacijska ločitev obeh dejavnosti ni prispevala
k uspešnejšemu poslovanju (na primer Švedskih železnic).
Gospodarska družba oziroma koncesionar vodi računovodsko evidenco na način, ki omogoča ločen obračun za železniško infrastrukturo in železniške prometne storitve ter v okviru
slednjih za storitve, ki se opravljajo v javnem interesu. S tem je
mogoč nadzor strukture stroškov gospodarske družbe oziroma izvajalca.
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Železniška infrastruktura je opredeljena s 7. členom osnutka
ZŽ.
Pogoje za uporabo železniške infrastrukture (katere lastnik
bo v skladu z zakonom RS) vsebuje osnutek ZŽ, ki se pri tem
zgleduje po že omenjeni Smernici ES, št. 91/440 in zakon, ki je
v pripravi in bo v tehnično-tehnološki razsežnosti določal
pogoje za varno uporabo. Ob tem kaže omeniti, da je v pristojnosti vlade tudi predpisovanje pogojev za uporabo cestne
infrastrukture, kar pomeni, da postanejo pogoji uporabe prometne infrastrukture - do katere sta sicer prost dostop in
prosto povezovanje - temelj za oblikovanje skladne narodnogospodarske prometne politike. Višina nadomestila za
odplačno uporabo, način plačila ni namen nadomestila bodo
zelo učinkovito, sredstvo s katerim bo vlada usklajevala
pogoje prevoza v železniškem in cestnem prometu. S predlaganim zakonom ter ustrezno normativno ureditvijo cestnega
prometa bo oblikovana pravna podlaga za vodenje in izvajanje učinkovite prometne politike.
Višino nadomestila za odplačno uporabo, način plačila nadomestila in namen nadomestila za uporabo železniške infrastrukture predpiše vlada.
Sredstva za financiranje programa vzdrževanj? in programa
razvoja železniške infrastrukture ter sofinanciranje s železniških prometnih storitev, ki jih zaradi javnega interesa zagotavlja RS se zagotavljajo iz:
- nadomestila za uporabo železniške infrastrukture;
- cene storitev;
- iz proračuna RS.
Tako vzdrževana železniška infrastruktura bo podlaga za izvajanje vseh železniških prometnih storitev: tudi tistih, ki jih ba
kot je bilo navedeno, delniška družba iz 6. člena osnutka ZŽ
opravljala po tržnih načelih.
To pomeni, da ima država pri železniških prometnih storitvah
dvojno vlogo:
1. zagotavlja železniške prometne storitve, ki se izvajajo v javnem interesu s sklenitvijo pogodbe z izvajalcem, ter skrbi za
proračunsko subvencioniranje izpada dohodka, ki izvajalcu
pri tem nastane;
2. z določitvijo višine nadomestila za uporabo železniške
infrastrukture usklajuje pogoje gospodarjenja v vseh prometnih panogah.

3. Organizacija in lastninjenje obstoječih družbenih podjetij
in zavodov
Obstoječa družbena podjetja se bodo lastninila v treh vsebinskih sklopih, in sicer:
3.1. Celotni družbeni kapital v družbenih podjetjih, navedenih v 16. členu osnutka ZŽ, s katerim so le-ta na dan uveljavitve ZŽ gospodarila, postane lastnina RS poo 19. členu
osnutka ZŽ, ker je njihova dejavnost tehnološko vezana na'
delovanje javnega podjetja Slovenske železnice, ki je bilo
organizirano po 13. členu Ustavnega zakona za izvedbo
ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k Ustavi SRS (Uradni list
SRS, št. 32/89), in opravljajo dejavnost vzdrževanja železniških vozil kot izključno dejavnost.
3.2. Lastninski delež javnega podjetja Slovenske železnice
v družbenem kapitalu podjetij iz 20. člena osnutka ZŽ se bo po
postopku lastninjenja, ki ga določa zakon, uporabil za razvoj
železniške infrastrukture ali prenesel na gospodarsko družbo,
ki jo ustanovi RS. Ta podjetja se bodo lastninila, tako da bodo
najprej ugotovljeni deleži Slovenskih železnic v družbenem
kapitalu. Nato se bo lastninil preostali del družbenega kapitala po postopku v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93).
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3.3. Zavodi iz 22. člena osnutka ZŽ se lastninijo po določilih
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), kar pomeni, da so
po določilu 65. člena tega zakona, lastninska ustanovitelja, to
je javnega podjetja Slovenske železnice, ki je ustanovilo te
organizacije kot zavode po 8. členu zakona o zavodih. Premoženje upravljajo zavodi in ga uporabljajo za opravljanje dejavnosti, za katero so bili ustanovljeni.
4. Zagotavljanje poslovanja Slovenskih železnic na temelju
zdrave finančne strukture
Zdrava finančna struktura kot podlaga za nemoteno poslovanje železnic na tržnih načelih, je opredeljena s Smernico ES
št. 1192/69-91.
V Slvenskih železnicah bi jo na podlagi osnutka ZŽ vzpostavili
z razbremenitvijo javnega podjetja Slovenske železnice vseh
dolgoročnih in kratkoročnih domačih in tujih posojil za železniško infrastrukturo.
Obveznosti, iz prejšnjega odstavka, bi z dnevom uveljavitve
osnutka ZŽ prevzela RS.

2. prevzem plačila posojil, ki jih je javno podjetje Slovenske
železnice najelo od domačih in tujih upnikov za vzdrževanje
železniške infrastrukture in opravljanja dejavnosti železniškega prometa v višini 17.984 mio SIT po letni dinamiki in
obsegu, ki sta razvidna iz tabele 3 v prilogi.
Obveznosti RS do prevzema odplačevanja posojil za vzdrževanje železniške infrastrukture in opravljanje železniškega
prometa, temelji na obstoječi pravni ureditvi financiranja graditve železniške infrastrukture. S predlaganim zakonom se
s proračunskim načinom financiranja zagotavljata večji nadzor in boljša preglednost nad načinom financiranja.
VI. VIRI
1. Smernica ES o razvoju železnic št. 1192/69-91 z dne 29. 7.
1991;
2. Bela knjiga (vključitev mednarodnega železniškega
sistema v novo evropsko prometno politiko), UIC 25. 9. 1991;
3. Primerjalna analiza statusa organiziranosti železnic
v Avstriji, Franciji, Švici in Nemčiji, ITEO Ljubljana, maj 1992;

V. FINANČNE POSLEDICE
S sprejetjem predlaganega zakona nastane pravna podlaga
za trajno sanacijo finančnega položaja Slovenskih železnic.
To pomeni:
1. prevzem plačila z zakonom odloženih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 6.600 mio SIT, ki
zapadejo v plačilo v juliju 1995 in so plačljivi v 48 zaporednih
mesečnih obrokih;
Tabela 3

4. Ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev IX do
LXXXIX k Ustavi SRS (Uradni list SRS, št. 32/89);
5. Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93);
6. Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93);
7. Odlok Izvršnega sveta SRS o ustanovitvi javnega podjetja
za področje dejavnosti železniškega prometa (Uradni list
SRS, 43/89, 33/92).
PRILOGA

PLAN ODPLAČIL DOLGOROČNIH KREDrTOV Sž
OD LETA 1993-£009

OBSTOJEČI IN NOVI
0PI3
DOMAČI KREDITI
TUJI KREDm
SKUPAJ

1993
Olavnloa
Obrostl
95,556
91,974
1,902,206
1.373,633
1,469,189
1,994,180

1994
Glavnica
Obresti
84,204
43,273
1,156,915
1,239,340
1,282,613
1,221,179

cono doc. 92, 1 $-98,70; v Uso4
1996
1995
Obrostl
Glavnica
Glavnica
Obrasli
46,478
31,604
47,005
35,833
1,551,952
2.B82.67B
991,830
1,149,279
2,909,154
1,180,883
1,027,663
1,598,957

OBSTOJEČI IN NOVI
OPI9
DOMAČI KREDITI
TUJI KREDITI
SKUPAJ

1997
Glavnica
29,387
1,575,506
1,604,893

Obrostl
14,113
842,675
856,788

1998
Glavnica
22,822
1,237,524
1,260,346

Obrostl
7,935
723,717
731.852

1999
Glavnica
10,663
847,113
857,778

Obresti
3,899
629,716
633,615

2000
Glavnica
7.366
1,176,608
1,163,974

Obresti
1,530
561,260
562,790

OBSTOJEČI IN NOVI
OPIS
DOMAČI KREDITI
TUJI KREDm
SKUPAJ

2001
Glavnica
4,081
1,000,000
1,004,081

Obrostl
55
400,000
400,055

2002
Glavnica
0
900,000
900,000

Obresti
0
350,000
350,000

2003
Glavnica
0
800,000
800,000

Obrostl
0
280,000
260,000

2004
Glavnica
0
700,000
700,000

Obresti
0
220,000
220,000

OBSTOJEČI IN NOVI
OPI3
DOMAČI KREDITI
TUJI KREDITI
SKUPAJ

2005
Glavnica
0
400,000
400,000

Obrostl
0
200,000
200.000

2006
Glavnica
0
325,000
325,000

Obresti
0
150,000
150,000

2007
Glavnica
0
250,000
250.000

ObrosU
0
100,000
100,000

2008
Glavnica
0
225,000
225,000

Obresti
0
64,973
64,973

oSSTčJEčI IN Novi
opis
DOMAČI KREDITI
TUJI KREDfTI
SKUPAJ

2009
Glavnica
0
95,919
95,919

Obrostl 1
0
64,972
64,972
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OSNUTEK ZAKONA o železnicah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja gospodarjenje z železniško infrastrukturo,
opredeljuje železniške prometne storitve in določa pogoje ter
način njihovega opravljanja v delu, ki ga zagotavlja Republika
Slovenija (v nadaljnjem besedilu: republika) zaradi javnega
interesa.

II. ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA
7. člen
Železniška infrastruktura obsega:
- proge s spodnjim in zgornjim ustrojem;
- telekomunikacijske, signalno-varnostne, elektrovlečne,
elektroenergetske ter druge postroje in naprave na progi;
- premična sredstva;
- stavbe, namenjene za opravljanje železniškega prometa;
- zemljišča, ki funkcionalno pripadajo progi.

2. člen
Železniške prometne storitve so prevoz potnikov (storitve
potniškega prometa) in blaga (storitve tovornega prometa)
v notranjem in mednarodnem prometu po železnici in storitve, ki so neposredni pogoj za njihovo opravljanje.
Železniške prometne storitve se opravljajo na način in pod
pogoji, ki jih določajo zakon, železniške konvencije in splošni
pogoji prevoza.
3. člen
V okviru železniških prometnih storitev zagotavlja republika
zaradi javnega interesa:
- storitve vzdrževanja in razvoja železniške infrastrukture;
- storitve potniškega prometa;
- storitve kombiniranega železniškega prometa.

8. člen
Za storitve vzdrževanja in storitev razvoja železniške infrastrukture sklene vlada pogodbo z delniško družbo iz 6. člena
tega zakona oziroma koncesijsko pogodbo s koncesionarjem.
Pogodba iz prejšnjega odstavka obvezno vsebuje:
- predmet pogodbe in medsebojne pogodbene obveznosti;
- način in roke izpolnjevanja medsebojnih pogodbenih obveznosti;
- ceno oziroma način njenega oblikovanja in spreminjanja;
- dolžnosti izvajalca poročati vladi o vseh dejstvih, ki utegnejo vplivati na izvedbo pogodbe;
- način finančnega in strokovnega nadzora;
- pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja pogodbe;
- razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah;
- primere in pogoje spreminjanja pogodbe.

Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada)
predpiše način opravljanja storitev iz prejšnjega odstavka.

9. člen

4. člen

Uporaba železniške infrastrukture je dovoljena pod temile
pogoji:

Sredstva za financiranje vzdrževanja in razvoja železniške
infrastrukture ter sofinanciranja železniških prometnih storitev iz prejšnjega člena se zagotavljajo iz:
- nadomestila za uporabo železniške infrastrukture;
- cene storitev;
- proračuna republike.
5. člen
Dolgoročno strategijo razvoja za železniške prometne storitve, ki jih zagotavlja republika zaradi javnega interesa, sestavljajo:
- posodobitev obstoječih magistralnih prog za hitrosti do 160
km/h in gradnja novih za velike hitrosti;
- ureditev obstoječih magistralnih prog za osno obremenitev
najmanj 22,5 ton;
- gradnja drugega tira na obstoječih enotirnih magistralnih
progah;
- posodobitev premičnih sredstev za potrebe potniškega in
kombiniranega prometa.
Strategijo iz prejšnjega odstavka sprejme državni zbor.

- prost pristop uporabnikov, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje;
- uporaba infrastrukture na način, predpisan z zakonom;
- odplačna uporaba.
Vlada predpiše višino nadomestila za odplačno uporabo,
način plačila nadomestila in namen nadomestila.
III. PROMETNE STORITVE

10. člen

Za opravljanje storitev potniškega prometa in storitev kombiniranega železniškega prometa sklene vlada pogodbo z delniško družbo iz 6. člena tega zakoannoziroma koncesijsko
pogodbo s koncesionarjem.
Pogodba iz prejšnjega odstavka obvezno vsebuje:
- vrsto prometnih storitev;
- obveznost opravljanja teh storitev (trajnost, urejenost,
ustreznost);
- cene storitev;
- našin oblikovanja in spremembe cen storitev;
- način plačila storitev;

6. člen
Za opravljanje železniških prometnih storitev vlada ustanovi
delniško družbo.
Družba iz prejšnjega odstavka opravlja železniške prometne
storitve iz 3. člena tega zakona v skladu z odločitvijo vlade.
Za opravljanje železniških prometnih storitev iz 3. člena tega
zakona lahko vlada podeli koncesijo v skladu z zakonom.
poročevalec

- začetek in čas trajanja pogodbe;
- način finančnega in strokovnega nadzora;
- razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah;
- medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem pogodbe;
- pogoje in osnove za spremembo pogodbe;
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- pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja pogodbe.
11. člen
Če je na območju lokalne skupnosti ali širše samoupravne
lokalne skupnosti zasedenost potniških vlakov manjša od
20%, sklene lokalna skupnost za izvajanje storitev potniškega
prometa pogodbo z delniško družbo iz 6. člena tega zakona
ali koncesionarjem.

17. člen
Železniška infrastruktura iz 7. člena tega zakona, ki jo na dan
uveljavitve tega zakona upravljajo Slovenske železnice in
podjetja iz 19. člena tega zakona, postane lastnina republike.
18. člen
Delniška družba iz 16. člena tega zakona gospodari in opravlja dejavnost s sredstvi, ki so na dan uveljavitve tega zakona
pripadala Slovenskim železnicam.

Varianta;

19. člen

Če je na območju lokalne skupnosti ali širše samoupravne
lokalne skupnosti zasedenost potniških vlakov manjša od %,
ki ga določi vlada s posebnim predpisom, se na tem območju
opravlja potniški promet, če ta skupnost krije stroške, določene s tem predpisom.

Na delniško družbo iz 16. člena tega zakona se prenesejo
sredstva, ki so na dan uveljavitve tega zakona pripadala:

Ob izrednih okoliščinah (elementarne nesreče, motnje
v gospodarstvu ipd.) lahko vlada določi prednost prevoznih
storitev. Ob dodatnih stroških prevoznika zagotovi njihovo
pokritje.

- javnemu podjetju Slovenske železnice,
- SŽ-Podjetje za vzdrževanje železniških vozil Ljubljana
Moste,
- SŽ-Podjetje za vzdrževanje železniških vozil Ljubljana
Šiška,
- SŽ-Podjetje za vzdrževanje železniških vozil Divača,
- SŽ-Podjetje za vzdrževanje železniških vozil Maribor.
- SŽ-Podjetje za vzdrževanje železniških voz Dobova,
- SŽ-Podjetje za vzdrževanje železniških voz Ptuj.

13. člen

20. člen

12. člen

Ob stavki v delniški družbi iz 6. člena tega zakona so delavci
družbe dolžni opravljati železniške prometne storitve potniškega prometa, pri storitvah tovornega prometa pa prevoz
pokvarljivega blaga in živine.
Generalni direktor delniške družbe iz prejšnjega odstavka
s sklepom določi delavce, ki morajo opravljati storitve v potniškem prometu.
Delavcem, ki ne upoštevajo sklepa iz prejšnjega odstavka,
preneha delovne razmerje v skladu z zakonom.
S koncesijsko pogodbo med vlado in koncesionarjem se
določijo železniške prometne storitve, ki jih je koncesionar
dolžan opravljati ob stavki.
IV. RAČUNOVODSTVO IN REVIZIJA
14. člen
Izvajalec prometnih storitev iz 3. člena tega zakona vodi
ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča ločen obračun
za železniško infrastrukturo, za železniške prometne storitve
in v njihovem okviru za storitve javne službe.
15. člen
Pri izvajalcih storitev iz 3. člena tega zakona se obvezno letno
pregledajo (opravi letna revizija) računovodski izkazi v skladu
z zakonom.

Lastninsko se:
- SŽ-TTG Slovenijaturist Ljubljana,
-SŽ-Zdravilišče Atomske toplice Podčetrtek,
- SŽ-Špediclja za mednarodni in notranji promet Feršped
Ljubljana,
- ŽG-Mostovna-Podjetje za izdelovanje jeklenih konstrukcij
in dvigal Ljubljana,
- SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana,
- SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana,
- SŽ-Consulting-Podjetje za izvajanje investicij Ljubljana,
- SŽ-Projektivno podjetje Ljubljana,
- Prometni institut Ljubljana, d.o.o.
preoblikujejo po ugotovitvi deleža Slovenskih železnic v njihovem družbenem kapitalu, ki je posledica ustanovitvenih
vložkov ali vlaganj v njihovo dejavnost.
Tako ugotovljeni deleži se prenesejo na delniško družbo iz 16.
člena tega zakona.
Varianta:
Donosi od deležev ali izkupiček od prodaje deležev se uporabijo za razvoj železniške infrastrukture.
Če so bile organizacije iz prvega odstavka tega člena že
lastninjene, se opravi revizija po Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93) in na
njeni podlagi ustanovijo deleži.

V. PREHODNE DOLOČBE

21. člen
16. člen

Lastninsko se:

Vlada reorganizira javno podjetje Slovenske železnice Ljubljana, p o. (v nadaljnjem besedilu: Slovenske železnice) v delniško družbo po določbah Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93).

-

Edini delničar družbe iz prejšnjega odstavka je republika,
katere pravice izpolnuje vlada.

preoblikujejo po določilih Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91-1).

Dokler je republika edini delničar, opravlja vlogo skupščine
družbe vlada.

22. člen

Pristojnosti upravnega odbora se določajo z ustanovitvenim
aktom.
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SŽ-Žele^niška srednja šola Ljubljana,
SŽ-Železniška srednja šola Maribor,
SŽ-Železniška zdravstveni dom Ljubljana,
ŽG-Železniški zdravstveni dom Maribor

Do sprejema novih notranjih aktov uporablja delniška družba
iz 16. člena tega zakona obstoječe akte, če niso v nasprotju
z zakonom.
poročevalec

23. člen
Do oblikovanja lokalnih in širših lokalnih samoupravnih skupnosti se interes za opravljanje potniškega prometa iz 11. člena
tega zakona ugotavlja na občinski ravni.

in storitve razvoja železniške infrastrukture iz 7. člena tega
zakona, postane z dnem uveljavitve tega zakona republika.
VI. KONČNE DOLOČBE
27. člen

24. člen
Vlada izda predpise iz 3. člena, drugega odstavka 9. člena in
16. člena tega zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
25. člen
Izvajalec prometnih storitev iz 3. člena tega zakona vodi
ločeno računovodsko evidenco v skladu s 14. členom tega
zakona najkasneje z dnem uveljavitve tega zakona.

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Družbeni
dogovor o financiranju železniške infrastrukture (Uradni list
SFRJ, št. 38/89)
28. člen
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za področje dejavnosti
železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 43/89, 33/92) preneha veljati z dnem sprejetja ustanovitvenega akta iz 16. člena
tega zakona.

26. člen

29. člen

Pravna naslednica za obveznosti, ki do uveljavitve tega
zakona izhajajo iz posojilnih pogodb za storitve vzdrževanja

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

OBRAZLOŽITEV
1. V splošnih določbah je poudarjeno da se s tem zakonom
ureja gospodarjenje z železniško infrastrukturo, opredeljuje
železniške prometne storitve in določa pogoje ter način njihovega opravljanja v delu, ki ga zagotavlja Republika Slovenija
(v nadaljnjem besedilu: republika) zaradi javnega interesa.
Kot železniške prometne storitve osnutek zakona opredeljuje
prevoz potnikov (storitve potniškega prometa) in blaga (storitve tovornega prometa) v notranjem in mednarodnem prometu po železnici in storitve, ki so neposredni pogoj za
njihovo opravljanje. S tem so mišljene storitve gospodarjenja
z železniško infrastrukturo, ki jo opredeljuje 7. člen osnutka.
Železniške prometne storitve se opravljajo na način in pod
pogoji, ki jih določa zakon, železniške konvencije in splošni
pogoji prevoza. Gre za ureditev železniških prometnih storitev
v tehnično-tehnološki dimenziji, pri čemer so izvajalci železniških prometnih storitev dolžni poleg zakonov upoštevati tudi
konvencije, ki urejajo izvajanje železniškega prometa.
V okviru železniških prometnih storitev zagotavlja republika
zaradi javnega interesa:
- storitve potniškega prometa;
- storitve kombiniranega prometa:
- storitve vzdrževanja in razvoja železniške infrastrukture.
S to določbo se v skladu z 2. členom Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), z zakonom opredeljujejo storitve, kijih na področju železniškega prometa zagotavlja republika.
Način opravljanja teh železniških prometnih storitev predpiše
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
Za opravljanje železniških prometnih storitev vlada ustanovi
delniško družbo, ki bo poslovala po tržnih načelih razen pri
izvajanju železniških prometnih storitev, ki jih zagotavlja
republika zaradi javnega interesa. Odločitev o izvajalcu teh
storitev je v pristojnosti vlade, ki bo lahko za njih izvajanje
podelila tudi koncesijo v skladu, na način in po postopku, ki
ga določa zakon.

- med vlado in izvajalcem;
- med izvajalcem in uporabniki.
Razmerje med izvajalcem in uporabniki bo odvisno od načina
opravljanja storitev, ki ga bodo predpisala vlada. Predpisano
raven storitev bo izvajalec zagotavljal na podlagi z vlado
sklenjene pogodbe.
Značilnost storitev, ki se zagotavljajo v javnem interesu je
zagotavljanje ne glede na prihodek od teh storitev. Zato
utegne priti pri njihovem izvajanju do nepokrivanja stroškov
s prihodki. Razlika med stroški za izvajanje teh storitev in
prihodki izvajalca, bo zagotovljena iz proračuna republike.
Z osnutkom zakona je opredeljena tudi dolgoročna strategija
razvoja železniških prometnih storitev, ki jih zagotavlja republika zaradi javnega interesa, ki jo sestavljajo:
- posodobitev obstoječih magistralnih prog za hitrosti do 160
km/h in gradnja novih za velike hitrosti;
- ureditev obstoječih magistralnih prog za osno obremenitev
najmanj 22,5 ton;
- gradnja drugega tira na obstoječih enotirnih magistralnih
progah;
- posodobitev premičnih sredstev za potrebe potniškega in
kombiniranega prometa.
Dolgoročno strategijo bo sprejel Državni zbor Republike Slovenije.
2. Železniška infrastruktura po osnutku zakona obsega:
- proge s spodnjim in zgornjim ustrojem:
- telekomunikacijske, signalno-varnostne, elektrovlečne,
elektroenergetske ter druge postroje in naprave na progi;
- premična sredstva;
- stavbe namenjene za opravljanje železniškega prometa;
- zemljišča, ki funkcionalno pripadajo progi.
Novost, ki jo osnutek zakona uvaja je prost pristop uporabnikov na železniško infrastrukturo, ki morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
- plačevati uporabo;
- uporabljati infrastrukturo na način, predpisan z zakonom;
- izpolnjevati pogoje za uporabo, ki jih določa zakon.

S temi določbami osnutek zakona nalaga vladi zagotavljanje
izvajanja železniških prometnih storitev, ki se zagotavljajo
zaradi javnega interesa, vendar ji tudi omogoča izbiro med
najugodnejšimi ponudniki. Jasno je, da bo od realokacije
domačega in tujega kapitala odvisna zainteresiranost koncesionarjev za opravljan e tovrstnih storitev. Vsekakor bo delniška družba morala izvajati te storitve če se bo vlada tako
odločila.

Z zakonom predpisan način uporabe in z zakonom določeni
pogoji za uporabo železniške infrastrukture so potrebni glede
na zapleteni tehnično-tehnološki sistem izvajanja železniškega prometa. Le tako bo mogoče v režimu prostega
dostopa zagotoviti njegovo varno in nemoteno opravljanje.

Pri zagotavljanju železniških prometnih storitev zaradi javnega interesa se po osnutku zakona izoblikujeta dve razmerji:

Vlada bo predpisala višino nadomestila za odplačno uporabo,
način plačila in namen nadomestila.

poročevalec
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Vzdrževanje železniške infrastrukture bo zagotavljala vlada
tako, da bo sklenila pogodbo z delniško družbo ali pa, če bo
to zanjo ugodnejše, sklenila koncesijsko pogodbo s koncesionarjem.
Osnutek zakona vsebuje obvezne sestavine pogodbe. S to
določbo se želi urediti način, ki bo omogočil pravno varnost
izvajalcu (delniška družba mora skleniti pogodbo če vlada
tako sklene: drugi odstavek 6. člena), koncesionarju pa, dolgoročno varnost za naložbo njegovega kapitala v železniško
infrastrukturo.
3. Storitve potniškega prometa in kombiniranega železniškega prometa bo zagotavljala vlada (notranja naveza) tako
da bo sklenila pogodbo z delniško družbo ali koncesijsko
pogodbo s koncesionarjem.
Osnutek zakona vsebuje obvezne sestavine pogodbe s čimer
se želi nuditi izvajalcu pravno gotovost za izvajanje storitev.
Namreč, le tako bo mogoče privabiti koncesionarja k sklenitvi
koncesijske pogodbe in izvajanju železniških prometnih storitev. V notranji navezi med njim in vlado bo koncesionar
logično zasledoval lastne ekonomske interese. Brez pravne
zagotovitve pa bo stežka pristal na sklenitev pogodbe. Za
ekonomičnost izvajanja storitev v javnem interesu bo poskrbela vlada z ustrezno sestavo pogodbe.
Na območju lokalne skupnosti ali širše samoupravne lokalne
skupnosti utegne priti do zasedenosti potniških vlakov, ki je
manjša od 20%. V tem primeru se bo potniški promet opravljal
če bo ta skupnost sklenila pogodbo za izvajanje potniškega
prometa neposredno z delniško družbo ali izvajalcem.
Variantno pa vlada določi procent zasedenosti potniških vlakov z lastnim predpisom: v tem primeru se potniški promet
opravlja na območju lokalne skupnosti ali širše lokalne samoupravne skupnosti le če ta skupnost krije stroške, do katerih
pride spričo manjše zasedenosti potniških vlakov.
Ob izrednih okoliščinah (elementarne nesreče, motnje
v gospodarstvu ipdlahko vlada določi prednost železniških
prevoznih storitev. Če bo prevoznik z opravljanjem prednostnega prevoza imel dodatne stroške, mu zagotovi njihovo
pokritje.
Ob dejstvu da se določene železniške prometne storitve zagotavljajo v javnem interesu ter ustavni pravici do stavke, osnutek vsebuje določbo, po kateri so v primeru stavke v delniški
družbi, delavci družbe dolžni zagotavljati storitve potniškega
prometa, pri storitvah tovornega prometa pa prevoz pokvarljivega blaga in živine.
Delavcem, ki ob stavki ne opravljajo storitev v potniškem
prometu preneha delovno razmerje v skladu z zakonom.
V koncesijski pogodbi se določijo železniške prometne storitve, ki jih je koncesionar dolžan izvajati v primeru stavke
v njegovi organizaciji.

zagotavlja morebitni izpad prihodka le za opravljanje železniških prometnih storitev v javnem interesu.
Vsakoletna obvezna letna revizija računovodskih izkazov
v skladu z zakonom pa bo poslovanje izvajalca železniških
prometnih storitev le še dodatno osvetlila.
5. Obstoječe javno podjetje Slovenske železnice Ljubljana p.
o. (v nadaljnjem besedilu: SŽ) bo vlada reorganizirala v delniško družbo po določilih Zakona o gospodarskih družbah.
Edini delničar SŽ bo zaenkrat republika, katere pravice bo
izvrševala vlada in v njenem imenu upravni odbor. Pristojnosti
in sestava upravnega odbora bosta določena z ustanovitvenim aktom vlade.
Železniška infrastruktura, s katero na dan uveljavitve osnutka
gospodarijo SŽ in družbena podjetja iz 19. člena osnutka
zakona, postane lastnina republike. S to določbo se konkretizira določba Zakona o gospodarskih službah po kateri
postane infrastruktura last republike.
Sredstva, s katerimi na dan uveljavitve osnutka gospodarijo
SŽ in družbena podjetja, se z dnem uveljavitve osnutka prenesejo na delniško družbo, ki jo bo z aktom o reorganizaciji iz
16. člena ustanovila vlada. Določba 19. člena osnutka izhaja iz
Zakona o gospodarskih službah, po katerem družbeni kapital
podjetij, katerih dejavnost je tehnološko vezana na delovanje
javnega podjetja, ki je bilo organizirano na podlagi 13. člena
Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do
LXXXIX k Ustavi SRS in opravljajo to dejavnost kot izključno
dejavnost, postane lastnina republike. Pri družbenih podjetjih
iz 19. člena osnutka gre za tehnološko navezanost v celotnem
obsegu njihove dejavnosti.
Družbena podjetja iz 20. člena osnutka, opravljajo dejavnost,
ki je navezana na SŽ v nepretežnem obsegu, spričo česar se
njihov družbeni kapital lastnini po predhodni ugotovitvi
obsega deleža SŽ v njem, ki se po ugotovitvi prenese na SŽ ali
variantno proda in sredstva od prodaje uporabijo za razvoj
železniške infrastrukture. Preostali delež družbenega kapitala
se lastnini po določilih Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93).
Zavodi, ki so jih v skladu z določbami Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/91-1) ustanovile SŽ se lastninsko preoblikujejo po določilih omenjenega zakona in nadaljujejo dejavnost, za katero so bili ustanovljeni.
Pravna naslednica za obveznosti, ki do uveljavitve tega
zakona izhajajo iz posojilnih pogodb za financiranje storitev
vzdrževanja in razvoja železniške infrastrukture iz 7. člena
osnutka zakona, postane z dnem uveljavitve tega zakona,
republika. Določba je pravna in logična posledica pravnega
dejstva prehoda železniške infrastrukture v last republike.
6. Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati družbeni
dogovor, ki je urejal način financiranja železniške infrastrukture.

4. Delniška družba ali koncesionar, ki bosta izvajala železniške prometne storitve, ki jih bo republika zagotavljala v javnem interesu, bosta vodila ločeno računovodsko evidenco, ki
bo omogočala ločen obračun za železniško infrastrukturo in
za železniške prometne storitve ter v njihovem okviru za
storitve, ki se zagotavljajo v javnem interesu.

V času sprejemanja osnutka SŽ poslujejo na podlagi Odloka
o ustanovitvi javnega podjetja za dejavnost železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 43/89, 32/92), ki preneha veljati
z dnem sprejetja akta vlade o reorganizaciji, ki ga je vlada
dolžna sprejeti v 30 dneh po uveljavitvi osnutka predlaganega
zakona.

S to določbo se želi razmejiti poslovanje izvajalca pri zagotavljanju železniških prometnih storitev v javnem interesu od
tistih, ki jih bo izvajal, kot je bilo opredeljeno v prvi točki te
obrazložitve, na tržnih načelih. Namreč, republika izvajalcu

Skrajšani vacatio legis je nujen zaradi pogovorov, ki potekajo
zaradi odobritve posojila za gradnjo in modernizacijo železniške infrastrukture. Zakon bi bilo potrebno zaradi tega čimpreje sprejeti in uveljaviti.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI BASELSKE KONVENCIJE O NADZORU
UVOZA/IZVOZA NEVARNIH ODPADKOV IN NJIHOVEGA
ODSTRANJEVANJA - EPA 289
Vlada Republike Slovenije je na 35. seji dne 8/7-1993
določila besedilo:
PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI BASELSKE KONVENCIJE O NADZORU UVOZA/IZVOZA NEVARNIH
ODPADKOV IN NJIHOVEGA ODSTRANJEVANJA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije
sodelovala:
- Miha JAZBINŠEK, minister za okolje in prostor,
- Jernej STRITIH, državni sekretar v Ministrstvu za okolje
in prostor.

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji Baselske konvencije o nadzoru uvoza/izvoza
nevarnih odpadkov in njihovega odstranjevanja
1. člen
Ratificira se Baselska konvencija o nadzoru uvoza/izvoza
nevarnih odpadkov in njihovega odstranjevanja, ki je bila
sprejeta 22. marca 1989 v Baslu v arabskem, angleškem,
kitajskem, francoskem, ruskem in španskem izvirniku.
2. člen

prizanavajo tudi naraščajočo zahtevo po prepovedi uvoza
/ izvoza nevarnih odpadkov in njihovega odstranjevanja v drugih državah, posebno v državah v razvoju,
prepričane, da bi morali nevarne odpadke in druge odpadke,
če je to skladno z okolju varnim in učinkovitim ravnanjem,
odstranjevati v državi, kjer so bili proizvedeni,

Besedilo konvencije v angleškem izvirniku in slovenskem
prevodu se glasi:
OPOMBA: sledi tekst konvencija v angleškem jeziku

zavedajo se tudi, da bi moral biti uvoz / izvoz takšnih odpadkov in države proizvajalke v katerokoli drugo državo dovoljen
samo, če bil bil izpeljan pod pogoji, ki ne ogrožajo človekovega zdravja in okolja, ter po pogojih, skladnih z določili te
konvencije,

BASELSKA KONVENCIJA O NADZORU UVOZA
/ IZVOZA NEVARNIH ODPADKOV
IN NJIHOVEGA ODSTRANJEVANJA

upoštevajo, da bo povečani nadzor uvoza / izvoza nevarnih
odpadkov in drugih odpadkov deloval kot spodbuda za okolju
varno ravnanje z njimi in za zmanjšanje obsega takšnega
uvoza / izvoza,

uvoo

prepričane, da bi morala države prevzeti ukrepe za ustrezno
izmenjavo informacij o tem in nadzoru uvoza / izvoza nevarnih
odpadkov in drugih odpadkov iz teh držav in vanje,

Udeleženke te konvencije,
ki se zavedajo nevarnosti za človekovo zdravje in okolje, ki jo
povzročajo nevarni odpadki in drugi odpadki in njihov uzvoz/
izvoz,
pozorne na rastočo nevarnost za človekovo zdravje in za
okolje, ki jo povzročajo povečano proizvajanje in raznovrstnost ter uvoz/izvoz nevarnih odpadkov in drugih odpadkov,
ki se zavedajo tudi, da je najučinkovitejši način varstva človekovega zdravja in okolja pred nevarnostmi, ki jih povzročajo
takšni odpadki, zmanjšanje njihovega proizvajanja na minimum glede količine in glede njihove nevarnosti,
prepričane, da bi morale države ustrezno ukrepati, da bi bilo
ravnanje z nevarnimi odpadki in z drugimi odpadki, vključno
z njihovim uvozom / izvozom in odstranjevanjem, skladno
z varstvom človekovega zdravja in okolja, ne glede na kraj
njihovega odstranjevanja,
opozarjajo, da bi morale države zagotoviti, da bi proizvajalec
izpolnil svoje dolžnosti glede na prevoz in odstranjevanje
nevarnih odpadkov in drugih odpadkov na način, ki je skladen
z varstvom okolja ne glede na kraj odstranjevanja,
v celoti priznavajo, da ima katerakoli država suvereno pravico,
da prepreči vstop ali odstranjevanje tujih nevarnih in drugih
odpadkov na svojem ozemlju,
poročevalec

opozarjajo, da so številni mednarodni in regionalni sporazumi
načeli problem varstva in ohranjanja okolja glede prevoza
nevarnega blaga,
upoštevajo Deklaracijo konference Združenih narodov o človekovem okolju (Stockholm, 1972), kairske smernice in načel
za okolju varno ravnanje z nevarnimi odpadki, ki jih je sprejel
upravni svet Programa Združenih narodov za okolje (UNEP)
s sklepom 14/30 dne 17. junija 1987, priporočila Komisije
strokovnjakov Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga
(oblikovana leta 1957 in usklajevana vsaki dve leti), ustrezna
priporočila, deklaracije, dokumente in pravilnike, sprejete
v Združenih narodih, in delo in študije, narejene v drugih
mednarodnih in regionalnih organizacijah,
pozorne na pomen, načela, cilje in vlogo Svetovne listine za
naravo, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov na svojem 37. zasedanju (1982) kot etično pravilo v zvezi
z varstvom človekovega okolja in ohranjanjem naravnih virov,
potrjujejo, da so države odgovorne za izpolnjevanje svojih
mednarodnih obveznosti, ki zadevajo varstvo človekovega
zdravja in varstvo ter ohranjanje okolja, in so zavezane za to
v skladu z mednarodnim pravom,
priznavajo, da ob materialni kršitvi določil te konvencije ali
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Kateregakoli protokola k njej, velja ustrezno mednarodno
pravo o sporazumih,

4. »odstranjevanje« pomeni kakršnokoli operacijo, specificrano v dodatku IV te konvencije!

zavedajo se potrebe po nadaljnjem razvijanju in uvajanju
tehnologij, ki so skladne z okoljem in ustvarjajo manj odpadkov, možnosti recikliranja, dobrih sistemov gospodarjenja in
upravljanja, z namenom da se zmanjša na minimum proizvajanje nevarnih odpadkov in drugih odpadkov,

5. »odobreni kraj ali naprava« pomeni kraj ali napravo za *
odstranjevanje nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov, ki jo
pristojni organ države, kjer je ta kraj ali naprava, pooblasti ali
dovoli, da deluje v ta namen.

zavedajo se tudi naraščajoče mednarodne osveščenosti
o potrebi po strogem nadzoru uvoza / izvoza nevarnih odpadkov in drugih odpadkov in o potrebi, da se takšen uvoz / izvoz
zmanjša na minimum,

6. »pristojni organ« pomeni vladno ustanovo, za katero neka
udeleženka določi, da je odgovorna v toliko geografskih
območjih, kot jih ima udeleženka za ustrezno za sprejemanje
obvestil o uvozu / izvozu nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov in kakršnihkoli drugih informacij v zvezi s tem in za
odgovarjanje na takšna obvestila, kot je navedeno v 6. členu;

zaskrbljene zaradi nezakonite meddržavne trgovine z nevarnimi odpadki in drugimi odpadki,
upoštevajo tudi omejene sposobnosti držav v razvoju pri
ravnanju z nevarnimi odpadki in drugimi odpadki,
priznavajo potrebo po pospeševanju prenosa tehnologij za
varno ravnanje z nevarnimi odpadki in drugimi odpadki, ki se
proizvajajo lokalno, posebno v državah v razvoju, v skladu
s kairskimi smernicami in sklepom 14/16 upravnega UNEP-a
o pospševanju prenosa tehnologij za varstvo okolja,
priznavajo tudi, da bi morali nevarne odpadke in druge
odpadke prevažati v skladu z ustreznimi mednarodnimi konvencijami in priporočili,
prepričane tudi, da bi moral biti uvoz / izvoz nevarnih in
drugih odpadkov dovoljen samo, kadar sta prevoz in končno
odstranjevanje takšnih odpadkov varna za okolje, in
odločene, da zaščitijo s strogim nadzorom človekovo zdravje
in okolje pred nevarnimi učinki, ki bi izhajali iz proizvajanja in
ravnanja z nevarnimi odpadki in drugimi odpadki,
se sporazumejo, kot sledi:
1. člen
OBSEG KONVENCIJE
1. Po tej konvenciji so »nevarni odpadki«, ki se uvažajo,
izvažajo, tile odpadki:
a) odpadki, ki spadajo v katerkoli kategorijo, navedeno
v dodatku I, razen če nimajo nobene značilnosti, navedene
v dodatku III in
b) odpadki, ki jih ne pokriva točka (a), pač pa so določeni kot
takšni ali se štejejo za nevarne odpadke po domači zakonodaji države izvoza, uvoza ali tranzita.
2. Po tej konvenciji so odpadki, ki spadajo v katerokoli kategorijo, navedeno v dodatku II namenjeni uvozu izvozu, »drugi
odpadki«.
3. Odpadkov, ki jih zaradi svoje radioaktivnosti obravnavajo
drugi mednarodni nadzorni sistemi, vključno z mednarodnimi
dokumenti, ki veljajo izrecno za radioaktivne snovi, ta konvencija ne obravnava.
2. člen
DEFINICIJE
za namene te konvencije:
1. »odpadki« so snovi ali predmeti, ki se odstranjujejo ali so
namenjeni odstranjevanju, ali se zahteva njihovo odstranjevanje po določilih nacionalne zakonodaje;
2. »ravnanje« pomeni zbiranje, prevoz in odstranjevanje
nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov, vključno s kasnejšim
varstvom odlagališč;
3. »uvoz / izvoz« pomeni kakršenkoli prenos nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov z enega področja pod jurisdikcijo
ene države v ali skozi področje pod jurisdikcijo druge države
ali v ali skozi področje, ki ni pod jurisdikcijo nobene države,
če sta vsaj dve državi vpleteni v prenos;
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7. »center« pomeni pravno osebno udeleženke, navedeno v 5.
členu, odgovorno za sprejemanje in predajanje informacij,
kot je navedeno v 13. In 16. členu;
8. »okolju varno ravnanje z nevarnimi odpadki in drugimi
odpadki« pomeni uresničevanje vseh izvedljivih ukrepov, da
se zagotovi, da se z nevarnimi odpadki ali drugimi odpadki
ravna na način, ki bo varoval človekovo zdravje in okolje pred
škodljivimi učinki, ki bi izhajali iz takšnih odpadkov;
9. »področje pod jurisdikcijo neke države« pomeni katerokoli
ozemlje, morsko območje ali zračni prostor, v katerem neka
država izpolnjuje administrativno ali zakonodajno odgovornost v skladu z mednarodnim pravom varstva človekovega
zdravja ali okolja;
10. »država izvoznica« pomeni udeleženko, iz katere se načrtuje, da se bo začel ali se začne izvoz nevarnih odpadkov ali
drugih odpadkov;
11. »država uvoznica« pomeni udeleženko, v katero se načrtuje ali že vozi nevarne odpadke ali druge odpadke z namenom njihovega odstranjevanja in z namenom nakladanja pred
odstranjevanjem v nekem področju, ki ni pod jurisdikcijo
nobene države;
12. »država tranzita« pomeni katerokoli državo, ki ni izvoznica
ali uvoznica, skozi katero se načrtuje prevoz ali že prevažajo
nevarni odpadki ali drugi odpadki;
13. »prizadete države« so udeleženke, ki izvažajo ali uvažajo
ali prevažajo skozi državo, ne glede na to ali so podpisnice ali
ne;
14. »oseba« pomeni katerokoli fizično ali pravno osebo;
15. »izvoznik« pomeni katerokoli osebo pod jurisdikcijo
države izvoza, ki ureja izvoz nevarnih odpadkov ali drugih
odpadkov;
16. »uvoznik« pomeni katerokoli osebo pod jurisdikcijo
države uvoza, ki ureja uvoz nevarnih odpadkov ali drugih
odpadkov;
17. »prevoznik« pomeni katerokoli osebo, ki prevaža nevarne
odpadke ali druge odpadke;
18. »proizvajalec« pomeni katerokoli osebo, katere dejavnost
proizvaja nevarne odpadke ali druge odpadke, ali če ta oseba
ni znana, osebo, ki ima v lasti in/ali pod nadzorom takšne
odpadke;
19. »odstranjevalec odpadkov« pomeni katerokoli osebo, ki
so ji nevarni odpadki ali drugi odpadki poslani in odstranjuje
takšne odpadke;
20. »organizacija za politično in/ali ekonomsko integracijo«
pomeni organizacijo, ki jo sestavljajo suverene države, na
katero so države članice prenesle pristojnost glede zadev, ki
jih ureja ta konvencija in je bila uradno pooblaščena v skladu
z notranjimi postopki, da to podpiše, ratificira, sprejme, odobri, formalno potrdi ali pristopi k njej;
poročevalec

21. »nezakonit promet« pomeni kakršenkoli uvoz / izvoz
nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov, kot je navedeno v 9.
členu.
3. člen
DRŽAVNE DEFINICIJE NEVARNIH ODPADKOV
1. Vsaka udeleženka mora v šestih mesecih, potem ko je
postala podpisnica te konvencije, obvestiti sekretariat konvencije o odpadkih, ki niso navedeni v dodatkih I in II, ki so
opredeljeni ali določeni kot nevarni po njeni državni zakonodaji, in o katerihkoli zahtevah, ki zadevajo uvozne / izvozne
postopke, veljavne za te odpadke.

f) zahteva, da se informacija o predlaganem uvozu / izvozu
nevarnih odpadkov in drugih odpadkov predloži prizadetim
državam v skladu z dodatkom V A in da jasno navede učinke
predlaganega uvoza / izvoza na človekovo zdravje in okolje;
g) prepreči uvoz nevarnih odpadkov in drugih odpadkov, če
utemeljeno domneva, da zadevni odpadki ne bodo obravnavani na okolju varen način;
h) sodeluje pri dejavnostih z drugimi udeleženkami in zainteresiranimi organzacijami neposredno in po sekretariatu,
vključno z razširjanjem inforamacij o uvozu / izvozu nevarnih
odpadkov in drugih odpadkov, zato da izboljša okolju varno
ravnanje s takšnimi odpadki in da doseže preprečitev nezakonitega prometa z njimi.

2. Vsaka udeleženka mora naknadno obvestiti sekretariat
o kakršnihkoli pomembnih spremembah informacij, ki jih je
dala v skladu s prvim odstavkom.

3. Udeleženke menijo, da je nezakonit promet z nevarnimi
odpadki ali drugimi odpadki kriminal.

3. Sekretariat mora nemudoma obvestiti vse udeleženke
o informacijah, ki jih je dobil v skladu s prvim in drugim
odstavkom.

4. Vsaka udeleženka mora prevzeti ustrezne pravne, administrativne in druge ukrepe za izvajanje in uveljavljanje določil
te konvencije, vključno z ukrepi za preprečevanje in kaznovanje ravnanja v nasprotju s to konvencijo;

4. Udeleženke so odgovorne za to, da so informacije, ki jim jih
je prenesel sekretariat v skladu s tretjim odstavkom, dosegljive njihovim izvoznikom.
4. člen
SPLOŠNE OBVEZNOSTI
1.
a) Udeleženke, ki uresničujejo svojo pravico, da prepovedo
uvoz nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov zaradi odstranjevanja, morajo obvestiti druge udeleženke o svoji odločitvi
v skladu s 13. členom.
b) Udeleženke morajo prepotovati ali ne smejo dovoliti izvoza
nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov v države, ki so prepovedale uvoz takšnih odpadkov, potem ko so bile obveščene
v skladu s prejšnjo točko.
c) Udeleženke morajo prepovedati ali ne smejo dovoliti
izvoza nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov, če država
uvoznica ni pisno potrdila določenega uvoza, kadar država
uvoznica ni prepovedala uvoza takšnih odpadkov.
2. Vsaka udeleženka mora prevzeti ustrezne ukrepe, da:
a) zagotovi, da je proizvajanje nevarnih odpadkov in drugih
odpadkov znotraj nje zmanjšano na minimum ob upoštevanju
družbenih, tehnoloških in ekonomskih vidikov;
b) zagotovi razpoložljivost ustreznih naprav za odstranjevanje, za okolju varno ravnanje z nevarnimi odpadki in drugimi
odpadki, ki morajo biti v skladu z možnostmi nameščene
znotraj njenih meja, ne glede na kraj njihovega odstranjevanja;
c) zagotovi, da osebe, ki se ukvarjajo z ravnanjem z nevarnimi
odpadki ali drugimi odpadki znotraj nje, prevzamejo takšne
ukrepe, ki so potrebni, da se prepreči onesnaževanje zaradi
nevarnih odpadkov in drugih odpadkov, ki izhaja iz tega
ravnanja, in če pride do takšnega onesnaženja, da na minimum zmanjšajo njegove posledice na človekovo zdravje in
okolje;
d) zagotovi, da je uvoz / izvoznih nevarnih odpadkov in drugih odpadkov zmanjšan na minimum, skladen z okolju varnim
in učinkovitim ravnanjem s takšnimi odpadki in da se opravlja
na način, ki bo varoval človekovo zdravje in okolje pred
škodljivimi učinki, ki bi izhajali iz takšnega uvoza/izvoza;
e) ne dovoli izvoza nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov
v državo ali skupino držav, ki pripadajo organizaciji za ekonomsko in/ali politično integracijo, ki so udeleženke, posebno
države v razvoju, ki so s svojo zakonodajo prepovedale ves
uvoz, ali če utemeljeno domneva, da zadevni odpadki ne bodo
obravnavani na okolju varen način v skladu z merili, ki jih
določijo udeleženke na svojem prvem sestanku;
poročevalec

5." Nobena udeleženka ne sme dovoliti izvoza nevarnih
odpadkov in drugih odpadkov v neudeleženko ali uvoza le-teh
iz neudeleženke.
6. Udeleženke se sporazumejo, da ne bodo dovolile izvoza
nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov za odstranjevanje na
območje, južno od 60 stopinj južne zemljepisne širine, bodisi
da se takšni odpadki uvažajo / izvažajo ali ne.
7. Nadalje bo vsaka udeleženka:
a) prepovedala vsem osebam pod svojo jurisdikcijo prevažanje ali odstranjevanje nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov, če te osebe nimajo pooblastil ali dovoljenja za opravljanje takšnih dejavnosti;
b) zahtevala, da se nevarni odpadki in drugi odpadki, ki se
uvažajo/izvažajo, zapakirajo, označijo in prevažajo v skladu
s splošno sprejetimi in priznanimi mednarodnimi pravili in
standardi za pakiranje, označevanje in prevoz in da se
dosledno upoštevajo ustrezni mednarodno priznani postopki;
c) zahtevala, da nevarne odpadke in druge odpadke spremlja
dokumentacija o uvozu / izvozu od kraja, kjer se uvoz / izvoz
začne, do kraja odstranjenja.
8. Vsaka udeleženka mora zahtevati, da se nevarni odpadki
ali drugi odpadki, ki bodo izvoženi, obravnavajo na okolju
varen način v državi uvoznici ali drugod. Tehnična navodila za
okolju varno ravnanje z odpadki, ki jih obravnava ta konvencija, bodo določile udeleženke na svojem prvem sestanku.
9. Udeleženke morajo sprejeti ustrezne ukrepe, da zagotovijo, da bo uvoz / izvoz nevarnih odpadkov in drugih odpadkov dovoljen, samo če:
a) država izvoznica nima tehničnih zmogljivosti in potrebnih
naprav, možnosti ali ustreznih odstranjevališč, da bi odstranila odpadke na okolju varen in učinkjovit način; ali
b) so odpadki potrebni kot surovina za reciklažo ali predelovalno industrijo v državi uvoznici; ali
c) je uvoz / izvoz v skladu z drugimi merili, ki jih določajo
udeleženke, če se ta merila ne razlikujejo od ciljev te konvencije.
10. Obveznost po tej konvenciji za države, v katerih se proizvajajo nevarni odpadki in drugi odpadki, da zahtevajo, da se
s temi odpadki ravna na okolju varen način, se v nobenem
primeru ne sme prenesti na države uvoznice ali tranzita.
11. Nič v tej konvenciji ne preprečuje neki udeleženki, da
uveljavi dodatne zahteve, ki so združljive z določili te konvencije in so v skladu s pravili mednarodnega prava, zato da bi
bolje zavarovale človekovo zdravje in okolje.
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12. Nič v tej konvenciji ne sme kakorkoli vplivati na suverenost držav nad njihovim teritorialnim morjem, določeno
v skladu z mednarodnim pravom, in na suverene pravice in
jurisdikcijo, ki jih imajo države v svojih izključno ekonomskih
conah in v svojih kopenskih delih teritorija v skladu v mednarodnim pravom in na izpolnjevanje plovnih pravic in svoboščin ladij in letal vseh držav, kot je predvideno v mednarodnem
pravu in kot se izraža v mednarodnih dokumentih.

a) se za državo izvoznico zahteve 9. odstavka tega člena, ki
veljajo za uvoznika ali odstranjevalca in za državo uvoza,
primerno uporabljajo za izvoznika oziroma za državo izvoza;

13. Udeleženke se zavezujeo, da bodo občasno pregledale
možnosti za zmanjšanje obsega in/ali nevarnosti onesnaženja
z nevarnimi odpadki in drugimi odpadki, ki jih izvažajo
v druge države, posebno v države v razvoju.

c) za kateregakoli tranzitno državo, ki je udeleženka, se uporabljajo določila 4. odstavka.

b) za državo uvoznico ali države uvoznice in tranzita, ki so
udeleženke, se zahteve 1., 3., 4. in 6. odstavka tega čelna, ki
veljajo za izvoznika in državo izvoznico, primerno uporabljajo
za uvoznika ali odstranjevalca oziroma za državo uvoza; ali

1. Imenovati enega ali več pristojnih organov in ustanoviti en
center. En pristojne organ morajo imenovati zato, da bo
sprejemal obvestila, če bo država tranzitna;

6. Država izvoznica lahko odvisno od pisnega pristanka prizadetih držav dovoli proizvajalcu ali izvozniku, da uporablja
splošno obvestilo tam, kjer se nevarni odpadki ali drugi
odpadki, ki imajo enake kemične in fizikalne lastnosti, redno
pošiljajo istemu odstranjevalcu, preko iste vstopne carinske
izpostave države uvoznice in pri tranzitu preko iste vstopne in
izstopne carinske izpostave ene ali več tranzitnih držav.
7. Prizadete države lahko izdajo pisni pristanek k uporabi
splošnega obvestila, omenjenega v 6. odstavku, odvisno od
predložitve določenih informacij, kot so natančne količine ali
občasni seznami nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov, ki •
se pošiljajo.

2. V treh mesecih od datuma, ko ta konvencija zanje začne
veljati, obvestiti sekretariat, katere agencije so določile kot
svoj center in svoje pristojne organe;

8. Splošno obvestilo in pisni pristanek, navedena v 6. in 7.
odstavku, lahko pokrivata večkratne pošiljke nevarnih odpadkov in drugih odpadkov, vendar največ za 12 mesecev.

3. V enem mesecu od datuma sklepa obvestiti sekretariat
o vseh spremembah, ki zadevajo imenovanje, ki so ga opravile
po drugem odstavku.
6. člen

9. Udeleženke morajo zahtevati, da vsaka oseba, ki se obveže,
da bo uvozila / izvozila nevarne odpadke ali druge odpadke,
podpiše uvozno - izvozni dokument bodisi po dostavi ali po
prejemu odpadkov. Udeleženke morajo tudi zahtevati, da
odstranjevalec obvesti izvoznika in pristojni organ države
izvoznice o odstranjevalčevem prejemu odpadkov in v določenem času o sklenitvi odstranjevanja, kot je navedeno
v obvestilu. Če ne prejme nobene takšne informacije v državi
izvoznici, mora pristojni organ državo izvoznice ali izvoznika
o tem obvestiti državno uvoznico.

5. člen
IMENOVANJE PRISTOJNIH ORGANOV IN CENTRA
Da bi olajšale uresničevanje te konvencije, morajo udeleženke:

UVOZ/IZVOZ MED UDELEŽENKAMI
1. Država izvoznica mora obvestiti, ali mora zahtevati od
proizvajalca ali izvoznika, da pisno obvesti preko pristojnega
organa države izvoznice pristojne organe prizadetih držav
o kateremkoli predlaganem izvozu nevarnih odpadkov ali
drugih odpadkov. Takšno obvestilo mora vsebovati izjave in
določeno informacijo, navedene v dodatku V A, napisane
v jeziku, sprejemljivem za državo uvoznico. Treba je poslati
samo eno obvestilo v vsako prizadeto državo.
2. Država uvoznica mora pisno odgovoriti sporočitelju, da
pristaja na uvoz s pogoji ali brez, odklanja dovoljenje za uvoz
ali zahteva dodatne informacije. Kopijo končnega odgovora
države uvoza je treba poslati pristojnim organom prizadetih
držav udeleženk.
3. Država izvoznica ne sme dovoliti proizvajlacu ali izvozniku,
da začen z izvozom, dokler ni prejel pisanega potrdila, da je:
a) sporočitelj prejel pisni pristanek države uvoznice; in
b) sporočitelj prejel od države uvoznice potrdilo o pogodbi
med izvoznikom in odstranjevalcem, ki navaja okolju varno
ravnanje z odpadki.
4. Vsaka tranzitna država, ki je udeleženka, mora takoj potrditi
sporočitelju prejem obvestila. Kasneje lahko odgovori sporočitelju pisno v 60 dneh, da pristaja na tranzit s pogoji ali brez,
odklanja dovoljenj za tranzit ali zahteva dodatne informacije.
Država izvoznica ne sme dovoliti, da se izvoz začne, dokler ni
prejela pisnega pristanka od države tranzita. Če pa se neka
udeleženka kadarkoli odloči, da ne bo zahtevala predhodnega pisnega pristanka, bodisi na splošno ali pod posebnimi
pogoji, za tranzit pri uvozu/izvozu nevarnih ali drugih odpadkov, ali pa spremeni svoje zahteve v tem pogledu, mora
nemudoma obvestiti druge udeleženke o svoji odločitvi
v skladu s 13. členom. V zadnjem primeru pa, če država
izvoznica ne prejme nobenega odgovora v 60 dneh po prejemu danega obvestila od tranzitne države, lahko država
izvoznica dovoli, da se izvoz nadaljuje skozi tranzitno državo.
5. Pri uvozu/izvozu odpadkov, ki so uradno opredeljeni ali se
štejejo kot izključno nevarni odpadki:
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10. Obvestilo in odgovori, zahtevani po tem členu, morajo biti
predani pristojnim organom prizadetih držav udeleženk ali
ustreznim vladnim telesom držav neudeleženk.
11. Kakršenkoli uvoz/izvoz nevarnih odpadkov ali drugih
odpadkov morajo pokrivati zavarovanje, obveznica ali druga
garancija, kot bi zahtevala država uvoznica ali katerakoli
druga tranzitna država, ki je udeleženka.
7. člen
UVOZ / IZVOZ IZ DRŽAVE UDELEŽENKE SKOZI DRŽAVE, KI
NISO UDELEŽENKE
Drugi odstavek 6. člena konvencije smiselno velja za uvoz/
izvoz nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov iz države udeleženke skozi državo ali države, ki niso udeleženke.
8. člen
DOLŽNOST PONOVNEGA UVOZA
Kadar uvoz / izvoz nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov,
k čemur je bil dan pristanek prizadetih držav skladno z določili te konvencije, ne more biti realiziran v skladu s pogodbenimi pogoji, mora država izvoznica zagotoviti, da izvoznik
odpelje odpadke nazaj v državo izvoznico, če ni drugih možnosti za njihovo odstranjevanje na okolju varen način v 90
dneh od dneva, ko je država uvoznica obvestila državo izvoznico in sekretariat ali v takšni časovni dobi, za katero se
prizadete države dogovorijo. V ta namen si država izvoznica in
katerakoli tranzitna država ne smeta nasprotovati, ovirati ali
preprečevati vrnitve teh odpadkov v državo, ki izvaža.
9. člen
NEZAKONIT PROMET
1. Za namene te konvencije se kakšenkoli uvoz / izvoz nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov:
poročevalec

a) brez obvestila v skladu z določili te konvencije vsem prizadetim državam; ali
b) brez pristanka v skladu z določili te konvencije prizadete
držav; ali
c) s pristankom, dobljenim od prizadetih držav s pomočjo
ponarejanja, napačnega tolmačenja ali prevare; ali
d) ki se ne skladajo z dokumenti; ali
e) ki privede do namernega odstranjevanja oz. odmetavanja
nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov v nasprotju s to
konvencijo in s splošnimi načeli mednarodnega prava,
šteje za nezakonit promet.
2. Ob uvozu / izvozu nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov,
ki je nezakonit promet kot posledica ravnanja izvoznika ali
proizvajalca, mora država izvoznica zagotoviti, da odpadke;
a) vzame nazaj izvoznik ali proizvajalec ali, če je potrebno,
ona sama, v državo izvoznico ali, če to ni izvedljivo,
b) drugače odstrani v skladu z določili te konvencije v 30
dneh od takrat, ko je bila država izvoznica obveščena o nezakonitem prometu ali v takšni časovni dobi, kot bi se prizadete
države dogovorile. V ta namen prizadete države udeleženke
ne smejo nasprotovati, ovirati ali preprečevati vrnitve teh
odpadkov v državo izvoza.
3. Če je izvoz / uvoz nevarnih odpadkov in drugih odpadkov
označen kot nezakonit promet in posledica ravnanja uvoznika
ali odstranjevalca, bo država uvoznica zagotovila, da bo uvoznik ali odstranjevalec uvožene odpadke odložil na okolju
neškodljiv način ali jih bo, če je to potrebno, sama odstranila
v 30 dneh od trenutka, ko se je uvoznica seznanila z nezakonitim uvozom, ali v nekem drugem roku, za katerega se prizadete države lahko dogovorijo. Če je potrebno, morajo prizadete strani v ta namen sodelovati pri odstranjevanju odpadkov na okolju varen način.
4. Kadar odgovornosti za nezakonit promet ni mogoče pripisati niti izvozniku, niti proizvajalcu, niti uvozniku, niti odstranjevalcu, morajo prizadete države udeleženke ali drue države
udeleženke, kot je ustrezno, zagotoviti s sodelovanjem, da se
odpadki odstranijo čim prej in na okolju varen način, bodisi
v državi izvoznici ali državi uvoznici ali drugod, kot je
ustrezno.
5. Vsaka država udeleženka mora uvesti ustrezno državno/
domačo zakonodajo, da prepreči in kaznuje nezakonit promet. Države udeleženke morajo sodelovati z namenom, da
dosežejo cilje tega člena.
10. člen

nevarnih odpadkov in drugih odpadkov in doseganja uspešnejših in učinkovitejših načinov zagotavljanja ravnanja z njimi
na okolju varen način, vključno s proučevanjem gospodarskih, družbenih in okoljskih učinkov sprejemanja takšnih
novih ali izboljšanih tehnologij;
d) skladno s svojimi zakoni, predpisi in politiko aktivno sodelovati pri prenosu tehnologije in sistemov v zvezi z okolju
varnim ravnanjem z nevarnimi odpadki in drugimi odpadki.
Sodelovati morajo tudi pri razvijanju tehničnih zmožnosti pri
udeleženkah, posebno pri tistih, ki bi potrebovale in zahtevale
tehnično pomoč na tem področju;
e) sodelovati pri razvijanju ustreznih tehničnih smernic in/ali
postopkov.
3. Udeleženke morajo uporabiti ustrezna sredstva za sodelovanje, da bi pomagale državam v razvoju pri uresničevanju
točk a, b in c 2. odstavka 4. člena.
4. Ob upoštevanju potreb držav v razvoju se spodbuja, da bi
sodelovanje med udeleženkami in pristojnimi mednarodnimi
organizacijami pospeševalo med drugim osveščenost javnosti, razvijanje varnega ravnanja z nevarnimi odpadki in drugimi odpadki in sprejemanje novih tehnologij, ki ustvarjajo
manj odpadkov.
11. člen
DVOSTRANSKI, VEČSTRANSKI IN REGIONALNI
SPORAZUMI
1. Kljub določilom 5. odstavka 4. člena udeleženke lahko
sklepajo dvostranske, večstranske ali regionalne sporazume
ali dogovore v zvezi z uvozom/izvozom nevarnih odpadkov ali
drugih odpadkov z udeleženkami ali neudeleženkami pod
pogojem, da takšni sporazumi ali dogovori ne odstopajo od
okolju varnega ravnanja z nevarnimi odpadki ali drugimi
odpadki, kot zahteva ta konvencija. Ti sporazumi ali dogovori
morajo vsebovati določila, ki niso za okolje manj varna, kot
tista, ki jih predvideva ta konvencija, pri čemer se upoštevajo
interesi držav v razvoju.
2. Udeleženke morajo obvestiti sekretariat o vseh dvostranskih, večstranskih ali regionalnih sporazumih ali dogovorih,
navedenih v prvem odstavku, in o tistih, ki so jih sklenile,
preden je zanje ta konvencija začela veljati z namenom nadzorovanja uvoza/izvoza nevarnih odpadkov in drugih odpadkov, ki se odvija v celoti med udeleženkami takšnih sporazumov. Določila te konvencije ne vplivajo na uvoz/izvoz, ki se
odvija v skladu s takšnimi sporazumi, pod pogojem, da so
takšni sporazumi skladni z okolju varnim ravnanjem z nevarnimi odpadki in drugimi odpadki, kot zahteva ta konvencija.
12. člen

MEDNARODNO SODELOVANJE

POSVETOVANJA O ODGOVORNOSTI

1. Udeleženke morajo sodelovati druga z drugo, da bi izboljšale in dosegle okolju varno ravnanje z nevarnimi odpadki in
drugimi odpadki.

Udeleženke morajo sodelovati z namenom, da sprejmejo,
takoj ko je izvedljivo, protokol, ki navaja ustrezna pravila in
postopke za odgovornost in nadomestila za škodo, ki izhaja iz
uvoza/izvoza in odstranjevanja nevarnih odpadkov in drugih
odpadkov.

2. V ta namen morajo udeleženke:
a) na zahtevo dati razpoložljive informacije bodisi na dvostranski ali večstranski osnovi z namenom pospeševanja okolju varnega ravnanja z nevarnimi odpadki in drugimi odpadki,
vključno z usklajevanjem tehničnih standardov in prakso za
ravnanje z nevarnimi odpadki in drugimi vrstami odpadkov na
primeren način;

13. člen
PRENOS INFORMACIJ

b) sodelovati pri spremljanju učinkov ravnanja z nevarnimi
odpadki na človekovo zdravje in okolje;

1. Udeleženke morajo, kadarkoli zvedo, zagotoviti, da bodo
ob nezgodi, ki se pripeti med uvozom/izvozom nevarnih
odpadkov ali drugih odpadkov ali med njihovim odstranjevanjem, ki lahko pomeni tveganje za človekovo zdravje in okolje
v drugih državah, te države nemudoma obveščene.

c) skladno s svojimi zakoni, predpisi in politiko sodelovati pri
razvijanju novih, z okoljem skladnih tehnologij, ki ustvarjajo
manj odpadkov, in pri izboljšanju obstoječih tehnologij
z namenom odstranjevanja, če je izvedljivo, proizvajanja

2. Udeleženke morajo preko sekretariata obveščati ena drugo
o:
a) spremembah v zvezi z imenovanjem pristojnih organov in/
ali centrov v skladu s 5. členom;

poročevalec
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b) spremembah v svojih državnih definicijah nevarnih odpadkov v skladu s 3. členom;
in takoj ko je možno, o:
c) odločitvah, ki jih sprejmejo, da v celoti ali delno pristanejo
na uvoz nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov za odstranjevanje na področju pod svojo jurisdikcijo;
d) sklepih, ki jih sprejmejo, da omejijo ali prepovedo izvoz
nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov;
e) kakršnikoli drugi informaciji, zahtevani v skladu s 4. odstavkom tega člena.
3. Udeleženke morajo skladno z državnimi zakoni in predpisi
predati po sekretariatu konferenci udeleženk, ustanovljeni po
15. členu, pred koncem vsakega koledarskega leta, poročilo
o predhodnem koledarskem letu, ki vsebuje tele informacije:
a) o pristojnih organih in centrih, ki so jih imenovale, v skladu
s 5. členom;
b) o uvozu / izvozu nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov,
v katerega so bile vpletene, vključno:
I.) s količino izvoženih nevarnih odpadkov in drugih odpadkov, njihovo kategorijo, značilnostmi, ciljem, tranzitno državo
in načinom odstranjevanja, kot je navedeno v odgovoru na
obvestilo;
II.) s količino uvoženih nevarnih odpadkov in drugih odpadkov, njihovo kategorijo, značilnostmi, izvoru in načinu odstranjevanja;
III.) s prizadevanji, ki niso potekala tako, kot je predvideno;
IV.) s prizadevanji, da se dosežejo zmanjšane količine nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov, namenjenih uvozu / izvozu;
c) informacije o ukrepih, prevzetih iz njihove strani pri izvajanju te konvencije;
d) informacije o razpoložljivi verodostojni statistiki, ki so jo
zbrale o učinkih na človekovo zdravje in okolje, zaradi proizvajanja, prevažanja in odstranjevanja nevarnih odpadkov ali
drugih odpadkov;
e) informacije, ki zadevajo dvostranske, večstranske in regionalne sporazume in dogovore, sklenjene v skladu z 11.
členom te konvencije;

tehnologije v zvezi z ravnanjem z nevarnimi odpadki in drugimi odpadki in z minimizacijo njihovega nastajanja. Udeleženke se morajo odločiti o ustanovitvi ustreznih finančnih
mehanizmov prostovoljne narave.
2. Udeleženke morajo proučiti možnost za ustanovitev sklada
z vračilnimi sredstvi, da bi pomagale na premostitveni osnovi
ob nujnih stanjih na minimum zmanjšati škodo zaradi nezgod,
ki nastajajo pri uvozu / izvozu nevarnih odpadkov in drugih
odpadkov ali med odstranjevanjem teh odpadkov.
15. člen
KONFERENCA UDELEŽENK
1. Konfernca udeleženk je s tem ustanovljena. Prvi sestanek
konference udeleženk bo sklical izvršni direktor UNEP-a najkasneje eno leto po tem, ko ta konvencija začne veljati. Nato
bodo običajni sestanki konference udeleženk v rednih časovnih obdobjih, ki jih določi konferenca na svojem prvem sestanku.
2. Izredni sestanki konference udeleženk bodo v takšnem
času, kot bi se konferenci zdelo potrebno, ali na pisno zahtevo katerekoli udeleženke leženke pod pogojem, da je
v šestih mesecih po tem, ko jim je sekretariat sporočil zahtevo, le-to potrdila vsaj ena tretjina udeleženk.
3. Konferenca udeleženk mora soglasno odobriti in sprejeti
pravilnik zase in za katerokoli pomožno telo, ki bi ga ustanovila, kakor tudi finančni pravilnik, ki posebej določa finančni
prispevek udeleženk po tej konvenciji.
4. Udeleženke morajo na svojem prvem sestanku proučiti vse
potrebne dodatne ukrepe, ki bi jim pomagali pri izpolnjevanju
njihovih dolžnosti glede na varstvo in ohranjanje pomorskega
okolja v smislu te konvencije.
5. Konferenca udeleženk mora imeti pod stalnim nadzorom in
ovrednotenjem dejansko izvajanje te konvencije in mora
dodatno k temu:
a) pospeševati usklajevanje ustreznih politik, strategij in ukrepov za zmanjšanje škode za človekovo zdravje in okolje zaradi
nevarnih odpadkov in drugih odpadkov na minimum;
b) proučiti in sprejeti, kot je zahtevano, amandmaje k tej
konvenciji in njenim dodatkom ob upoštevanju razpoložljivih
znanstvenih, tehničnih gospodarskih informacij in informacij
o okolju;

f) informacije o nezgodah, ki se pripetijo med uvozom / izvozom in odstranjevanjem nevarnih odpadkov in drugih odpadkov, in o ukrepih, sprejetih za njihovo reševanje;

c) proučiti in prevzeti kakršnokoli dodatno dejavnost, ki bi
bila potrebna za doseganje ciljev te konvencije v skladu
z izkušnjami, pridobljenimi pri njenem izvajanju in izvajanju
sporazumov in dogovorov, navedenih v 11. členu;

g) informacije o možnostih odstranjevanja, ki delujejo na
območju pod njihovo jurisdikcijo;

d) proučiti in sprejeti protokole, kot je zahtevano; in

h) informacije o ukrepih, sprejetih za razvoj tehnologij za
zmanjšanje in/ali ukinjanje proizvodnje nevarnih odpadkov in
drugih odpadkov; in
i) o drugih zadevah, ki se konferenci udeleženk zdijo pomembne.
4. Udeleženke morajo skladno z državnimi zakoni in predpisi
zagotoviti, da se kopije vsakega obvestila v zadevi s katerimkoli uvozom / izvozom nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov in odgovor nanj pošljejo sekretariatu, kadar neka udeleženka meni, da bi njeno okolje lahko bilo prizadeto s tem
uvozom / izvozom in zahteva, da se to naredi.
14. člen
FINANČNI VIDIKI
1. Udeleženke se sporazumejo, da je treba skladno s posebnimi potrebami različnih regij in subreglj ustanoviti regionalne in subregionalne centre za izobraževanje in prenos
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e) ustanoviti takšna pomožna telesa, kot se zdi potrebno za
uresničevanje te konvencije.
6. Združeni narodi, njihove specializirane agencije kakor tudi
katerakoli država, ki ni udeleženka te konvencije, so lahko
zastopani kot opazovalci na sestankih konference udeleženk.
Katerokoli telo ali agencija, bodisi državna ali mednarodna,
vladna ali nevladna, usposobljena za nevarne odpadke ali
druge odpadke, ki je obvestila sekretariat o svoji želji, da bi
bila zastopana kot opazovalec na nekem sestanku konference
udeleženk, je lahko sprejeta, razen če temu ne nasprotuje
najmanj ena tretjina udeleženk. Dostop in sodelovanje opazovalcev sta odvisna od pravilnika, ki ga sprejme konferenca
udeleženk.
7. Konferenca udeleženk mora tri leta po tem, ko ta konvencija začne veljati, in najmanj vsakih šest let kasneje, ovrednotiti njeno učinkovitost in če se zdi potrebno, proučiti sprejetje
popolne ali delne prepovedi uvoza / izvoza nevarnih odpadkov in drugih odpadkov v skladu z najnovejšimi znanstvenimi,
tehničnimi in ekonomskimi informacijami in informacijami
o okolju.
poročevalec

16. člen
SEKRETARIAT
1. Naloge sekretariata so:
a) da pripravlja in pomaga pri uresničevanju nalog, navedenih
v 15. in 17. členu;
b) da pripravlja in predaja poročila, Ki temeljijo na informacijah, prejetih v skladu s 3., 4., 6., 11. in 13. členom, kakor tudi
na informacijah, dobljenih na sestankih pomožnih teles, ustanovljenih po 15. členu ter na podlagi informacij, ki jih dajo
pristojna medvladna in nevladna telesa;
c) da pripravlja poročila o svojh dejavnostih pri opravljanju
nalog v okviru te konvencije in jih predloži konferenci udeleženk;
d) da zagotavlja potrebno usklajevanje z ustreznimi mednarodnimi telesi in še posebej da sklepa takšne administrativne
in pogodbene dogovore, kot bi bili potrebni za učinkovito
opravljanje njegovih nalog;
e) da komunicira s centri in pristojnimi oblastmi, ki jih ustanovijo udeleženke v skladu s 5. členom te konvencije;
f) da zbira informacije, ki se nanašajo na pooblaščena odlagališča in naprave v državah udeleženkah, ki so na razpolago za
odstranjevanje njihovih nevarnih odpadkov in drugih odpadkov, in da razširja te informacije med udeleženkami;
g) da sprejema in daje informacije udeleženk in udeleženkam
o:
- virih tehnične pomoči in izobraževanja;
- razpoložljivem tehničnem in znanstvenem znanju;
- virih svetovanja in znanju;
- razpoložljivosti sredstev;
z namenom, da jim pomaga na zahtevo na takšnih področjih,
kot so:
- obravnavanje sistema obveščanja po tej konvenciji;
- ravnanje z nevarnimi odpadki in drugimi odpadki;
- okolje varne tehnologije, povezane z nevarnimi odpadki in
drugimi odpadki, kot so nizkoodpadne in neodpadne tehnologije;
- ocena sposobnosti odstranjevanja in odstranjevališč:
- nadzorovanju nevarnih odpadkov in drugih odpadkov;
- pomoči v izjemnih (kritičnih) situacijah:
h) da daje na njihovo zahtevo udeleženkam informacije o svetovalcih ali svetovalnih firmah, ki imajo potrebno tehnično
znanje na tem področju in jim lahko pomagajo pri proučitvi
obvestila o uvozu / izvozu, pošiljke nevarnih odpadkov ali
drugih odpadkov z ustreznim obvestilom in/ali dejstva, da so
predlagane odstranjevalne naprave za nevarne odpadke ali
druge odpadke okolju varne, kadar utemeljeno domnevajo,
da zadevni odpadki ne bodo obravnavani na okolju varen
način. Vsa ta morebitna proučevanja ne bi bila na račun
sekretariata;
i) da pomaga udeleženkam za zahtevo pri njihovem razpoznavanju primerov nezakonitega prometa in da nemudoma prenese prizadetim udeleženkam vse informacije, ki jih je prejel
v zvezi z nezakonitim prometom;
j) da sodeluje z udeleženkami in z zadevnimi in pristojnimi
mednarodnimi organizacijami in agencijami pri pridobivanju
strokovnjakov in opreme z namenom hitre pomoči državam
v nujnih razmerah; in
k) da izvaja druge takšne naloge v zvezi s ciljem te konvencije,
kot bi jih določila konferenca udeleženk.

bo konferenca udeleženk tudi ocenila opravljanje nalog,
dodeljenih začasnemu sekretariatu, še posebej po prvem
odstavku tega člena, in sklepala o ustreznih strukturah za te
naloge.
17. člen
AMANDMAJI H KONVENCIJI
1. Katerakoli udeleženka lahko predlaga amandmaje k tej
konvenciji in katerakoli podpisnica protokola lahko predlaga
amandmaje k temu protokolu. Ti amandmaji morajo upoštevati med drugim ustrezna znanstvena in tehnična dognanja.
2. Amandmaji k tej konvenciji morajo biti sprejeti na sestanku
konference udeleženk. Amandmaji h kateremukoli protokolu
morajo biti sprejeti na sestanku udeleženk k protokolu. Besedilo predlaganega amandmaja k tej konvenciji ali h kateremukoli protokolu, razen če ni drugače predvideno v takšnem
protokolu, mora sekretariat poslati udeleženkam najmanj šest
mesecev pred sestankom, na katerem se predlaga za sprejem.
Sekretariat mora tudi poslati predlagane amandmaje podpisnicam te konvencije v informacijo.
3. Udeleženke si morajo prizadevati, da bi dosegle sporazum
o kateremkoli predlaganem amandmaju k tej konvenciji
soglasno. Če so vsa prizadevanja za soglasje izčrpana in ni
dosežen sporazum, se amandma kot zadnje sredstvo sprejme
s tričetrtinskim večinskim glasovanjem udeleženk, prisotnih
in glasujočih na sestanku, in ga mora depozitar predložiti
vsem udeleženkam v ratifikacijo, odobritev, uradno potrditev
ali sprejem.
4. Postopek, omenjen v 3. odstavku, velja za amandmaje
k vsem protokolom, razen če dvotretjinska večina udeleženk
pri tem protokolu, prisotna in glasujoča na sestanku, ne
zadostuje za njegov sprejem.
5. Dokumenti o ratifikaciji, odobritvi, uradni potrditvi ali sprejemu amandmajev morajo biti shranjeni pri depozitarju.
Amandmaji, sprejeti v skladu s 3. in 4. odstavkom, začnejo
veljati med udeleženkami, ki so jih sprejele, devetdeseti dan
potem, ko je depozitar prejel dokument o njihovi ratifikaciji,
odobritvi, uradni potrditvi ali sprejemu vsaj treh četrtin udeleženk, ki so sprejele amandmaje k protokolu, razen če ni
drugače predvideno v takšnem protokolu. Amandmaji začnejo veljati za vsako drugo udeleženko devetdeseti dan
potem, ko tista udeleženka shrani svoj dokument o ratifikaciji,
odobritvi, uradni potrditvi ali sprejemu amandmaje.v
6. Za namene tega člena »prisotne in glasujoče udeleženke«
pomeni udeleženke, ki so prisotne in glasujejo pritrdilno ali
negativno.
18. člen
SPREJEM IN AMANDMA K DOKUMENTOM
1. Dodatki k tej konvenciji ali h kateremukoli protokolu so
sestavni del te konvencije ali protokola, odvisno od primera
in, razen če ni izrecno navedeno drugače, sklicevanje na
konvencijo ali na njene protokole je obenem sklicevanje na
vse njene dodatke. Ti dodatki morajo biti omejeni na znanstvene, tehnične in administrativne zadeve.
2. Razen če ni drugače navedeno v kateremkoli protokolu
glede na njegove dodatke, velja naslednji postopek za predlog, sprejem in uveljavitev dodatkov k tej konvenciji ali
dodatka k protokolu:

2. Naloge sekretariata bo začasno opravljal UNEP do sklenitve
prvega sestanka konference udeleženk v skladu s 15. členom.

a) dodatki k tej konvenciji in njenim protokolom morajo biti
predlagani in sprejeti skladno s protokolom, navedenim v 2.,
3. in 4. odstavku 17. člena;

3. Na svojem prvem sestanku mora konferenca udeleženk
imenovati sekretariat iz tistih obstoječih pristojnih medvladnih organizacij, ki so izrazile pripravljenost, da opravljajo
naloge sekretariata v skladu s to konvencijo. Na tem sestanku

b) vsaka udeleženka, ki ni sposobna sprejeti dodatka k tej
konvenciji ali dodatka h kateremukoli protokolu, katerega
podpisnica je, mora o tem pisno obvestiti depozitarja v šestih
mesecih po datumu, ko jo depozitar obvesti o sprejetju. Depo-

poročevalec

69

žitar mora nemudoma obvestiti vse udeleženke o prejetem
obvestilu. Udeleženka lahko kadarkoli zamenja odobritev za
predhodno izjavo o nestrinjanju in po tem začnejo dodatki
veljati za to udeleženko;
c) po šestih mesecih od datuma, ko je depozitar predal obvestilo, dopolnilo začne veljati za vse udeleženke te konvencije
ali kateregakoli zadevnega protokola, ki niso predložile obvestila v skladu z določilom točke b).
3. Za predlog, sprejem in uveljavitev amandmajev k dodatkom
k tej konvenciji ali h kateremukoli protokolu velja enak postopek kot za predlog, sprejem in uveljavitev dodatkov k tej
konvenciji ali k protokolu. Dodatki in protokoli k njej morajo
upoštevati med drugim ustrezna znanstvena in tehnična dognanja.
4. Če dodatek ali dopolnilo k dodatku zahteva dopolnilo k tej
konvenciji ali k protokolu, dodatek ali spremenjeni dodatek
ne začne veljati, dokler ne začne veljati dopolnilo k tej konvenciji ali k protokolu.
19. člen
PREVERJANJE
Katerakoli udeleženka, ki ima razloge za domnevo, da neka
druga udeleženka krši ali je kršila svoje obveznosti po tej
konvenciji, lahko o tem obvesti sekretariat, in v takšnem
primeru mora hkrati in nemudoma obvestiti neposredno ali
po sekretariatu udeleženko, proti kateri so izjave dane. Vse
zadevne informacije mora sekretariat predložiti udeleženkam.
20. člen
PORAVNAVA SPOROV
1. Ob sporu med udeleženkami glede razlage ali uveljavljanja
ali skladnosti s to konvencijo ali s protokolom k njej, se
morata udeleženki truditi za poravnavo spora s pogajanji ali
z drugimi miroljubnimi sredstvi po lastni izbiri.
2. Če prizadeti udeleženki ne moreta poravnati spora s sredstvi, omenjenimi v prejšnjem odstavku, se spor, če se sprti
stranki dogovorita, predloži mednarodnemu sodišču ali arbitraži pod pogoji, navedenimi v VI. dodatku o arbitraži. Vendar
pa, nezmožnost, da bi dosegli skupen dogovor o predaji
spora mednarodnemu sodišču ali arbitraži, ne odveže udeleženki odgovornosti za nadaljnje iskanje njegove razrešitve
s sredstvi, navedenimi v 1. odstavku.
3. Država in/ali organizacija ekonomske integracije lahko, ko
ratificira, sprejme, odobri, uradno potrdi ali pristopi k tej
konvenciji ali kadarkoli kasneje, izjavi, da priznava za
obvezno, s samim dejanjem in brez posebnega sporazuma
v zvezi s katerokoli udeleženko, ki sprejema enako odgovornost:
a) predajo spora mednarodnemu sodišču; in/ali

22. člen
RATIFIKACIJA, SPREJEM, URADNA POTRDITEV ALI
ODOBRITEV
1. To konvencijo ratificirajo, sprejmejo ali odobrijo države in
Namibija, ki jo predstavlja Svet Združenih narodov za Namibijo, in uradno potrdijo ali odobrijo politične in/ali organizacije ekonomske integracije. Dokumenti o ratifikaciji, sprejemu, uradni potriditvi ali odboritvi se shranijo pri depozitarju.
2. Vsaka organizacija, navedena v prvem odstavku, ki postane
udeleženka te konvencije, ne da bi katerakoli njenih držav
članic bila udeleženka, je vezana z vsemi obveznostmi po tej
konvenciji. Pri takšnih organizacijah, od katerih je ena država
članica ali več udeleženka te konvencije, morajo organizacija
in njene države članice odločiti o svojih odgovornostih pri
izpolnjevanju obveznosti po tej konvenciji. V takšnih primerih
organizacija in države članice niso upravičene do uveljavljanja pravic po tej konvenciji hkrati.
3. V svojih dokumentih o uradni potrditvi ali odobritvi morajo
organizacije, navedene v prvem odstavku, objaviti obseg
svoje pristojnosti glede na zadeve, ki jih ureja ta konvencija.
Te organizacije morajo tudi obvestiti depozitarja, ki bo obvestil udeleženke o vseh bistvenih spremembah glede obsega
njihove pristojnosti.
23. člen
PRISTOP
1. Ta konvencija je odprta za pristop držav, Namibije, ki jo
predstavlja Svet Združenih narodov za Namibijo, in političnih
in/ali organizacij ekonomske integracije od dneva po datumu,
po katerem je konvencija zaprta za podpis. Dokumente o pristopu je treba shraniti pri depozitarju.
2. V svojih dokumentih o pristopu morajo organizacije, navedene v prvem odstavku, objaviti obseg svoje pristojnosti glede
na zadeve, ki jih ureja ta konvencija. Te organizacije morajo
obvestiti tudi depozitarja o vseh bistvenih spremembah glede
obsega svojih pristojnosti.
3. Določila 2. odstavka 22. člena veljajo za politične in/ali
organizacije ekonomske integracije, ki pristopajo k tej konvenciji.
24. člen
PRAVICA GLASOVANJA
1. Razen v primeru, predvidenem v drugem odstavku tega
člena, ima vsaka pogodbena udeleženka v tej konvenciji en
glas.
2. Politične in/ali organizacije ekonomske integracije imajo
pri zadevah v svoji pristojnosti v skladu s 3. odstavkom 22.
členom in z 2. odstavkom 23. člena pravico do glasovanja
s številom glasov, ki je enako številu njihovih držav članic, ki
so udeleženke te konvencije ali ustreznega protokola. Takšne
organizacije nimajo pravice do glasovanja, če jo imajo njihove
države članice, in obratno.

b) arbtiražo v skladu s postopki, navedenimi v VI. dodatku.
Takšna izjava mora biti pisno sporočena sekretariatu, ki bo
o tem obvestil udeleženke.

21. člen
PODPIS
Ta konvencija je pripravljena, da jo podpišejo države, Nambija, ki jo zastopa Svet Združenih narodov za Namibijo in
politične in/ali organizacije ekonomske integracije v Baslu od
22. marca 1989 do 30. junija 1989 in na sedežu Združenih
narodov v New Yorku od 1. julija 1989 do 22. marca 1990.
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25. člen
VELJAVNOST
1. Ta konvencija začne veljati devetdeseti dan po datumu
shranitve dvajsetega dokumenta o ratifikaciji, sprejemu,
uradni potrditvi, odobritvi ali pristopu.
2. Za vsako državo ali politično in/ali organizacijo ekonomske
integracije, ki ratificira, sprejme, odobri ali uradno potrdi to
konvencijo ali pristopi k njej po datumu shranitve dvajsetega
dokumenta o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi, uradni potrditvi
ali pristopu, začne konvencija veljati devetdeseti dan po
datumu, ko ta država ali politična in/ali organizacija ekonomske integracije shrani svoj dokument o ratifikaciji, sprejemu,
odobritvi, uradni potrditvi ali pristopu.
poročevalec

3. Za namene 1. in 2. odstavka tega člena se noben dokument,
ki ga shrani politična in/ali organizacija ekonomske integracije, ne šteje kot dodaten k tistim, ki so ga shranile države
članice te organizacije.
26. člen

Y9 Odpadne mešanice olje/voda, ogljikovodiki voda, emulzije
Y10 Odpadne snovi in delci, ki vsebujejo ali so onesnaženi
s polikloriranimi bifenili (PCB) IN/ALI POLIKLORIRANIMI TRIFENILI (PCT) in/ali polibromiranimi bifenili (PBB)
Y11 Odpadni ostanki katrana, nastali pri rafiniranju, destilaciji
in pirolitski obdelavi

PRIDRŽKI IN IZJAVE
1. Pri tej konvenciji ni možen noben pridržek ali izjema.
2. Prvi odstavek tega člena ne preprečuje državi, ali politični
in/ali organizaciji ekonomske integracije, ki podpiše, ratificira, sprejme, odobri, uradno potrdi ali pristopi k tej konvenciji, da bi dajala objave ali izjave, ne glede na njihovo formulacijo ali imenovanje z namenom uskladitve svojih zakonov in
predpisov z določili te konvencije pod pogojem, da te objave
i in izjave nimajo namena izključiti ali spremeniti pravnih učinkov določil te konvencije pri njihovem uveljavljanju za to
državo.
27. člen
ODSTOP
1. Vsaka udeleženka lahko kadarkoli po treh letih od datuma,
ko ta konvencija zanjo začne veljati, odstopi od te konvencije,
tako da o tem pisno obvesti depozitarja.
2. Odstop postane veljaven eno leto potem, ko depozitar
prejme obvestilo, ali na kasnejši datum, če je naveden v obvestilu.
28. člen

Y12 Odpadki, nastali pri proizvodnji, pripravi in uporabi črnil,
barvil, pigmentov, premazov, lakov
Y13 Odpadki, nastali pri proizvodnji, pripravi in uporabi smol,
lateksa, plastičnih dodatkov, lepil
Y14 Odpadne kemične snovi, nastale pri raziskovanju in razvoju ali proučevanju, ki niso identificirane in/ali so nove in
katerih vplivi na človeka in/ali okolje niso znani
Y15 Odpadki eksplozivne narave, ki jih ne obravnava druga
zakonodaja
Y16 Odpadki, nastali pri proizvodnji, pripravi in uporabi fotografskih kemikalij in materialov za razvijanje
Y17 Odpadki, nastali pri površinski obdelavi kovin in plastike
Y18 Ostanki, pri odstranjevnaju industrijskih odpadkov
Odpadki, katerih sestavine so:
Y19 Kovinski karbonili

DEPOZITAR

Y20 Berilij; berilijeve spojine

Generalni sekretar Združenih narodov je depozitar te konvencije in kateregakoli protokola k njej.

Y21 Šestvalentne kromove spojine

29. člen
VERODOSTOJNA BESEDILA
Izvirno arabsko, kitajsko, angleško, francosko, rusko in špansko besedilo te konvencije je verodostojno.
Da bi to potrdili, so podpisani in za ta namen uradno pooblaščeni, podpisali to konvencijo.
(
I. DODATEK
KATEGORIJE ODPADKOV POD PREDVIDENIM
NADZOROM
Vrsta odpadkov
Y1 Medicinski odpadki po medicinski negi v bolnišnicah,
zdravstvenih centrih in klinikah
Y2 Odpadki, nastali pri proizvodnji in pripravi farmacevtskih
izdelkov
Y3 Odpadni farmacevtski izdelki, mamila in zdravila
Y4 Odpadki, nastali pri proizvodnji, pripravi in uporabi pesticidov in fitofarmacevtskih izdelkov

Y22 Bakrove spojine
Y23 Cinkove spojine
Y24 Arzen; arzenove spojine
Y25 Selen; selenove spojine
Y26 Kadmij: kadmijeve spojine
Y27 Antimon; antimonove spojine
Y28 Telur; telurjeve spojine
Y29 Živo srebro; živosrebrove spojine
Y30 Talij; talijeve spojine
Y31 Svinec; svinčeve spojine
Y32 Anorganske fluorove spojine brez kalcijevega fluorida
Y33 Anorganski cianidi
Y34 Kisle raztopine ali kisline v trdnem stanju
Y35 Bazične razstopine ali baze v trdnem stanju
Y36 Azbest (prah in vlakna)

Y5 Odpadki, nastali pri proizvodnji, pripravi in uporabi kemikalij za zaščito lesa

Y37 Organske fosforjeve spojine

Y6 Odpadki, nastali pri proizvodnji, pripravi in uporabi organskih topil

Y39 Fenoli: fenolove spojine, vključno s klorofenoli

Y38 Organski cianidi

Y7 Odpadki, nastali pri toplotni obdelavi in pri kaljenju, ki
vsebujejo cianide

Y40 Etri

YB Odpadna mineralna olja, neprimerna za prvotno namenjeno uporabo

Y42 Organska topila brez halogeniranih topil
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Y41 Halogenirana organska topila
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Y43 Vse sestavine, sorodne polikloriranemu dibenzo-furanu

5.2

H5.2

6.1
vn6.1

H6.1

6.2

H6.2

Y44 Vse sestavine, sorodne polikloriranemu dibenzo-p-dioksinu
Y45 Organohalogene spojine, ki niso snovi, navedene v tem
dodatku (kot Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)
II. DODATEK
KATEGORIJE ODPADKOV, KI ZAHTEVAJO
POSEBNO OBRAVNAVO
H6
Y46 Odpadki, zbrani od gospodinjstev
Y47 Odpadki, ki nastajajo pri sežiganju gospodinjskih odpadkov
III. DODATEK
SEZNAM LASTNOSTI NEVARNIH SNOVI
Razred
ZN + Oznaka Lastnosti
1
H1
Eksploziv
Eksplozivna snov ali odpadek je trdna ali
tekoča snov ali odpadek (ali mešanica snovi
ali odpadkov), ki je sama po sebi zmožna
s kemično reakcijo proizvesti plin pri takšni
temperaturi in tlaku in s takšno hitrostjo, da
povzroči škodo okolici.
3
H3
Vnetljive tekočine
Beseda »vnetljiv« ima enak pomen kot »gorljiv«. Vnetljive tekočine so tekočine ali mešanice tekočin ali tekočine, ki vsebujejo trdne
delce v raztopini ali suspenziji (na primer
barve, premazi, laki itd., vendar ne vključujejo snovi ali odpadkov, sicer klasificiranih zaradi nevarnih lastnosti), ki oddajajo gorljive
hlape pri temperaturah, ne višjih od 60,5 "C
pri testiranju v zaprti posodi ali ne višjih od
65,6° C pri testiranju v odprti posodi. (Zaradi
tega ker rezultati testiranj v odprti in v zaprti
posodi niso natančno primerljivi in so celo
posamezni rezultati pri istem testu pogosto
spremenljivi, bi bili predpisi, ki se razlikujejo
od zgornjih številk toliko, da dopuščajo takšne razlike, v skladu s to definicijo.)
4.1
H4.1
Vnetljive trdne snovi
Trdne snovi ali trdni odpadki, ki niso klasificirani kot eksplozivi, ki so v razmerah, v katerih se znajdejo med prevozom, hitro vnetljivi in lahko povzročijo ali pripomorejo k požaru zaradi trenja.
4.2
H4.2
Snovi ali odpadki, ki se lahko sami vnamejo
Snovi ali odpadki, ki se zaradi spontanega
gretja pod normalnimi pogoji, v katerih se
znajdejo med prevozom, ali segretja pri stiku
z zrakom lahko vnamejo.
4.3
H4.3
Snovi in odpadki, ki v stiku z vodo povzročijo
nastanek vnetljivih plinov
Snovi ali odpadki, ki zaradi medsebojne reakcije z vodo lahko postanejo samovnetljivi
ali oddajajo vnetljive pline v nevarnih količinah.
+ Ustreza klasifikacijskemu sistemu nevarnosti, vključenem v priporočila Združenih narodov o prevozu nevarnih snovi (ST/SG/AC. 10/1/Rev.
S, Združeni narodi, New York, 1968).
5.1
H5.1
Oksidacijske snovi
Snovi in odpadki, ki sami po sebi niso vnetljivi, lahko na splošno zaradi oddajanja kisika
povzročijo ali pripomorejo k vnetju drugih
materialov.
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H10

H11

H12

H13

Organski peroksidi
Organske snovi ali odpadki, ki vsebujejo
dvojno -O-O- vez, so toplotno nestabilne
snovi, ki se lahko same razkrojijo.
Strupeni (akutni)
Snovi ali odpadki, ki lahko bodisi povzročijo
smrt ali resno poškodbo ali škodujejo človekovemu zdravju, če jih zaužijemo ali vdihavamo ali z dotikom kože.
Kužne snovi
Snovi ali odpadki, ki vsebujejo žive mikroorganizme ali njihove toksine, za katere se ve
ali sumi, da povzročajo bolezni pri živalih in
ljudeh.
Jedke
Snovi ali odpadki, ki zaradi kemične reakcije
povzročajo močne poškodbe, kadar so v stiku z živim tkivom ali pri puščanju materialno
poškodujejo ali celo uničijo drugo blago ali
prevozna sredstva; lahko tudi povzročijo
druge nevarnosti.
Sproščanje strupenih plinov v stiku z zrakom
ali vodo
Snovi ali odpadki, ki z medsebojno reakcijo
z zrakom ali vodo lahko oddajajo strupene
pline v nevarnih količinah.
Strupene (s kasnejšim delovanjem)
Snovi ali odpadki, če se vdihavajo ali zaužijejo ali če prodrejo skozi kožo, lahko povzročijo zapoznele ali kronične posledice, vključno kancerogenost.
Ekotoksične
Snovi ali odpadki, ki takrat, ko so razsuti,
povzročajo ali lahko povzročijo takojšnje ali
zapoznele škodljive vplive na okolje zaradi
bioakumulacije in/ali toksičnih učinkov na
žive sisteme.
Sposobne, da s kakršnimikoli sredstvi po
odstranjenju tvorijo drugo snov, npr. lug, ki
ima katerokoli lastnost, navedeno zgoraj.

10 TESTI
Potencialne nevarnosti, ki jih povzročajo določene vrste
odpadkov, še niso v celoti dokumentirane; testov, ki bi količinsko opredelili te nevarnosti, ni. Potrebne so nadaljnje
raziskave, da bi razvili metode za določanje možnih nevarnosti za človeka in/ali za okolje zaradi teh odpadkov. Standardizirani testi so bili narejeni s čistimi snovmi in materiali. Mnoge
države so razvile državne teste, ki se lahko uporabljajo za
materiale, navedene v I. dodatku, da se določi, ali ti materiali
kažejo katerokoli lastnost, navedeno v tem dodatku.
IV. DODATEK
ODSTRANJEVANJE
A' PROSTORI, KI NE VODIJO DO MOŽNOSTI PONOVNE
UPORABE VIROV, RECIKLIRANJA, AMELIORACIJE,
NEPOSREDNE PONOVNE UPORABE ALI ALTERNATIVNE
UPORABE
Sekcija A vsebuje vse odstranjevalne postopke v praksi
D1 Odlaganje v zemljo ali na zemljo (npr. zasip itd.).
D2 Obdelava zemlje (npr. biodegradacija tekočih ali blatnih
izmetov v zemljo itd.)
D3 Globoko injiciranje (npr. injiciranje črpališčnih izmetov
v vodnjake, jaške soli ali v naravno nastala odstranjevališča
itd.)
D4 Površinske zajezitve (npr. napeljava tekočih ali blatnih
izmetov v jame, ribnike ali lagune itd.)Z
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D5 Posebej prirejeno odlagališče (npr. polaganje v obložene
ločene enote, ki so zaprte in izolirane ena od druge in od
okolja itd.)
D6 Izpust v vodo, razen v morja / oceane
D7 Izpust v morja / oceane, vključno z vlaganjem v morsko
dno

V. A/ DODATEK
INFORMACIJE, DANE Z OBVESTILOM
1.
2.
3.
4.

D8 Biološka obdelava (čiščenja), ki ni opredeljena v tem
dodatku in daje končne spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od postopkov v Sekciji A

5.

D9 Fizikalno-kemična obdelava, ki ni opredeljena drugod
v tem dodatku in daje končne spojine ali mešanice, ki se
odstranjujejo z enim od postopkov v Sekciji A (npr. izparevanje, sušenje, kalcinacija, nevtralizacija, usedanje, itd.)

7.

D10 Sežiganje na kopnem
D11 Sežiganje na morju
D12 T rajno skladiščenje (npr. nameščanje zabojnikov v rudnik
itd.)

6.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

D13 Spajanje in mešanje pred predajo v eno od operacij
v Sekciji A
D14 Ponovno parkiranje pred predajo v eno od operacij v Sekciji A
D15 Skladiščenje do ene od operacij v Sekciji A

B. POSTOPKI, KI LAHKO VODIJO DO MOŽNOSTI
PONOVNE UPORABE VIROV, RECIKLIRANJA,
AMELIORACIJE, NEPOSREDNE PONOVNE UPORABE ALI
ALTERNATIVNE UPORABE

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Razlog za izvoz odpadkov
Izvoznik odpadkov 1/
Proizvajalec(i) odpadkov in kraj proizvajanja 1/
Odstranjevalec odpadkov in dejanski kraj odstranjevanja
1/
Predvideni prevoznik(i), odpadkov ali njihovi zastopniki,
če so znani 1/
Država izvoznica odpadkov
Pristojni organ 21
Predvidene tranzitne države
Pristojni organ 21
Država uvoznica odpadkov
Pristojni organ 2/
Splošno ali enkratno obvestilo
Predvideni datum(i) pošiljke (pošiljk) in čas, v katerem
bodo odpadki izvažani, in predlagan itinerer (vključno
s krajem vstopa in izstopa) 3/
Predvidena prevozna sredstva (cesta, železnica, morje,
zrak, kopenske vode)
Informacije v zvezi z zavarovanjem 4/
Cilj in fizični opis odpadkov, vključno s številko X in
številko ZN in njihovo sestavo 5/, in informacije o vseh
posebnih zahtevah ravnanja z njimi, vključno z nujnimi
ukrepi ob nezgodi
Vrsta predvidenega embaliranja (npr. razuto, kontejnersko, tanker)
Ocenjena količina po teži /prostornini 6/
Postopek, pri katerem odpadki nastajajo 7/
Za odpadke, navedene v I. dodatku, klasificiranje iz II.
dodatka: nevarne lastnosti, številka H in klasifikacija ZN
Način odlaganja po IV. dodatku
Izjava proizvajalca ali izvoznika, da je informacija točna
Informacije (vključno s tehničnim opisom postrojenja), ki
jih odstranjevalec odpadkov preda izvozniku ali proizvajalcu, na katerih je utemeljena ocena, da ni razloga za
domnevo, da odpadki ne bodo obravnavani na okolju
varen način v skladu z zakoni in predpisi države uvoza.
Informacije v zvezi s pogodbo med izvoznikom in odstranjevalcem.

Sekcija B obsega vse postopke v zvezi z materiali, ki so
uradno opredeljeni ali obravnavani kot nevarni odpadki in ki
bi bili sicer namenjeni postopkom, vključenim v Sekcijo A.

21.

R1 Uporaba za gorivo (ne pri neposrednem sežigu) ali za
druga sredstva, ki proizvajajo energijo

OPOMBE
1. Popolno Ime in naslov, telefon, številka teleksa ali
telefaksa in Ime, naslov, telefon, številka teleksa aH
telefaksa kontaktne osebe.
2. Popolno ime in naslov, telefon, številka teleksa ali
telefaksa.
3. Ob splošnem obvestilu, ki pokriva več pošiljk, bodisi
predvideni datumi vsake pošiljke, ali 6e to ni znano, se
zahteva predvidena pogostost pošiljk.
4. Informacije o ustreznih zahtevah zavarovanja in kako jih
Izpolnjujejo Izvoznik, prevoznik in odstranjevalec.
5. Narava in koncentracija najnevarnejših odpadkov glede
na toksičnost in druge nevarnosti, ki jih povzročajo
odpadki pri ravnanju in v zvezi s predlaganim načinom
odstranjevanja.
6. Ob splošnem obvestilu, ki pokriva več pošiljk, se
zahtevajo predvidena skupna količina in predvidene
količine za vsako posamezno pošiljko.
7. Če je treba, se presodi nevarnost in določi ustreznost
predlaganega odstranjevalnega postopka.

R2 Pridobivanje / regeneracija topil
R3 Recikliranje / pridobivanje organskih snovi, ki se ne uporabljajo kot topila
R4 Recikliranje / pridobivanje kovin in kovinskih spojin
R5 Recikliranje / pridobivanje drugih anorganskih materialov
R6 Regeneracija kislin ali baz
R7 Pridobivanje sestavin, ki se uporabljajo za zmanjševanje
onesnaženja
R8 Pridobivanje sestavin iz katalizatorjev
R9 Rafiniranje rabljenega olja ali druge ponovne uporabe
predhodno rabljenega olja
R10 Čiščenje zemlje, ki izboljšuje pridelek in ima ekološki
pomen
R11 Uporabe ostankov materialov, dobljenih iz enega od
postopkov, naštetih od R1 - R10
R12 Izmenjava odpadkov za predajo v enega od postopkov,
naštetih od R 1 - R11
R13 Zbiranje materiala, namenjenega za enega od postopkov
v Sekciji B
poročevalec

V. B/ DODATEK
INFORMACIJE, NAVEDENE NA UVOZNO
/IZVOZNEM DOKUMENTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izvoznik odpadkov 1)
Proizvajalec(i) odpadkov in kraj proizvajanja
Odstranjevalec odpadkov in dejanski kraj odstranjevanja
Prevoznik(i) odpadkov 1) ali njegov agent(i)
Predmet splošnega ali enkratnega obvestila
Datum, ko se je uvoz / izvoz začel, in datum(i) in podpis
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o prejemu vsake osebe, ki prevzame odpadke
7. Prevozna sredstva (cesta, železnica, kopenske vode,
morje, zrak), vključno z državami izvoza, tranzita in uvoza, tudi kraj vstopa in izstopa, kjer je določen
8. Splošni opis odpadkov (fizikalno stanje, ustrezen špedicijski naziv in klasifikacija ZN, številka ZN, številka Y in H,
kjer je ustrezno)
9. Informacija o posebnih zahtevah za ravnanje, vključno
z nujnim ukrepom ob nbezgodah
10. Vrsta in število zavojev
11. Količina po teži / prostornini
12. Izjava proizvajalca ali izvoznika, da je informacija točna
13. Izjava proizvajalca ali izvoznika, da pristojni organi vseh
prizadetih držav udeleženk nimajo ugovorov.
14. Potrdilo odstranjevalca o prejemu na določeni odstranjevalni napravi in navedba načina odstranjevanja in okvirnega datuma odstranjevanja.
OPOMBE
Informacija, zahtevana na uvozno / izvoznem dokumentu, mora biti,
kjerkoli je možno, združena v en dokument s tistim, ki ga zahtevajo
prevozni predpisi. Kjer to ni možno, mora informacija bolj dopolnjevati
kot podvajati tisto, ki jo zahtevajo prevozni predpisi. Uvozno / izvozni
dokument mora vsebovati navodila o tem, kdo daje informacijo in
izpolni obrazce.
1. Popolno ime in naslov, telefon, številka teleksa ali telefaksa in ime,
naslov telefon, številka teleksa ali telefaksa kontaktne osebe v nujnem
primeru.

vitev dejstev. Na prošnjo ene od strank lahko sodišče priporoči bistvene začasne varnostne ukrepe.
3. Stranke, udeleženke v sporu, ustvarjajo vse pogoje za
učinkovito izpeljavo postopka.
4. Če se stranka ne udeleži spora ali pa ne pride pravočasno,
to ni ovira za nadaljevanje postopka.
7. člen
Sodišče lahko o pritožbah, ki so neposredno povezane
s predmetom spora, sodniško odloča.
8. člen
Če zaradi posebnih okoliščin arbitražno sodišče ne odloči
drugače, krijejo stranke sodne stroške, vključno s plačilom za
člane, v enaki višini. Sodišče zabeleži vse izdatke in strankam
predloži dokončni pregled stroškov.
9. člen
Vsaka pogodbenica, ki ima zakonit interes za predmet spora,
ki bi ga lahko zmanjšala razsodba arbitražnega sodišča, se
lahko s privolitvijo sodišča vključi v postopek.
10. člen

VI. DODATEK

1. Sodišče razsodi v petih mesecih po svoji postavitvi, če
meni, da je treba rok podaljšati, slednji ne sme presegati
nadaljnjih pet mesecev.

ARBITRAŽA

2. Razsodba arbitražnega sodišča mora biti obrazložena. Ta
razsodba je dokončna in zavezujoča za stranke.
1. člen

Če sporazum, naveden v 20. členu te konvencije, ne predvideva drugače, arbitražni postopek poteka v skladu z 2. do 10.
členom.

3. Vsak spor, ki bi lahko nastal zaradi razlage ali izvršitve
razsodbe, lahko katerakoli stranka predloži arbitražnemu
sodišču, ki je razsodilo, ali če se na to sodišče ni možno
obrniti, drugemu sodišču, ki je bilo za ta namen postavljeno
na enak način kot prvo.

2. člen
Tožeča stranka mora obvestiti sekretariat, da sta se stranki
dogovorili, da predata spor v arbitražo skladno z 2. ali 3.
odstavkom 20. člena in vključita posebej tiste člene konvencije, katerih razlaga ali veljavnost sta sporni.
Sekretariat mora tako prejete informacije poslati vsem udeleženkam v konvenciji.
3. člen
Arbitražno razsodišče sestavljajo trije člani. Vsaka stranka
v sporu imenuje enega razsodnika in oba tako imenovana
razsodnika medsebojno sporazumno določita tretjega razsodnika, ki bo predsednik razsodišča. Slednji ne sme biti
državljan nobene od strank v sporu, niti ne sme imeti stalnega
bivališča na ozemlju katere od strank ali biti zaposlen od
katerekoli od njiju, ali se ukvarjati s primerom v neki drugi
pristojnosti.

3. člen
Za izvajanje tega zakona skrbijo Ministrstvo za okolje in
prostor, Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj in
Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

4. člen
Če predsednik arbitražnega razsodišča ni bil določen v dveh
mesecih po imenovanju drugega razsodnika, ga generalni
sekretar Združenih narodov na zahtevo ene od strank določi
v naslednjih dveh mesecih.
5. člen
1. Arbitražno razsodišče mora sprejeti svoj sklep v skladu
z mednarodnim zakonom in v skladu z določili te konvencije.
2. Arbitražno razsodišče, postavljeno po določilih tega
dodatka, mora sestaviti svoj lastni pravilnik.
6. člen
1. O postopku in vsebini odloča arbitražno sodišče z večinskim sklepom svojih članov.
2. Sodišče lahko sprejme vse ukrepe, ki so potrebni za ugoto74
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OBRAZLOŽITEV
Baselska konvencija je bila predložena v podpis 22. marca
1989 na Conference of Planipotentiaries on the Global Convention on Ihe Control of Transboudary Movements of Hazardous VVastes, ki je bila od 20. so 22. marca v Baslu v Švici,
veljati pa je začela maja 1992, ko je k njej pristopilo dovolj
držav.
Nekdanja SFRJ Baselske konvencije ni podpisala niti ratificirala. Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora meni,
da je ratifikacija te konvencije potrebna in nujna tako zaradi
varovanja okolja kot zaradi omogočanja normalnega poslovanja gospodarskih subjektov po določilih mednarodnega
prava, ki se nanašajo na nevarne odpadke, nadzor uvoza,
izvoza in tranzita ter odstranjevanje. V nasprotnem primeru
lahko pričakujemo v zvezi z njihovim ravnanjem velike težave
tako v državi kot v mednarodni trgovini in pri gospodarskem
sodelovanju.
S pristopom h konvenciji in njeno uporabo z ustreznimi predpisi bo v Republiki Sloveniji možno učinkoviteje preprečevati
nezakoniti uvoz in izvoz nevarnih odpadkov ter njihovo neustrezno odstranjevanje, možna bosta nadzor prevoza teh
odpadkov čez ozemlje R Slovenije in pridobitev ustreznih
informacij o prevozih nevarnih odpadkov in njihovem nadzoru s strani pooblaščenih in registriranih organizacij. Na
njeni podlagi bo možno zagotoviti uvoz odpadkov, ki so
potrebni kot surovina za reciklažo, ali za predelovalno industrijo, saj po uveljavitvi konvencije takšen uvoz v države, ki
niso podpisnice konvencije, ni dovoljen. Dana bo možnost
izvoza vseh vrst nevarnih odpadkov, ki jih R Slovenija zaradi
različnih razlogov ne bo predelala ali odstranjevala na svojem
območju, v države, kjer imajo takšno tehnologijo in so pripravljene na njihov uvoz in okolju primerno ravnanje z njimi.
S pristopom h konvenciji se bo R Slovenija ognila tudi možnosti uvoza takšnih odpadkov v Slovenijo, saj sama še nima
ustrezne tehnologije za procesiranje niti odstranjevališč
posebnih odpadkov. Slovenija si bo tudi zagotovila sodelovanje in pomoč pri prenosu tehnologij za odstranjevanje nevarnih odpadkov. Pristop h konvenciji obenem zagotavlja, da se
odpadki, za katere se izkaže, da so bili uvoženi v R Slovenijo,
zanje pa niso bila izdana ustrezna dovoljenja, vrnejo v državo
izvoznico. Ne nazadnje bo R Sloveniji omogočeno predlagati
amandmaje h konvenciji in s tem zaščititi lastne interese pri
izvozu in uvozu nevarnih odpadkov ter njihovem odstranjevanju. Zaradi vsega tega je tudi Gospodarska zbornica Slovenija
izredno zainteresirana za pristop h konvenciji.
Baselska konvencija obsega 29 členov in 6 dodatkov. Konvencija vsebuje seznam nevarnih odpadkov po vrstah, sestavi in
nevarnih lastnostih, ki je obenem tudi podlaga za dokument
o nadzoru uvoza, izvoza in tranzita teh odpadkov ter njihovega odstranjevanja.
Z Baselsko konvencijo se države podpisnice zavezujejo in
prevzemajo nase konkretne obveznosti glede nadzora uvoza,
izvoza in tranzita nevarnih odpadkov ter njihovega odstranjevanja. Države podpisnice priznavajo, da ima vsaka država
suvereno pravico preprečiti uvoz ali odstranjevanje nevarnih
odpadkov na svojem ozemlju. Ravno tako prevzemajo obveznost za ustrezno ukrepanje in za okolje varen način odstranjevanja nevarnih odpadkov v državi, kjer so nastali. Zavezujejo
se k izpolnjevanju mednarodnih obveznosti v zvezi z varstvom
človekovega zdravja in varstva ter ohranjanja okolja. Države
podpisnice si tudi priznavajo, da bodo ob materialni kršitvi
določil konvencije ali kateregakoli njenega protokola veljala
določila ustreznega mednarodnega prava. Baselska konvencija podrobno definira nekatere pojme, ki jih morajo države
podpisnice priznavati takšne, kot so zapisani.
Država podpisnica s pristopom prevzema obveznosti, navedene v 4. in 5. členu konvencije, in sicer:
Udeleženke, ki uresničujejo svojo pravico, da prepovedo prevoz nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov zaradi odstranjevanja, morajo o tem na ustrezen način obvestiti druge udeleženke o svoji odločitvi.
poročevalec

Udeleženke morajo prepovedati ali ne smejo dovoliti izvoza
nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov v države podpisnice
ki so prepovedale uvoz takšnih odpadkov, potem ko so bile
obveščene o tem v skladu določili konvencije.
Udeleženke morajo prepovedati ali ne smejo dovoliti izvoza
nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov, če država podpisnica ni dala pisnega soglasja k posamičnemu uvozu, uvoznica
pa ni prepovedala uvoza takšnih odpadkov.
Vsaka udeleženka mora sprejeti ustrezne ukrepe, da:
- zagotovi minimizacijo nastajanja nevarnih odpadkov in
drugih odpadkov na njenem ozemlju ob upoštevanju družbenih, tehnoloških in gospodarskih vidikov:
- zagotovi razpoložljivost ustreznih naprav za odstranjevanje, za okolju varno ravnanje z nevarnimi odpadki in drugimi
odpadki, ki morajo biti v mejah možnosti znotraj nje, ne glede
na kraj njihovega odstranjevanja:
- zagotovi, da osebe, ki ravnajo z nevarnimi odpadki ali
drugimi odpadki znotraj nje, ukrepajo tako kot je potrebno, da
se prepreči onesnaževanje zaradi nevarnih odpadkov in drugih odpadkov, ki izhaja iz tega ravnanja, in če pride do
takšnega onesnaževanja, da v največji možni meri zmanjšajo
njegove posledice na človekovo zdravje in okolje:
- zagotovi, da sta uvoz - uvoz nevarnih odpadkov in drugih
odpadkoiv čim manjša, skladna z okolju varnim in učinkovitim
ravnanjem s takšnimi odpadki in da se opravljata na način, ki
bo varoval človekovo zdravje in okolje pred škodljivimi učinki,
ki bi izhajali iz takšnega uvoza/izvoza:
- ne dovoli izvoza nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov
v državo ali skupino držav, ki pripadajo organizaciji za ekonomsko in/ali politično integracijo, ki so udeleženke, posebno
države v razvoju, ki so s svojo zakonodajo prepovedale ves
uvoz, ali če utemeljeno domneva, da odpadki ne bodo obravnavani na okolju varen način v skladu z merili, ki jih določijo
udeleženke na svojem prvem sestanku;
- zahteva, da se informacija o predlaganem uvozu /izvozu
nevarnih odpadkov in drugih odpadkov predloži prizadetim
državam in da jasno navaja učinke predlaganega uvoza/
izvoza na človekovo zdravje in okolje:
- prepreči uvoz nevarnih odpadkov in drugih odpadkov, če
utemeljeno domneva, da odpadki ne bodo obravnavani na
okolju varen način;
- sodeluje v dejavnosti z drugimi udeleženkami in zainteresiranimi organizacijami neposredno in po sekretariatu,
vključno z razširjanjem informacij o uvozu / izvozu nevarih
odpadkov in drugih odpadkov, zato da izboljša okolju varno
ravnanje s takšnimi odpadki in da prepreči nezakonit promet.
Udeleženke menijo, da je nezakonit promet z nevarnimi
odpadki ali drugimi odpadki kriminal.
Vsaka udeleženka mora prevzeti ustrezne pravne, administrativne in druge ukrepe za izvajanje in uveljavljanje določil te
konvencije, vključno z ukrepi za preprečevanje in kaznovanje
ravnanja v nasprotju s to konvencijo.
Nobena udeleženka ne sme dovoliti izvoza nevarnih odpadkov in drugih odpadkov v neudeleženko ali uvoza iz neudeleženke.
Udeleženke se sporazumejo, da ne bodo dovolile izvoza
nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov na območje, južno od
60 stopinj južne zemljepisne širine, bodisi da se takšni
odpadki uvažajo / izvažajo ali ne.
Nadalje bo vsaka udeleženka:
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- prepovedala vsem osebam pod svojo jurisdikcijo prevažanje ali odstranjevanje nevarnih odpadkov ali drugih odpadkov, če te osebe nimajo pooblastil ali dovoljenja za opravljanje takšnih dejavnosti;

z mednarodnim pravom, in na suverene pravice, ki jih imajo
države v svojih izključno ekonomskih conah in v svojih kopenskih čereh v skladu z mednarodnim pravom, in na izpolnjevanje plovnih pravic in svoboščin ladij in letal vseh držav, kot je
predvideno v mednarodnem pravu in kot se izraža v mednarodnih dokumentih.

- zahtevala, da se nevarni odpadki in drugi odpadki, ki bodo
uvoženi / izvoženi, zapakirajo, označijo in prevažajo v skladu
s splošno spre/etimi in priznanimi mednarodnimi pravili in
standardi za pakiranje, označevanje in prevoz in da se
dosledno upoštevajo mednarodno priznani postopki;

Udeleženke se zavezujejo, da bodo občasno pregledale možnosti za zmanjšanje obsega in/ali nevarnosti onesnaženja
z nevarnimi odpadki in drugimi odpadki, ki jih izvažajo
v druge države, posebno v države v razvoju.

- zahtevala, da nevarne odpadke in druge odpadke spremlja
dokumentacija o uvozu/izvozu od točke, na kateri se uvoz/
izvoz začne, do točke odstranjevanja.

Da bi olajšale uresničevanje te konvencije, morajo udeleženke:

Vsaka udeleženka mora zahtevati, da se nevarni odpadki ali
drugi odpadki, ki bodo izvoženi, obravnavajo na okolju varen
način v državi uvoznici ali drugod. Tehnična navodila za
okolju varno ravnanje z odpadki, ki jih obravnava ta konvencija, bodo določile udeleženke na svojem prvem sestanku.

- imenovati enega ali več pristojnih organov in ustanoviti en
center. En pristojni organ morajo imenovati zato, da bo sprejemal obvestila, če bo država tranzitna;
- v treh mesecih od datuma, ko konvencija zanje začne
veljati, obvestiti sekretariat, katere agencije so določile kot
svoj center in svoje pristojne oblasti;

Udeleženke morajo prevzeti ustrezne ukrepe, da zagotovijo,
da bosta uvoz/izvoz nevarnih odpadkov in drugih odpadkov
dovoljena, samo če:

- v enem mesecu od datuma sklepa obvestiti sekretariat
o vseh spremembah, ki zadevajo imenovanje, ki so ga opravile
po drugem odstavku.

- država izvoznica nima tehničnih zmogljivosti in potrebnih
naprav, možnosti ali ustreznih odstranjevališč, da bi odstra-,
nila odpadke na okolju varen in učinkovit način; ali

Pristop h konvenciji ima za R Slovenijo tudi nekatere pravne
posledice, ki pa so že vključene v Zakon o varstvu okolja
oziroma bodo realizirane z izdajo podzakonskih predpisov na
podlagi 30. in 31. člena prej navedenega zakona, ki se nanašata na pravila ravnanja z odpadki in urejata uvoz in izvoz.
Nekatere določbe konvencije so sankcionirane tudi v Zakonu
o prevozu nevarnih snovi (Ur. I. SFRJ, št. 27/90) ter v Zakonu
o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih in drugih
nevarnih snoveh (Ur. I. SRS, št. 18/77).

- so odpadki potrebni kot surovina za reciklažo ali predelovalno industrijo v državi uvoznici; ali
- sta uvoz /izvoz v skladu z drugimi merili, ki jih določajo
udeleženke, če se ta merila ne razlikujejo od ciljev te konvencije.
Obveznost po tej konvenciji za države, v katerih nastajajo
nevarni odpadki in drugi odpadki, da zahtevajo, da se ti
odpadki obravnavajo na okolju varen način, se v nobenem
primeru ne sme prenesti na države uvoznice ali tranzitne
države.

Finančne posledice za državo Slovenijo so povezane z ustanovitvijo centra, ki bo deloval v skladu s 5. členom konvencije
in bo informacijsko povezan s sekretariatom konvencije, katerega vlogo začasno opravlja UNE P in kot izhaja iz 16. člena
konvencije. Menimo, da bi lahko prevzel funkcijo takšnega
centra za R Slovenijo Zavod R Slovenije za varstvo okolja in
vodni režim, kar pomeni zmanjšanje stroškov za ustanovitev
posebnega centra. Drugi stroški so povezani s stroški, do
katerih bi tako ali drugače prišlo ob sprejemu navedenih
podzakonskih predpisov, najbolj pa bodo bremenili ustvarjalce nevarnih odpadkov.

Nič v tej konvenciji ne preprečuje neki udeleženki, da uveljavi
dodatne zahteve, ki so združljive z določili te konvencije in so
v skladu s pravili mednarodnega prava, zato da bi bolje
zavarovale človekovo zdravje in okolje.
Nič v tej konvenciji ne sme kakorkoli vplivati na suverenost
držav na njihovem teritorialnem morju, določeno v skladu

'
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO GOSPODARSKO SKUPNOSTJO
NA PODROČJU PROMETA - EPA 297
Vlada Republike Slovenije je na 35. seji dne 9/7-1993
določila besedilo:

njih zadevah za sejo Državnega zbora Republike Slovenije
27. julija 1993.

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
O SODELOVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
EVROPSKO
GOSPODARSKO
SKUPNOSTJO
NA
PODROČJU PROMETA,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije
sodelovala:

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zuna-

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- Igor UMEK, minister za promet in zveze.

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo
in Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa
1. člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko
gospodarsko skupnostjo na področju prometa, podpisan
v Luksemburgu 5. aprila 1993 v angleškem, danskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, slovenskem in španskem jeziku.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem * jeziku
glasi:
besedila v ostalih jezikih so na vpolged v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije

pravnim predpisom, ki bodo urejali dostop na tržišče za njune
prevoznike:
ob upoštevanju, da navedena vprašanja pogodbenici lahko
globalno rešujeta z medsebojnim tesnim sodelovanjem, predvsem v uvajanju in pri razvoju medsebojno usklajenih ukrepov
na področju prometa za zagotovitev obojestranskega dostopa
do trgov Skupnosti in Slovenije ter za olajšanje cestnega in
železniškega prometa z ustreznimi sredstvi ter na konkurenčni osnovi;
ob upoštevanju, da mora biti ta paket ukrepov usmerjen tudi
k varstvu okolja;
ob upoštevanju da bo v ustreznem prehodnem obdobju na
voljo dovolj časa za prilagajanje kakršnimkoli novim določilom, ki bi se pokazala kot potrebna;

SPORAZUM MED EVROPSKO GOSPODARSKO
SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO SLOVENIJO NA
PODROČJU PROMETA

DOGOVORILI NASLEDNJE:

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI, v nadaljnjem besedilu
»Skupnost«, na eni strani

CILJ, OBSEG IN DEFINICIJE

in
REPUBLIKA SLOVENIJA, v nadaljnjem besedilu »Slovenija«,
na drugi strani,
v nadaljnjem besedilu pogodbenici,
STA SE
ob upoštevanju Sporazuma o sodelovanju med Evropsko
gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo, podpisanega v Luksemburgu dne 5. aprila 1993 in zlasti njegovega 7.
člena,
ob upoštevanju, da je za Skupnost, v zvezi z izpopolnjevanjem
notranjega trga In izvajanjem skupne prometne politike
bistveno, da zagotovi, da bo tranzitni pretok blaga Skupnosti
čez določene tretje države ter zlasti Slovenijo kolikor mogoče
hiter in učinkovit, neoviran ali nediskriminacijski;
ob upoštevanju, da je Slovenija pripravljena nadaljevati svojo
vlogo tranzitne države na podlagi obstoječih medsebojnih
pravic in obveznosti g ede dostopa do trga in tranzita, ki jih je
treba še naprej razvijati;
ob upoštevanju, da se pogodbenici zavedata, da mora biti
ključni element sporazuma ustvarjanje prometne infrastrukture, prilagojene njunim medsebojnim potrebam in enakoporočevalec

I. DEL

1. člen
Cll|
Cilj tega sporazuma je vzpodbujanje sodelovanja med pogodbenicama na področju prometa, še zlasti tranzitnega prometa
ter v ta namen zagotovitev koordiniranega razvoja prometa
med in preko ozemlja pogodbenic in sicer ob popolni in
medsebojno odvisni uporabi vseh določil tega sporazuma.
2. člen
Obseg
1. Sodelovanje bo obsegalo promet, predvsem cestni, železniški in kombinirani transport in bo vključevalo ustrezno infrastrukturo.
2. S tem v zvezi ta sporazum vključuje predvsem naslednje:
- prometno infrastrukturo na ozemlju ene ali druge pogodbenice, v obsegu, ki je potreben za doseganje cilja tega
sporazuma;
- na področju cestnega prometa recipročni dostop do tržišča;
- osnovne pravne in upravne spremljajoče ukrepe, ki vključujejo komercialne, davčne, socialne in tehnične ukrepe;
- sodelovanje pri razvoju prometnega sistema, ki mora izpolnjevati zahteve glede varstva okolja;
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- redno izmenjavo informacij o razvoju prometnih politik
obeh pogodbenic, zlasti glede prometne infrastrukture.

kot so vlaganja določenih držav članic Skupnosti na dvostranski podlagi ali sredstva iz javnih ali zasebnih skladov.

3. Pomorski in zračni promet urejajo posebne določbe izjave
v prilogi V.

7. člen

3. člen
Definicije
Za potrebe tega sporazuma so uporabljene naslednje definicije:
a) tranzitni promet Skupnosti: tranzitni prevoz blaga čez
ozemlje Slovenije v državo članico Skupnosti ali iz nje, ki ga
opravlja prevoznik s sedežem v Skupnosti;
b) slovenski tranzitni promet: tranzitni prevoz blaga iz Slovenije čez ozemlje Skupnosti do namembne tretje države ali
blaga iz kakšne tretje države do cilja v Slovenijo, ki ga opravlja
prevoznik s sedežem v Sloveniji;
c) kombinirani promet: prevoz blaga s cestnimi vozili ali
transportnimi enotami, ki se, ne da bi raztovorili blago, prevaža med izhodiščnim in namembnim krajem deloma po cesti
in deloma po železnici.

Da bi dosegli cilje, zastavljene v 5. členu, bo Skupnost dala
Sloveniji na voljo finančna sredstva na podlagi Protokola
o finančnem sodelovanju med Skupnostjo in Slovenijo za
obdobje od 1. januarja 1993 do 31. decembra 1997.
III. DEL
ŽELEZNIŠKI IN KOMBINIRANI PROMET
8. člen
Splošna določba
Pogodbenici bosta sprejeli medsebojno usklajene ukrepe,
potrebne za razvoj in spodbujanje železniškega in kombiniranega prevoza, ki naj bi v prihodnje zagotavljala, da bi se velik
del njunega dvostranskega in tranzitnega prometa skozi Slovenijo opravljal v okolju prijaznejših pogojih.
9. člen
Posebni vidiki v zvezi z infrastrukturo

II. DEL
INFRASTRUKTURA
4. člen
Splošna določba
Pogodbenici soglašata, da bosta sprejeli medsebojno usklajene ukrepe za razvoj prometne infrastrukture, ki je ključnega
pomena za reševanje problemov, ki vplivajo na prevoz blaga
skozi Slovenijo, predvsem v smereh jugozahod/severovzhod
in severozahod/jugovzhod.
5. člen
Načrtovanje
1. Za Skupnost in/ali Slovenijo je posebno zanimiv razvoj
prednostnih magistralnih cestnih in železniških smeri, ki bo
določal uporabo lastnih sredstev Slovenije in sofinanciranje
Skupnosti za projekte v teh smereh, in sicer:
- avtocesta v smeri jugozahod/severovzhod, ki poteka od
italijanske meje do Šentilja (na avstrijski meji) preko Postojne,
Ljubljane, Celja in Maribora naprej do Lenave (na madžarski
meji) skozi Slovensko Bistrico, Ptuj, Ormož in Ljutomer;
- železniška proga v smeri severozahod/jugovzhod, ki
poteka od Jesenic (na avstrijski meji) do Dobove z odcepom
do Sežane (na italijanski meji). Z njeno posodobitvijo bo
možno na njej vpeljati tehnologijo za kombinirani promet;

Kot del posodobitve slovenskih železnic bo treba sprejeti
potrebne ukrepe za prilagoditev železniškega omrežja kombiniranemu prometu s posebnim poudarkom na razvoju ali
gradnji terminalov, prilagoditvi svetlih profilov predorov in
zmogljivosti prog, kar zahteva znatna vlaganja.
10. člen
Spremljajoči ukrepi
Pogodbenici bosta ukrenili vse potrebno za spodbujanje razvoja kombiniranega prometa.
Cilj teh ukrepov bo:
- spodbujati uporabnike in ponudnike, naj uporabljajo kombinirani promet;
- poskrbeti, da bo kombinirani promet konkurenčen cestnemu, predvsem s finančno pomočjo, ki naj jo Skupnost ali
Slovenija zagotovita v skladu s svojima zakonodajama;
- spodbujati uporabo kombiniranega prometa na velikih razdaljah in pospeševati zlasti uporabo zamenljivih karoserij,
zabojnikov in na splošno prevoza brez spremstva;
- povečati hitrost in zanesljivost kombiniranega prometa in
predvsem:

- železniška proga od Ljubljane do Maribora preko Zidanega
Mosta in Celja;

- povečati pogostnost konvojev, v skladu s potrebami pošiljateljev in uporabnikov,

- avtocesta v smeri severozahod/jugovzhod, ki poteka od
predora Karavanke (na avstrijski meji) do Bregane (na slovensko-hrvaški meji) preko Ljubljane in Novega mesta;

- skrajšati čakalno dobo na terminalih in povečati njihovo
zmogljivost;

- avtocesta Maribor - Ptuj - Macelj.
2. Pogodbenici sta se sporazumeli, da bo njun skupni cilj
čimprejšnja zgraditev glavnih prometnih povezav, ki so navedene v prvem odstavku.
6. člen
Finančni vidiki
1. Skupnost bo finančno podprla gradnjo potrebne infrastrukture, omenjene v 5. členu. Ta finančni prispevek bo v obliki
posojila Evropske investicijske banke ter v katerikoli drugi
obliki financiranja, ki lahko zagotovi dodatna sredstva.
2. Da bi pospešila gradnjo, si bo Komisija Skupnosti, kolikor
bo mogoče, prizadevala spodbujati uporabo dodatnih virov,
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- odstraniti vse ovire s priključnih poti, da bi se tako dostopnost do kombiniranega transporta izboljšala;
- uskladiti, kjer je treba, teže, dimenzije in tehnične lastnosti
specializirane opreme, zlasti da se zagotovi potrebna združljivost profilov, ter usklajeno delovati, da se naroči ter prične
uporabljati oprema, ki bo ustrezala zahtevam prometa;
ter
- v splošnem sprejeti še druge ustrezne ukrepe.
11. člen
Vloga železnic
V zvezi z ustreznimi pooblastili držav in železnic bosta pogodbenici glede potniškega in blagovnega prometa priporočili,
da njune železnice:
poročevalec

- okrepijo dvostransko in večstransko sodelovanje ter sodelovanje v mednarodnih železniških organizacijah na vseh
področjih, še zlasti pa pri izboljšanju kakovosti prevoznih
storitev;
- poskusijo skupno vzpostaviti sistem take organizacije
železnic, ki bo pošiljatelje spodbujal, da bodo blago raje
odpremljali po železnici kot po cesti, še zlasti pri tranzitu, po
načelu zdrave konkurence in svobodne izbire prevoznega
sredstva s strani uporabnika;
- se sporazumejo o ukrepih, da bi se Slovenske železnice
vključile v prometni menedžment s pomočjo elektronskega
sistema tovornega lista DOCIMEL in računalniško podprtega
sistema HERMES za potniške rezervacije in za druge namene;
- uskladijo organizacijo usposabljanja železniškega osebja.
IV. DEL
CESTNI PROMET
12. člen
Splošne določbe
1. Glede vzajemnega dostopa do prometnih tržišč pogodbenici načelno in ne glede na drugi odstavek soglašata, da bosta
ohranili vse obstoječe pravice, ki izhajajo iz dvostranskih
sporazumov ali drugih mednarodnih dvostranskih aktov, sklenjenih med posamezno državo članico Skupnosti in Slovenijo, ali, če takih sporazumov ali aktov ni, pa iz dejanskih
razmer v letu 1991.
Do sklenitve sporazuma med Skupnostjo in Slovenijo o vključitvi v cestnoprometni trg, kot to predvideva 13. člen, pa bodo
države članice Skupnosti in Slovenija svoje omenjene dvostranske sporazume po potrebi tako dopolnile, da bodo usklajeni s tem sporazumom.
2. Pogodbenici soglašata, da bo od dne, ko začne veljati ta
sporazum, Skupnost pridobila pravico do neomejenega tranzitnega prometa čez ozemlje Slovenije, slovenski tranzitni
promet pa bo lahko neovirano potekal čez ozemlje Skupnosti.
3. Če bi se zaradi pravic, ki jih omogoča drugi odstavek,
tranzitni promet prevoznikov ES tako povečal, da bi povzročil
ali grozil, da povzroči resno škodo cestni infrastrukturi in/ali
prometnemu pretoku na oseh, omenjenih v 5. členu, lahko
Slovenija skliče nujni sestanek skupnega odbora, katerega
ustanovitev je določena v členu 22, na katerem lahko predlaga sprejem takšnih začasnih ukrepov, ki so potrebni za
omejitev ali ublažitev te škode. Skupni odbor se mora sestati
v 30 dneh, da presodi položaj in nemudoma priporoči
ustrezne ukrepe za izboljšanje stanja. Če v šestdesetih dneh
po datumu sklica nujnega sestanka ne pride do soglasja,
lahko Slovenija uvede začasne ukrepe z veljavnostjo do
3 mesecev. Če nastanejo problemi na ozemlju Skupnosti ob
slovenski meji lahko, pristojni organi, vključno s tistimi iz
obmejnega področja, pod enakimi pogoji sprejmejo ustrezne
ukrepe. Hkrati se zadeva pošlje v obravnavo Svetu za sodelovanje, predvidenem v 38. členu sporazuma o sodelovanju, ki
mora o zadevi dokončno odločiti. Sprejeti sklep se bo takoj
izvršil,'biti mora proporcionalen in nediskriminacijski. To
določilo preneha veljati, ko so doseženi cilji, določeni v 5.
členu, in najkasneje do konca 1999.

- ukrepe za razvoj prometnega sistema, ki bo ustrezal potrebam pogodbenic in bo združljiv tako z dokončno vzpostavljenim notranjim trgom Skupnosti in njeno skupno prometno
politiko kot tudi z gospodarsko in prometno politiko Slovenije;
- dokončni sistem za urejanje dostopa do bodočega prometnega trga med pogodbenicama na podlagi vzajemnosti.
14. člen
Davki, cestnine in druge dajatve
1. Pogodbenici se strinjata, da obdavčevanje cestnih vozil,
cestnine in druge dajatve na eni in drugi strani ne smejo biti
diskriminacijski.
2. Pogodbenici se bosta začeli pogajati, da bi dosegli dogovor
o obdavčevanju cestnega prometa, brž ko bo Skupnost sprejela ustrezne predpise. Cilj tega dogovora bo zagotoviti predvsem prost pretok čezmejnega prometa, zmanjšati razlike
med sistemi obdavčitve cestnega prometa, ki jih uporabljata
pogodbenici, ter odpraviti nezdravo konkurenco, ki bi se
pojavila zaradi takšnih razlik.
3. Dokler ne bodo sklenjeni dogovori, omenjeni v drugem
odstavku in v 13. členu, se bo Slovenija dogovarjala o dvostranskih sporazumih s posameznimi državami članicami
Skupnosti o vzajemni oprostitvi plačevanja taks in dajatev,
s katerimi se na podlagi reciprocitete obdavčuje promet s težkimi tovornimi vozili oziroma posest teh vozil, ter o vzajemni
oprostitvi plačevanja posebnih taks ali dajatev na prevozno
dejavnost na ozemlju pogodbenic. Ta določba ne vključuje
nujno tudi taks in podobnih dajatev na motorno gorivo, davka
na dodano vrednost prevoznih storitev in cestnine ali podobnih dajatev, s katerimi je obdavčena uporaba določenih delov
prometnega omrežja.
4. Do sklenitve sporazumov, omenjenih v drugem odstavku in
13. členu, bo vsako spremembo tiskalnih dajatev, cestnin ali
drugih dajatev pri tranzitnem prometu Skupnosti čez ozemlje
Slovenije, predlagano po uveljavitvi tega sporazuma, moral
predhodno obravnavati skupni odbor.
15. člen
Teže in dimenzije
Slovenija soglaša, da cestna vozila, ki so v skladu s standardi
Skupnosti o težah in dimenzijah, lahko prosto in neovirano
vozijo v prometnih smereh, omenjenih v 5. členu. Najkasneje
do 31. 12. 1999 bodo cestna vozila, ki niso v skladu s slovenskimi standardi, obdavčena s posebno nediskriminacijsko
dajatvijo, ki je proporcionalna višini škode, ki jo povzroči
dodatna osna obremenitev. Šest mesecev po uveljavitvi tega
sporazuma bodo vozila, opremljena s pnevmatskimi vzmetmi,
kot je to določeno v smernici Sveta EGS 92/7, ali drugimi
ustreznimi vzmetnimi sistemi, obdavčena z znižano stopnjo
teh posebnih dajatev.
16. člen
Okolje
1. Da bi zavarovali okolje, si bosta pogodbenici prizadevali
uvesti standarde o izpušnih plinih, delcih in omejitvah hrupa
za težka tovorna vozila, ki bodo zagotavljali visoko raven
varovanja okolja.

4. Pogodbenici se bosta vzdržali enostranskih dejanj, ki lahko
povzročijo diskriminacijo med prevozniki ali vozili Skupnosti
in Slovenije. Vsaka pogodbenica mora sprejeti vse ustrezne
ukrepe, da olajša cestni prevoz na ozemlje druge pogodbenice ali čezenj.

2. Da bi bila industrija na tekočem o ekološkem razvoju in da
bi spodbujali usklajeno raziskovanje, programiranje in proizvodnjo, se je na tem področju treba izogibati posebnim nacionalnim standardom.

13. člen
Dostop do trga

Vozila, ki so v skladu s standardi, določenimi v mednarodnih
sporazumih, ki se nanašajo na okolje, lahko vozijo na ozemlju
pogodbenic brez nadaljnjih omejitev.

Pogodbenici si bosta kot prednostno zadevo, ob upoštevanju
svojih notranjih predpisov, skupaj prizadevali določiti:

3. Pri uvajanju novih standardov bosta pogodbenici sodelovali, da dosežeta omenjene cilje.

poročevalec
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17. člen
Socialni vidiki

VI. DEL
KONČNE DOLOČBE

1. Pogodbenici bosta uskladili svoji zakonodaji o usposabljanju osebja, ki opravlja cestni tovorni promet, zlasti prevoz
nevarnih snovi.

21. člen
Razširitev obsega

2. Slovenija si bo prizadevala podpisati Evropski sporazum
o delu posadke na vozilih, ki opravlja mednarodne cestne
prevoze (AETR). Do takrat pa si bosta pogodbenici prizadevali
uskladiti svoji zakonodaji o voznem času, urah počitka voznikov in sestavi vozniške posadke.

Če ena od pogodbenic na podlagi izkušenj pri uporabi tega
sporazuma ugotovi, da bi bili v interesu usklajene evropske
prometne politike potrebni še drugi ukrepi, ki niso zajeti v tem
sporazumu, bi pa predvsem pomagali reševati problematiko
tranzitnega prometa, lahko drugi pogodbenici pošlje ustrezne
predloge v zvezi s tem.

3. Do uskladitve svojih zakonodaj si bosta pogodbenici medsebojno priznavali dokumente, s katerimi spremljata uresničevanje vsaka svoje socialne zakonodaje na področju cestnega prometa.
4. Pogodbenici bosta zagotavljali enakovrednost svojih zakonov, ki določajo pogoje za opravljanje poklica voznika tovornih vozil, ter jih vzajemno priznavali.
18. člen
Določbe o prometu
1. Pogodbenici bosta izmenjavali svoje izkušnje in si prizadevali uskladiti svoji zakonodaji, tako da bosta izboljšali pretok
prometa ob konicah (ob koncu tedna, državnih praznikih,
turistični sezoni).
2. Na splošno bosta pogodbenici spodbujali uvajanje, razvoj
in uskladitev informacijskega sistema v cestnem prometu.
3. Prizadevali si bosta uskladiti svoji zakonodaji o prevozu
pokvarljivega blaga, živih živali in nevarnih snovi.
4. Pogodbenici si bosta prizadevali uskladiti tehnično pomoč
za voznike, širjenje osnovnih informacij o prometu in o drugih
zadevah, ki zanimajo turiste, ter nujno pomoč v sili, vključno
z reševalno službo.

V. DEL
POENOSTAVITEV FORMALNOSTI
19. člen
Poenostavitev formalnosti
1. Pogodbenici se dogovorita, da bosta poenostavili dvostranski in tranzitni pretok blaga po železnici in cesti.
2. Pogodbenici soglašata, da bosta začeli pogajanja, ki naj
privedejo do sklenitve sporazuma o olajšanju nadzora in
formalnosti pri prevozu blaga.
3. Pogodbenice soglašata, da bosta, če bo treba, skupaj
ukrepali in spodbujali sprejetje ukrepov, ki naj še bolj poenostavijo formalnosti.

22. člen
Skupni odbor
Organ, odgovoren za sodelovanje, bo Skupni odbor, imenovan »Odbor za promet Skupnost/Slovenija«. Ta odbor:
- bo sestavljen in predstavnikov, ki jih imenujeta Skupnost in
Slovenija,
- se bo sestajal izmenično v Skupnosti ali Sloveniji vsaj
enkrat letno, pogosteje pa, če bo potrebno, na zahtevo ene od
pogodbenic,
- bo sam določil pravila za svoje delovanje,
- bo zagotovil pravilno uresničevanje tega sporazuma in bo
zlasti:
a) izdeloval načrte sodelovanja v železniškem in kombiniranem prometu, prometni raziskovalnimi dejavnostmi in pri
ekoloških vprašanjih;
b) proučil uresničevanje določb tega sporazuma in priporočal
ustrezne ukrepe, če se pojavijo kakršnikoli problemi, zlasti ti,
omenjeni v tretjem odstavku 12. člena;
c) v I. 1995 ocenil stanje glede izboljšanja prometne infrastrukture in posledic prostega tranzita;
d) organiziral dela za prometno infrastrukturo, vključno
z načrtovanjem in uresničitvijo investicij, in, kjer bo ustrezno,
njihov razvoj, če bo potrebno, z ustanovitvijo začasne skupine
strokovnjakov, odgovornih posebej za to nalogo;
e) reševal morebitne spore v zvezi z uporabo ali razlago tega
sporazuma;
f) usklajeval spremljanje, napovedi in druge statistične dejavnosti, ki se nanašajo na mednarodni in zlasti tranzitni promet;
g) usklajeval prometno-raziskovalne dejavnosti.
23. člen
Prenehanje
Ta sporazum se sklene za obdobje desetih let. Če ga nobena
od pogodbenic ne odpove z dvanajstmesečnim odpovednim
rokom konec naslednjega leta, se veljavnost sporazuma
samodejno podaljša vsakokrat za eno leto.
24. člen
Priloge
Priloge so sestavni del tega sporazuma.

20. člen
Carinsko sodelovanje
1. Pogodbenici bosta sodelovali pri usklajevanju slovenske
carinske zakonodaje s carinsko zakonodajo Skupnosti.
2. Sodelovanje bo obsegalo predvsem naslednje:
-

izmenjavo informacij;
uvedbo enotnega administrativnega dokumenta;
povezavo tranzitnih sistemov Skupnosti in Slovenije;
organizacijo seminarjev in tečajev usposabljanja.

Skupnost bo zagotavljala vso potrebno tehnično pomoč.
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25. člen
Jeziki
Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, danskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem in slovenskem jeziku, pri
čemer so vsa besedila enako veljavna.
26. člen
Uveljavitev
Ta sporazum se sklene v skladu s postopki samih pogodbeporočevalec

nic. Začel bo veljati takoj, ko bosta pogodbenici druga drugo
obvestili, da so izpolnjeni vsi za to potrebni postopki.
V Luksemburgu, petega aprila tisočdevetstotriindevetdeset.
Za Republiko Slovenijo
Za svet Evropskih skupnosti
Janez Drnovšek I. r.
Niels Helveg Petersen I. r.
Leon Brittan l.r.
Lojze Peterle I. r.
Priloga I
Izjava Slovenije o sredstvih, potrebnih
za infrastrukturo skupnega pomena
Med pogajanji o sporazumu med Evropsko skupnostjo in
Republiko Slovenijo na področju prometa je Slovenija izrazila
mnenje, da bi bilo treba za izgradnjo prometne infrastrutkure,
omenjene v prvem odstavku 5. člena sporazuma, zagotoviti
3,9 milijarde ameriških dolarjev.
Slovenija namerava zagotoviti 50% omenjene vsote in pričakuje, da bodo manjkajoča sredstva prispevale mednarodne
finančne ustanove, zasebni investitorji in Skupnosti.
Priloga II

CO
4,9 g/kWh

Delci
NOx
HC
1,23 g/kWh 9,0 g/kWh 0,7 g/kWh 85 g/kWh
0,40 g/kWh

2. Smernica Sveta EGS 91/542 določa naslednje meje, ki bodo
v Skupnosti začele veljati 1. oktobra 1996:
NOx
Delci
CO
HC
4,0 g/kWh 1,1 g/kWh 7,0 g/kWh 0,3/0,15

g/kWh

3. Skupnost in Slovenija si bosta prizadevali v prihodnje še
zniževati vrednosti emisij, in pri tem računali predvsem na
najnovejša, okolju prijazna motorna vozila in na tehnologijo
mešanic goriva.
Priloga IV
v zvezi z 20. členom
Slovenija je izrazila željo, da bi se v okviru določb 20 člena
čimprej pričeli pogovori o položaju Luke Koper.
Skupnost je z izredno pozornostjo vzela na znanje interes, ki
ga je izrazila Slovenija.

Izjava Slovenije o 15. členu

Priloga V

Slovenija si bo prizadevala do konca leta 1993 uskladiti svoje
normative in standarde za gradnjo cest s prevladujočo zakonodajo v Evropski skupnosti in se bo kar se da trudila, da
v doglednem času, v skladu s svojimi finančnimi možnostmi,
izboljša obstoječe prometne smeri in jih prilagodi tem novim
normativom in standardom.
Ko bo takšno izboljšanje prometnih smeri opravljeno, bo
posebna dajatev, navedena v 15. členu, ukinjena.
Priloga III
Skupna izjava
1. Skupnost in Slovenija ugotavljata, da so dovoljene zgornje
meje izpušnih plinov in hrupa za tovorna vozila v Skupnosti
naslednje:

Slovenija je izrazila interes, da bi čimprej pričela pogajanja
o prihodnjem sodelovanju v zračnem in pomorskem prometu.
Delegacija Skupnosti je z izredno pozornostjo vzela na znanje
interes, ki ga je izrazila Slovenija.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Ugotoviti je potrebno, da je Skupnost prevzela obvezo za
Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu *Slovenija«) ima
velik interes za čimboljše gospodarske odnose in v sklopu
zagotovitev finančnih sredstev, za posodobitev naše prometne infrastrukture tako v obliki kredita Evropske investicijtega tudi odnose na področju prometa s Svetom Evropske
Skupnoti (v nadaljnjem besedilu "Skupnost"). Glede na to je
ske banke, kakor tudi z zagotovitvijo dodatnih virov. Z navedenimi tujimi in domačimi sredstvi bo mogoč tehnično in
Vlada Republike Slovenije za pogajanja s Skupnostjo določila
prioritetne smernice razvoja prometnega sistema naše
tehnološko tako usposobiti cestno in železniško infrastrukturo, da bo ustrezala potrebam domačega gospodarstva ob
države, ki jih vključuje podpisani sporazum s Skupnostjo na
tem pa tudi omogočala državam Skupnosti tranzit preko Slopodročju prometa.
venije.
Do ustrezne usposobljenosti magistralnega železniškega in
Osnovno izhodišče za pogajanja s Skupnostjo na področju
cestnega omrežja je pogodbenicam dovoljeno zaračunavanje
prometa je bila kritična ocena stanja obstoječe cestne In
cestnih pristojbin v višini škode, ki jo posamezni prevozniki
železniške infrastrukture v Sloveniji z analizo obsega prometa
povzročajo. Slovenija pa ima tudi možnost sprejemanja
in obremenitev cestne in železniške infrastrukture. Upoštevazačasnih v primeru povečanega tranzitnega prometa, ki bi
joč potrebe slovenskega gospodarstva in ostalih domačih
lahko povzročil resno škodo cestni infrastrukturi.
koristnikov prometne infrastrukture je bila izdelana strategija
razvoja naše prometne infrastrukture.
Za popolno uveljavitev Sporazuma je potrebno s standardi, ki
Na osnovi navedenega je bilo ugotovljeno, da je za Slovenijo
veljajo v državah Skupnosti uskladiti Zakon o gradnji cest,
ključnega pomena modernizacija obstoječe prometne infrauskladiti zakonodajo na področju obdavčevanja cestnih prestrukture in v tem sklopu učinkovite prometne povezave
voznikov, Uredbo o višini cestnih pristojbin za tuje prevoznike
z vsemi sosednjimi državami, predvsem v smeri zahod vzhod.
in ustrezno uskladiti carinski zakon.
Glede na možnost pridobitve ustreznih finančnih sredstev
v okviru Sporazuma na področju prometa med Slovenijo in
Skupnostjo, so bile s strani Slovenije natančno nedoločene
S sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Repumagistralne smeri cestne in Železniške infrastrukture, katerih
bliko Slovenijo na področju prometa neposredno ne nastajajo
bodočo usposobitev za varen promet je bila tudi ob upoštevafinančne obveznosti. Finančne obveznosti Slovenije pa nastanju interesov Skupnosti nujna za sklenitev omenjenega sponejo iz določil Protokola o finančnem sodelovanju med
razuma.
Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo.
poročevalec
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SODELOVANJU MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO GOSPODARSKO SKUPNOSTJO
S SKLEPNIM AKTOM - EPA 299
Vlada Republike Slovenije je na 35. seji dne 9/7- 1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
O SODELOVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN
EVROPSKO GOSPODARSKO SKUPNOSTJO S SKLEPNIM
AKTOM,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah za sejo Državnega zbora Republike Slovenije
27. julija 1993.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije
sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in
razvoj.
Manikaioče prilooe boste oreieli naknadno.

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo
in Evropsko gospodarsko skupnostjo s sklepjiim aktom
1. člen
Ratificira se Sporazum o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo, s Sklepnim
aktom, podpisan v Luksemburgu dne 5. aprila 1993
v angleškem, danskem, francoskem, grškem, italijanskem,
nemškem, nizozemskem portugalskem, slovenskem in
španskem jeziku.
2. člen
Sporazum s Sklepnim aktom se v izvirniku v slovenskem in
francoskem' jeziku glasi:
'Besedila v ostalih jezikih so na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije
SPORAZUM O SODELOVANJU MED EVROPSKO
GOSPODARSKO SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO
SLOVENIJO
EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST,
v nadaljevanju »Skupnost«,
na eni strani,
REPUBLIKA SLOVENIJA,
v nadaljevanju »Slovenija«,
na drugi strani,
ODLOČENI poglobiti gospodarsko sodelovanje med Skupnostjo in Slovenijo;
ODLOČENI pospešeni razvoj in raznovrstnost gospodarskega, finančnega in trgovinskega sodelovanja, z namenom
omogočiti boljše ravnovesje, kakor tudi izboljšati strukturo in
razširiti obseg njune trgovinske menjave ter povečati blaginjo
njunega prebivalstva;

o pospeševanju gospodarskega sodelovanja med obema državama;
ZAVEDAJOČ SE nujnosti, da se med Skupnostjo in Slovenijo
razvijejo harmonični gospodarski in trgovinski odnosi;
ZAVEDAJOČ SE, da je izrednega pomena, da se v celoti
uresničijo določila in vsa načela procesa Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE) in še zlasti tista iz Helsinške
sklepne listine, iz zaključih dokumentov konferenc v Madridu
in na Dunaju, v Kopenhagnu, kakor tudi tista iz Pariške listine
za novo Evropo, še zlasti kar zadeva pravno državo, demokracijo in človekove pravice, kakor tudi določila in načela dokumenta bonske konference KVSE o gospodarskem sodelovaniu:
PRIZNAVAJOČ pomen zagotavljanja pravic etničnim in narodnostnim skupinam ter manjšinam v skladu z obveznostmi,
sprejetimi v okviru KVSE;
ZAVEDAJOČ se pomena krepitve njunih demokratičnih institucij in podpore procesu gospodarske reforme v Sloveniji;
ZAVEDAJOČ SE, da ta sporazum o sodelovanju predstavlja
prvo stopnjo ureditve odnosov med pogodbenicama in da ga
bo lahko ob pravem času nadomestil »evropski sporazum«
o pridružitvi,
STA SE ODLOČILI skleniti ta sporazum in sta v ta namen •
določili kot pooblaščence:
EVROPSKA GOSPODARSKA SKUPNOST:

' REPUBLIKA SLOVENIJA:

ODLOČENI zagotoviti zanesljivejšo podlago za sodelovanje,
v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi;

KI sta se po izmenjavi pooblastil v ustrezni in zahtevani obliki,

SKLICUJOČ SE na cilje sporazumov, ki sta jih v usimu iu.
novembra 1975 podpisali Socialistična federativna republika
Jugoslavija in Republika Italija, še zlasti pa sporazuma

DOGOVORILA O SLEDEČIH DOLOČBAH:
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1. član

5. člen

Cilj tega sporazuma med Skupnostjo in Slovenijo je pospeševati globalno sodelovanje med pogodbenicama, z namenom
prispevati h gospodarskemu in družbenemu razvoju Slovenije
in omogočiti krepitev njunih odnosov. V ta namen bosta
določili in uresničili ukrepe in postopke na področju gospodarskega, tehničnega in finančnega sodelovanja, kakor tudi
na področju trgovinske menjave.

1. Skupnost in Slovenija si prizadevata za nadaljnji razvoj in
krepitev sodelovanja na področju znanosti in tehnologije
v okviru evropskega sodelovanja na področju znanstvenih in
tehničnih raziskav COST.

Spoštovanje demokratičnih načel in človekovih pravic, kot so
opredeljene v Helsinški sklepni listini in v Pariški listini za
novo Evropo, daje navdih notranji in mednarodni politiki
Skupnosti in Slovenije ter predstavlja bistveni element tega
sporazuma.
PRVI DEL
GOSPODARSKO, TEHNIČNO IN FINANČNO SODELOVANJE
2. člen
Skupnost in Slovenija vzpostavljata sodelovanje, ki ima za cilj
dodatno prispevati k razvoju Slovenije in utrditi sedanje
gospodarske stike med Skupnostjo in Slovenijo na čim širših
temeljih in v korist obeh pogodbenic.
3. člen
Za uresničitev sodelovanja iz 2. člena bodo še posebej upoštevani cilji in prednosti razvoja Slovenije.
4. člen

2. Poleg tega sta pogodbenici pripravljeni obravnavati sodelovanje na posameznih področjih raziskovanja, na katerih
Skupnost uresničuje znanstvene in tehnične programe.
6. člen
1. Na področju kmetijstva je namen sodelovanja med Skupnostjo in Slovenijo predvsem:
- spodbujati znanstveno in tehnično sodelovanje pri projektih skupnega pomena, vključno s projekti v tretjih državah;
- pospeševati zlasti vzajemno koristne investicije in s tem
v zvezi razvijati raziskovanje komplementarnosti.
2. V ta namen Skupnost in Slovenija:
- krepita izmenjavo informacij o svojih usmeritvah pri kmetijski politiki, o kratkoročnih in srednjeročnih napovedih proizvodnje, porabe in menjave,
- olajšujeta in spodbujata proučevanje konkretnih projektov
o sodelovanju, ki so v interesu obeh pogodbenic,
- spodbujata izboljševanje in širjenje stikov med nosilci
gospodarskih dejavnosti.
7. člen

1. Namen sodelovanja med Skupnostjo in Slovenijo na
področju industrije je še.posebej spodbujati:

1. Na področju prometa obravnavata Skupnost in Slovenija
možnosti:

- sodelovanje Skupnosti pri prizadevanjih Slovenije, da
posodobi in prestrukturira svojo industrijo ter na ta način
omogoči prehod v tržno gospodarstvo,
- razsikovanje tržišča in pospeševanje trgovine med pogodbenicama na njunih trgih, kakor tudi na trgih tretjih držav,
- spodbujanje prenosa in razvoja tehnologije v Sloveniji,
- pospeševanje in spodbujanje dolgoročne proizvodne
kooperacije med nosilci gospodarskih dejavnosti pogodbenic, ki omogoča vzpostavitev stabilnejših in bolj uravnovešenih stikov med njunimi gospodarstvi,
- iskanje ustreznih poti in načinov za odpravo ovir z obeh
strani, ki utegnejo ovirati dostop na njihove trge, razen ovir
kot so carina ali kontingenti,
- vzpostavljanje konkurence na trgu dobrin in storitev
s pomočjo razpisov,
- organizirnje stikov in srečanj med odgovornimi za politiko
na področju industrije in nosilci gospodarskih dejavnosti, da
bi spodbudili vzpostavljanje novih odnosov na področju industrije v skladu s cilji tega sporazuma,
- izmenjavo razpoložljivih informacij o kratkoročnih in srednjeročnih napovedih in perspektivah proizvodnje, porabe in
menjave.

- za izboljšanje in razvoj storitev, zlasti glede doseganja
komplementarnosti, predvsem na področju notranjega,
vštevši tudi kombiniranega transporta,
- za posebne akcije obojestranskega pomena na tem področju.

2. Pogodbenici bosta spodbujali razvoj in krepitev malih in
srednjih podjetij (MSP) ter sodelovanje med MSP Skupnosti
in Slovenije.
V ta namen bosta spodbujali izmenjavo informacij in prenos
tehnologije, predvsem z vzpostavitvijo ustreznih stikov (Urad
za poslovno sodelovanje - »Bureau de rapprochement des
enterprises«, Mreža za poslovno sodelovanje - »Business
Co-operation Netvvork«, Euro-lnfo, konference, itd.).
3. Pogodbenici skrbita za pospeševanje in zaščito investicij
druge pogodbenice na njunih ozemljih in si glede tega prizadevata, da v vzajemnem interesu sklepata medsebojne sporazume o pospeševanju in zaščiti investicij.
4. Namen sodelovanja na področju energetike med Skupnostjo in Slovenijo je spodbujati predvsem sodelovanje nosilcev gospodarskih dejavnosti pogodbenic pri programih raziskav, proizvodnje in predelave energetskih virov Slovenije,
kakor tudi vseh drugih dejavnosti skupnega pomena.
poročevalec

2. Namen sodelovanja je tudi spodbujati izboljševanje in razvoj infrastrukture v korist obeh pogodbenic.
V ta namen Skupnost in Slovenija izmenjujeta inforamcije
o prpjektih za glavne prometne poti skupnega pomena ter
spodbujata sodelovanje za njihovo uresničevanje.
3. Poleg tega Skupnost in Slovenija:
- izmenjujeta mnenja in informacije o razvoju svojih politik
na področju transporta,
- spodbujata sodelovanje med lukami na Jadranskem morju
na podlagi skupnega interesa.
8. člen
Z namenom povečanja turističnega prometa Skupnost in Slovenija spodbujata izmenjavo informacij na področju turizma,
sodelovanja pri skupnem proučevanju razvojnih možnosti na
tem področju ter stike med pristojnimi institucijami in med
strokovnimi turističnimi združenji.
9. člen
Da bi izboljšali kakovost in sam način življenja, kakor tudi
človekovo okolje in pogoje življenja pogodbenic ter združili
tehnična spoznanja s področja varstva okolja ter spodbujanja
sodelovanja v zvezi z ekološkimi problemi, izmenjujeta Skupnost in Slovenija informacije o razvoju sovjih politik ter spodbujata skupno uresničevanje posebnih prednostnih akcij.
,

10. člen

Skupnost in Slovenija spodbujata izmenjavo informacij o razvoju njunih politik na področju ribištva in o uresničevanju
projektov skupnega pomena, da bi izboljšali in poglobili sodelovanje na tem področju.
83

11. člen
1. V okviru finančnega sodelovanja izmenjujeta Skupnost in
Slovenija informacije ter skupaj analizirata njune srednjeročne ekonomske politike, razvoj njunih plačilnih bilanc in
politik, ki ga določajo, ter gibanja na evropskih finančnih
trgih, da bi izboljšali aktivnosti nosilcev gospodarskih dejavnosti.
V okviru sveta za sodelovanje, ustanovljenega v 38. členu,
izmenjujeta informacije o splošnih pogojih, ki utegnejo vplivati na tokove sredstev za financiranje investicij na raznih
področjih skupnega pomena.

2. Za tekstilne proizvode, naštete v prilogi F, Skupnost določa
uvozne količinske kontingente. Ti proizvodi bodo po potrebi
predmet posebnega sporazuma, sklenjenega med Skupnostjo in Slovenijo.
17. člen
Uvozne dajatve, kot so carinske dajatve in prelevmani (spremenljivi elementi), ki veljajo za uvoz proizvodov navedenih
v prilogi B v Skupnost, so navedene ob vsakem proizvodu
v omenjeni prilogi.
18. člen

2. Skupnost sodeluje pri financiranju investicijskih projektov
skupnega pomena, pri katerih so upoštevani cilji iz tega
sporazuma pod pogoji navedenimi v protokolu o finančnem
sodelovanju.

1. Za določene proizvode, na katere se nanaša 15. člen in ki jih
šteje za občutljive, si skupnost pridržuje pravico, da se obrne
na svet za sodelovanje, da bi določil posebne pogoje,
potrebne za njihov dostop na njen trg.

12. člen

Svet za sodelovanje določi omenjene pogoje najpozneje
v treh mesecih, šteto od dneva sporočila. Če svet za sodelovanje o tem ne odloči v omenjenem roku, lahko Skupnost
sprejme potrebne ukrepe, ki pa ne smejo prekoračiti obsega
ukrepov, ki bi za te proizvode izhajali iz uporabe določb
predvidenih v prvem odstavku 16. člena, pod pogoji, ki so
v njem določeni.

1. Pogodbenici si bosta v okviru svojih pristojnosti prizadevali
za spodbujanje in pospeševanje sodelovanja na naslednjih
področjih:
- informacije,
- razvoj delovne sile, izobraževanje in poklicno izobraževanje,
- statistika in carine,
- telekomunikacije,
• - standardizacija.
2. Skupnost bo podprla prilagoditev slovenske zakonodaje
zakonodaji Skupnosti, tako da ji bo nudila ustrezno tehnično
pomoč.
3. Upravni organi obeh pogodbenic si bodo medsebojno
nudili pomoč na področju carin v skladu z določili protokola,
ki zadeva definicijo pojma »proizvodi s poreklom iz« in
metode administrativnega sodelovanja.
13. člen
1. Svet za sodelovanje periodično določa splošne smernice za
sodelovanje, z namenom uresničevanja ciljev iz tega sporazuma.
2. Naloga sveta za sodelovanje je, da poišče sredstva in
metode za uresničevanje sodelovanja na področjih, ki jih
določa ta sporazum.

3. Svet za sodelovanje v rednih presledkih obravnava ukrepe,
sprejete na podlagi prvega odstavka, da bi preveril njihovo
usklajenost s cilji tega sporazuma.
19. člen
Proizvodi, ki jih zadeva ta sporazum, s poreklom iz Slovenije,
pri uvozu v Skupnost ne morejo uživati ugodnejšega tretmaja
od tistega, ki ga države članice priznavajo ena drugi.
20. člen
Slovenija priznava Skupnosti na področju trgovinske menjave
tretma, ki ni manj ugoden od režima države z največjimi
ugodnostmi.
21. člen

II. DEL
TRGOVINSKA MENJAVA
14. člen
Na področju trgovine je namen tega sporazuma pospeševati
menjavo med pogodbenicama, upoštevajoč raven njunega
razvoja in potrebo, da se zagotovi boljše ravnovesje medsebojne trgovinske menjave in se tako izboljšajo pogoji za
dostop slovenskih izdelkov na trg Skupnosti.
15. člen
S pridržkom posebnih določb, predvidenih za določene proizvode v členih 16 in 17, se proizvodi s poreklom iz Slovenije,
z izjemo tistih, navedenih v prilogi II k pogodbi o ustanovitvi
Evropske gospodarske skupnosti in v prilogi A tega sporazuma, uvažajo v Skupnost brez količinskih omejitev in brez
ukrepov z enakovrednim učinkom in ob oprostitvi carin in
taks z enakovrednim učinkom.
16. člen

'

1. Za proizvode s poreklom iz Slovenije, naštete v prilogah Cl,
Cll, Clll. CIV, D in E, Skupnost uvaja uvozni tarifni režim po
pogojih in v mejah plafonov ali kontingentov, ki jih določa
letno.
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2. Za izvajanje določb iz prvega odstavka pogodbenici redno
izmenjujeta inforamcije v okviru sveta za sodelovanje pred
morebitno določitvijo posebnih pogojev za dostop omenjenih
proizvodov na trg pogodbenic. Taka izmenjava informacij se
nanaša zlasti na trgovinske tokove ter srednjeročne in dolgoročne napovedi proizvodnje in izvoza.

Ta sporazum ne vpliva na izvajanje posebnih režimov, ki se
nanašajo na promet blaga, predvidenih v sporazumih
o obmejnem prometu, ki so bili prej sklenjeni med eno ali več
državami članicami in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo.
22. člen
1. Pogodbenici ob podpisu tega sporazuma obvestita druga
drugo o določbah, ki se uporabljajo za režim trgovinske
menjave.
2. Slovenija lahko v svoj režim trgovinske menjave uvaja za
Skupnost nove carinske dajatve in takse z enakovrednim
učinkom ali nove količinske omejitve in ukrepe z enakovrednim učinkom ter povečuje ali zaostruje carine in takse ali
količinske omejitve in ukrepe z enakovrednim učinkom, za
proizvode s poreklom iz Skupnosti, ali ki so namenjeni Skupnosti, če so taki ukrepi potrebni za industrializacijo in razvoj
Slovenije. V skladu s cilji tega sporazuma se Slovenija odloči
za tiste ukrepe, ki najmanj prizadenejo trgovinske in gospodarske interese Skupnosti.
3. Slovenija o teh ukrepih obvešča Skupnost, da bi se ob
primernem času omogočila izmenjava mnenj.
poročevalec

4. Svet za sodelovanje v rednih presledkih obravnava ukrepe,
ki jih je Slovenija sprejela na podlagi drugega odstavka.
23. člen
Pojem »proizvodi s poreklom iz«, kakor se uporablja pri
izvajanju II. in III. dela, kot tudi metode administrativnega
sodelovanja, ki se na to nanašajo, so določeni v Protokolu
»proizvodi s poreklom iz«.
24. člen
Če se spremeni nomenklatura carinskiih tarif pogodbenic za
proizvode iz tega sporazuma, lahko svet za sodelovanje prilagodi carinsko nomenklaturo proizvodov tem spremembam,
ob spoštovanju načela ohranitve dejanskih ugodnosti, ki izhajajo iz tega sporazuma.
25. člen
Pogodbenici se bosta izognili vsaki notranji dajatvi, ki bi
neposredno ali posredno povzročila diskriminacijo med proizvodi ene pogodbenice in podobnimi proizvodi s poreklom iz
druge pogodbenice.
Za proizvode, ki se izvažajo na ozemlje ene pogodbenice ni
možno zahtevati vračila notranjih dajatev, ki so večje od tistih,
s katerimi so bili neposredno ali posredno obremenjeni.
26. člen
Za plačila v zvezi s trgovinskimi transakcijami, opravljenimi
v skladu s predpisi o zunanji trgovini in deviznem poslovanju,
kakor tudi transfer teh plačil v državo članico Skupnosti,
v kateri je nastanjen upnik, ali v Slovenijo, ni nobene om.ejitve.
27. člen
Slovenija bo izvajala take ukrepe, ki bodo zagotavljali učinkovito in ustrezno zaščito intelektualne, industrijske in trgovinske lastnine, ki bo na podobni ravni kot tista v Skupnosti in bo
pristopila k mednarodnim konvencijam, ki zadevajo intelektualno, industrijsko in trgovinsko lastnino.
28. člen
Ta sporazum ni ovira za prepovedi ali omejitve uvoza, izvoza
ali tranzita, ki so upravičene zaradi javne morale, javnega
reda, javne varnosti, zdravstvenega varstva in življenja oseb in
živali ali varstva rastlin, varstva narodnega bogastva, ki ima
umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednost, ali varstva
intelektualne, industrijske in trgovinske lastnine kot tudi ne za
predpise v zvezi z zlatom in srebrom. Toda takšne prepovedi
ali omejitve ne smejo biti sredstvo za samovoljno diskriminacijo in tudi ne za prikrito omejitev trgovine med pogodbenicama.
29. člen
1. Če ena od pogodbenic ugotovi, da je prišlo do prakse
dumpinga v njenih odnosih z drugo pogodbenico, lahko
v skladu s sporazumom o uporabi VI. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) ustrezno ukrepa proti
takšni praksi po postopkih, predvidenih v 32. členu.
2. V primeru ukrepov proti subvencijam morata pogodbenici
spoštovati določbe sporazuma o razlagi in uporabi VI., XVI. in
XXIII. člena GATT-a.
30. člena
Če pride do resnih motenj na določenem področju gospodarske dejavnosti ali do težav, ki se utegnejo izražati v hudem
poslabšanju regionalnega gospodarskega stanja, lahko zainteresirana pogodbenica sprejme ustrezne zaščitne ukrepe
pod pogoji in po postopkih, ki so predvideni v 32. členu.
poročevalec

31. člen
Če uvede pogodbenica za uvoz proizvodov, ki utegnejo povzročiti težave, omenjene v 30. členu, administrativni postopek, ki naj bi omogočil hiter dostop do obvestil o razvoju
trgovinskih tokov, obvesti o tem drugo pogodbenico.
32. člen
1. Kar zadeva prvi odstavek 29. člena, je treba svet za sodelovanje obvestiti o primerih dumpinga, takoj ko so organi
pogodbenice uvoznice sprožili preiskavo. Če praksa dumpinga ni prenehala ali, če niso našli nobene druge zadovoljive
rešitve v tridesetih dneh, potem ko je bil o tem obveščen svet
za sodelovanje, lahko pogodbenica uvoznica ustrezno
ukrepa.
2. Preden prizadeta pogodbenica v primerih iz 30. člena
sprejme tam predvidene ukrepe, ali v primerih iz tretjega
odstavka brž ko je to mogoče, svetu za sodelovanje posreduje
vse koristne elemente za izčrpno obravnavo situacije, da bi se
našla sprejemljiva rešitev za pogodbenici. Na zahtevo druge
pogodbenice se opravijo v svetu za sodelovanje posvetovanja, preden pogodbenica, ki jo to zadeva, sprejme ustrezne
ukrepe.
3. Če izjemne okoliščine terjajo takojšen poseg brez predhodne obravnavo, sme pogodbenica, ki jo to zadeva, v primerih, omenjenih v 29. in 30. členu, brez odlašanja izvajati
zaščitne ukrepe, ki so nujni za razrešitev situacije.
4. Pri izbiri ukrepv je treba dati prednost tistim, ki najmanj
motijo delovanje tega sporazuma. Ti ukrepi morajo biti strogo
omejeni na odpravljanje težav, ki so se pojavile.
O zaščitnih ukrepih se takoj obvesti svet za sodelovanje,
v okviru katerega se o njih izvajajo posvetovanja v rednih
časovnih presledkih z namenom, da se ti ukrepi odpravijo
takoj, ko to razmere dovoljujejo.
33. člen
V primeru nenadnega in zelo pomembnega neravnovesja
v trgovinski menjavi, ki utegne škodovati uspešnemu uresničevanju tega sporazuma, začneta pogodbenici s posebnimi
posvetovanji v okviru sveta za sodelovanje, da bi preučili
težave, ki so se pojavile in v kar največji možni meri zagotovili
normalno uresničevanje tega sporazuma.
34. člen
V primeru resnih težav v plačilni bilanci ene ali več držav
članic Skupnosti ali Slovenije ali resne nevarnosti, da bo
prišlo do takih težav, lahko pogodbenica, ki jo to zadeva,
sprejme potrebne zaščitne ukrepe. Pri izbiri ukrepov je treba
dati prednost tistim, ki najmanj motijo uresničevanje sporazuma. O takšnih ukrepih je treba takoj obvestiti drugo pogodbenico; o njih potekajo v okviru sveta za sodelovanje posvetovanja v rednih časovnih presledkih, zlasti z namenom, da se
le-ti odpravijo, brž ko to dopuščajo razmere.
III. DEL
DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA OSIMSKE SPORAZUME IN
KI ZADEVAJO GOSPODARSKO SODELOVANJE MED
SLOVENIJO IN ITALIJO
35. člen
Z namenom spodbujanja regionalnega sodelovanja posvečata Skupnost in Slovenija posebno pozornost dejavnostim,
ki so zajete v okviru sporazumov, ki sta jih podpisali Socialistična federativna republika Jugoslavija in Republika Italija
10. novembra 1975 v Osimu, kot tudi pobudam za čezmejno
sodelovanje, ki izhajajo iz splošnega okvira gospodarskega
sodelovanja med Italijo in Slovenijo.
Pogodbenici še zlasti upoštevata obojestranski interes, da se
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v izbiri projektov, ki se financirajo v okviru sodelovanja, upošteva uresničevanje ciljev iz prve alineje.

3. Svet za sodelovanje določi v svojem poslovniku sestavo,
naloge in delovanje teh odborov.

36. Člen

42. člen

1. Ne da bi bilo to v škodo morebitne uporabe zašCitne
klavzule, dajeta Skupnost, v okviru določil Skupnosti o prostih conah, in Slovenija prost dostop na svoje trge za proizvode, ki so pridobili poreklo v skladu z določili protokola
»proizvodi s poreklom iz«, v obmejnih prostih conah, ki bi
lahko bile ustanovljene sporazumno med Republiko Italijo in
Republiko Slovenijo v smislu sporazuma o pospeševanju
gospodarskega sodelovanja, podpisanega v Osimu leta 1975.

V okviru sveta za sodelovanje pričneta pogodbenici s posvetovanji, če pride v okviru izmenjave informacij, predvidenih po
tem sporazumu, do problemov, ali, če obstaja nevarnost, da
bo prišlo do problemov pri uresničevanju tega sporazuma
nasploh, še zlasti pa na področju trgovinske menjave, z namenom, da bi v kar največji možni meri preprečili motnje na trgu

2. Pri tem se v največji možni meri izogibata zlasti temu, da bi
za omenjene proizvode uporabljali ukrepe iz 18., 22. člena ali
določila 16. člena za proizvode, navedene v prilogah Cl, Cll,
Clll in CIV.

Vsaka pogodbenica sporoči drugi pogodbenici na njeno zahtevo vsako koristno informacijo o sklenjenih sporazumih, ki
vsebujejo tarifne ali trgovinske določbe, kot tudi o spremembah svojega carinskega ali zunanjetrgovinskega režima.

37. člen

Če te spremembe ali sporazumi neposredno vplivajo na uresničevanje tega sporazuma, se opravijo na zahtevo druge
pogodbenice ustrezni posveti v okviru sveta za sodelovanje,
z namenom, da se upoštevajo interesi pogodbenic.

Za uresničevanje 35. in 36. člena Skupnost in Slovenija sodelujeta v skladu s cilji sodelovanja, predvidenimi v 35. členu.
IV. DEL

44. člen

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
1. Za uresničevanje ciljev, določenih v tem sporazumu, se
ustanovi svet za sodelovanje, ki ima v primerih, ki jih določa
sporazum, pravico odločanja.
Sprejeti sklepi so obvezujoči za pogodbenici, ki sta dolžni
ukreniti vse potrebno za njihovo izvrševanje.
2. Svet za sodelovanje sme poleg tega oblikovati resolucije,
priporočila ali mnenja, za katere meni, da so primerni za
uresničevanje skupnih ciljev in za uspešno delovanje tega
sporazuma.
3. Svet za sodelovanje sprejme svoj poslovnik.
39. člen
1. Svet za sodelovanje sestavljajo na eni strani predstavniki
Skupnosti in na drugi strani predstavniki Slovenije.
Glede vprašanj iz njene pristojnosti se bo Evropska investicijska banka pridružila delu sveta za sodelovanje.
2. Člane sveta za sodelovanje lahko zastopajo tudi drugi
v pogojih, predvidenih v poslovniku.
3. Svet za sodelovanje zavzema stališča na podlagi soglasja
Skupnosti na eni strani in Slovenije na drugi strani.
40. člen
1. Svetu za sodelovanje predseduje izmenično vsaka pogodbenica pod pogoji, predvidenimi v poslovniku.
2. Svet za sodelovanje se sestaja enkrat na leto na pobudo
svojega predsednika.
Poleg tega se svet sestane vsakokrat, ko to narekujejo kakšne
izjemne potrebe, in sicer na zahtevo ene od pogodbenic in
pod pogoji, predvidenimi v poslovniku.
41. člen
1. Pri opravljanju njegovih nalog pomaga svetu za sodelovanje Odbor za sodelovanje.
2. Svet za sodelovanje lahko odloča o ustanovitvi kakršnegakoli drugega odbora, ki mu lahko pomaga pri izvrševanju
nalog.
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43. člen

1. Kadar sklene Skupnost sporazum o pridružitvi ali sodelovanju, ki ima neposreden ali poseben vpliv na izvajanje tega
sporazuma, se opravijo v okviru sveta za sodelovanje ustrezni
posveti, da bi se Skupnosti omogočilo obravnavanje interesov
pogodbenic, določenih s tem sporazumom.
2. Kadar kakšna tretja dežela pristopi k Skupnosti, se opravljajo v okviru sveta za sodelovanje ustrezni posveti, da bi se
omogočilo obravnavanje interesov pogodbenic, določenih
s tem sporazumom.
45. člen
1. Pogodbenici sprejmeta vse splošne ali posebne ukrepe, da
bi zagotovili izpolnjevanje obveznosti iz tega sporazuma. Skrbeli bosta za uresničevanje njegovih ciljev.
2. Če ena od pogodbenic meni, da druga pogodbenica ni
izpolnila kakšne obveznosti iz tega sporazuma, ima pravico
ustrezno ukrepati. Pred tem dostavi svetu za sodelovanje vse
potrebne elemente za podrobno obravnavo situacije, da bi
poiskali rešitev, ki bi bila sprejemljiva za pogodbenici.
3. Pri izbiri ukrepov je treba dati prednost tistim, ki najmanj
motijo uresničevanje tega sporazuma. O takih ukrepih se
takoj obvesti svet za sodelovanje, ki na zahtevo druge pogodbenice organizira posvete.
46. člen
1. Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago tega sporazuma se lahko predložijo svetu za sodelovanje.
2. Če svet za sodelovanje ne uspe rešiti spora na svojem
naslednjem zasedanju, lahko vsaka izmed pogodbenic sporoči drugi, da je določila razsodnika; druga pogodbenica
mora v dveh mesecih določiti drugega razsodnika.
Svet za sodelovanje določi tretjega razsodnika.
Odločitve razsodnikov se sprejemajo z večino glasov.
Vsaka pogodbenica v sporu mora sprejeti potrebne ukrepe,
da bi bilo zagotovljeno izvajanje sklepov razsodnikov.
47. člen
Na področjih, ki jih zajema ta sporazum:
- režim, ki ga Slovenija uporablja v odnosih s Skupnostjo, ne
sme povzročiti nobene diskriminacije med državami članicami Skupnosti in njihovimi državljani, fizičnimi ali pravnimi
osebami:
poročevalec

- režim, ki ga Skupnost uporablja v odnosih s Slovenijo, ne
sme povzročiti nobene diskriminacije med fizičnimi ali pravnimi osebami iz Slovenije.
48. člen
Priloga A, B, Cl, Cll, Clll, CIV, CV, D, E in F, protokol »proiz. vodi s poreklom iz« ter izjave, ki so v sklepnem aktu, so
sestavni del tega sporazuma.
49. člen
Sporazum traja neomejen čas.

sprejeli naslednje izjave:
1. skupna izjava pogodbenic v zvezi s 16. členom tega sporazuma;
2. izjava Skupnosti v zvezi z režimom Skupnosti, ki se uporablja za uvoz mladih juncev za pitanje, ki so po poreklu iz
Slovenije in od tam tudi prihajajo;
3. skupna izjava, v zvezi z režimom Skupnosti, ki se uporablja
za uvoz mladih juncev za pitanje, ki so po poreklu iz Slovenije
in od tam tudi prihajajo;
4. izjava Skupnosti v zvezi z govejim in telečjim mesom;

Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum, tako da o tem
obvesti drugo pogodbenico. Ta sporazum preneha veljati šest
mesecev po datumu takega obvestila.
Pogodbenici si pridržujeta pravico, da v primeru resne kršitve
bistvenih določil tega sporazuma začasno in s takojšnjo
veljavnostjo prenehata izvajati ta sporazum v celoti ali delno.
50. člen
Pogodbenici bosta v čimkrajšem času proučili možnost sklenitve »evropskega sporazuma« o pridružitvi, katerega cilj bi
bilo postopno in vzajemno odpravljanje ovir za večji del njune
trgovinske menjave.
51. člen
Ta sporazum se uporablja na ozemljih, na katerih se uporablja
pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, in
pod pogoji, ki so predvideni v njej, na eni strani ter na ozemlju
Republike Slovenije na drugi strani.

5. izjava Slovenije v zvezi z govejim in telečjim mesom;
6. izjava o nameri pogodbenic v zvezi s trgovinskim režimom
med državami, ki so izšle iz nekdanje jugoslovanske federacije;
7. skupna deklaracija v zvezi s predložitvijo sporazuma GATTu s strani Skupnosti;
ter vzeli na znanje:
- izmenjavo pisem v zvezi s sodelovanjem na področju
delovne sile;
- skupno izjavo o političnem dialogu, sprejeto istega dne;
in so v trenutku podpisa protokola o finančnem sodelovanju
sprejeli naslednji izjavi:
1. skupno izjavo v zvezi s 4. členom finančnega protokola;
2. izjavo Skupnosti v zvezi z 8. členom finančnega protokola.
Zgoraj omenjene izjave in izmenjava pisem so priložene temu
sklepnemu aktu.

52. člen
Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, danskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem in slovenskem jeziku, vsa
besedila so enako verodostojna.

Pooblaščenci so se dogovorili, da bodo izjave in izmenjavo
pisem po potrebi predložili v postopke, ki so potrebni za
zagotovitev njihove veljavnosti pod enakimi pogoji kot sporazum.

53. člen
Ta sporazum morata pogodbenici odobriti v skladu z njunima
postopkoma.
Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca od dneva,
ko sta se pogodbenici medsebojno obvestili, da sta opravili
postopke, omenjene v prvi alineji.
V DOKAZ TEGA so pooblaščeni podpisali ta sporazum.
V Luksemburgu, petega aprila 1993
Za svet Evropskih skupnosti
Niels. Helveg Petersen l.r.
Leon Brittan l.r.

Za Republiko Slovenijo
Janez Drnovšek l.r.
Lojze Peterle l.r.

SKLEPNI AKT
Pooblaščenci
SVETA EVROPSKIH SKUPNOSTI
na eni strani,

1. Skupna izjava pogodbenic v zvezi s 16.
členom sporazuma
Plafoni, referenčne količine in kontingenti, omenjeni v 16.
členu sporazuma, se v celoti uporabljajo za republike, ki so
izšle iz nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije.
,
Uvozni režim, ki se uporablja za proizvode po poreklu iz
Slovenije, omenjene v 16. členu sporazuma, v celoti ne more
biti manj ugoden kot tisti, ki se v letu 1992 uporablja na
podlagi uredb (EGS) št. 545/92 Sveta z dne 3. februarja 1992 in
EGS št. 3301/91 Sveta z dne 11. novembra 1991.
Skupnost si pridržuje pravico Sloveniji predlagati, da za proizvode v prilogah Cl do F tega sporazuma nadomesti avtonomni
režim, predviden v 16. členu sporazuma, s pogodbenim režimom, kateremu bodo podlaga določila sporazuma sklenjenega med Skupnostjo in Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo.
Slovenija jemlje to na znanje in izraža željo, da čimprej začne
s temi pogajanji.

in
REPUBLIKE SLOVENIJE
na drugi strani,
ki so se zbrali v Luksemburgu, dne 5. aprila 1993, da bi
podpisali sporazum o sodelovanju in protokol o finančnem
sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo,
so ob podpisu sporazuma o sodelovanju
poročevalec

2. Izjava Skupnosti v zvezi z režimom Skupnosti,
ki se nanaša na uvoz mladih juncev za pitanje,
ki so po poreklu iz Slovenije in od tam tudi
prihajajo
Skupnost se obvezuje, da bo v času trajanja sporazuma omejila za količino, ki jo bo potrebno določiti po postopku dogo87

vorjenem v skupni izjavi s tem v zvezi, višino prelevmana, ki se
uporablja za uvoz mladih juncev za pitanje, katerih živa teža ni
manjša od 160 kg in ne večja kot 300 kg, ki so po poreklu iz
Slovenije in od tam tudi prihajajo, za 25% celotnega prelevmana.
3. Skupna izjava v zvezi z režimom Skupnosti, ki
se uporablja za uvoz mladih juncev za pitanje, ki
so po poreklu iz Slovenije in od tam tudi
prihajajo
Skupnost in Slovenija se strinjata, da se 25% znižanje celotnega prelevmana uporablja za maksimalno kolićino mladih
juncev za pitanje, katere višino določa Svet Evropskih Skupnosti letno v skladu z uredbo (EGS) št. 805/68 Sveta z dne 27.
junija 1968.
Skupnost in Slovenija sta se glede določitve ocenitvene
bilance dogovorili za sledeč postopek sodelovanja:
1. Službe Komisije Evropskih Skupnosti zbirajo informacije
o potrebah po živalih za pitanje, ki jih dobivajo od držav članic
Skupnosti.
Na osnovi teh informacij in svojih lastnih predvidevanj izdelajo globalno oceno potreb Skupnosti.
2. Pristojne slovenske oblasti so o teh ocenah obveščene.
3. Potem v najkrajših možnih rokih pride do sestankov med
pristojnimi organi Slovenije in službami Komisije. Predmet
teh sestankov je:
- izmenjava mnenj o celotnem trgu govejega in telečjega
mesa v Skupnosti, kakor tudi o perspektivah proizvodnje in
porabe,
- izdelati primerjalno analizo elementov, ki bo omogočila
postaviti ocene potreb Skupnosti po živih živalih za pitanje,
- izmenjava informacij glede možnosti izvoza iz Slovenije.
4. Po teh sestankih Komisija Evropskih Skupnosti izdela
osnutek bilance, ki ga bo predala Svetu Evropskih Skupnosti
in v katerem bo upoštevala vse elemente, ki izhajajo iz razprav
in ki jih je mogoče količinsko izraziti na kar najbolj realni
osnovi.
Osnutek bilance, ki se predloži Svetu Evropskih Skupnosti,
spremlja dokument, ki povzema bistvo stališč udeležencev
o potrebah Skupnosti in njihovih možnostih izvoza teh proizvodov.
,
5. To bilanco je treba sestaviti tako, da se zagotovi redna
preskrba trga Skupnosti in omogoči povečanje uvoza skladno
s povečanjem potreb Skupnosti, pri čemer je treba upoštevati
tudi predvidljivo povečanje potreb tega trga.

obvezala, da bo spoštovala redni rok dobave »baby-beefa« y&
Skupnosti.
ci
ln
6. Izjava o nameri pogodbenic v zvezi
s trgovinskim režimom med državami, ki so izšle p
iz nekdanje jugoslovanske federacije
ki

1. Skupnost in Slovenija menita, da je bistvenega pomena, da p
se čimprej mogoče in kakor hitro bodo to dopuščali politični
in gospodarski pogoji, ponovno vzpostavi sodelovanje na
gospodarskem in trgovinskem področju med državami, ki so S
izšle iz nekdanje jugoslovanske federacije.
p

2. Skupnost izraža svojo pripravljenost, da preuči odobritev »
kumulacije porekla tistim držvam, ki so izšle iz nekdanje j"
jugoslovanske federacije, ki bodo vzpostavile normalne p
odnose na področju gospodarskega in trgovinskega sodelovanja in kakor hitro bo vzpostavljeno upravno sodelovanje,
nujno potrebno za dobro delovanje take kumulacije.
|;

3. V tem duhu Slovenija izraža svojo pripravljenost, da bo, f
kakor hitro mogoče, pričela s pogajanji, z namenom, da
vzpostavi tako sodelovanje z drugimi državami, ki so izšle iz C
nekdanje jugoslovanske federacije.
v
7. Skupna izjava v zvezi s predložitvijo
sporazuma GATT-u s strani Skupnosti
Pogodbenici se bosta posvetovali ob priliki predložitve in
pregleda trgovinskih določil sporazuma, do katerega bo prišlo v okviru GATT-a.
IZMENJAVA PISEM V ZVEZI S SODELOVANJEM
NA PODROČJU DELOVNE SILE
Gospod Predsednik,
imam čast, da Vas v imenu držav članic Skupnosti obvestim,
da le-te potrjujejo svojo privrženost načelom in določilom
vsebovanim v IV. delu sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Socialistično federativno
republiko Jugoslavijo iz leta 1980.
Izražajo svojo pripravljenost, da prevzamejo ustrezne elemente iz prej omenjenega IV. dela v bodoči sporazum, katerega namen je poglobitev pogodbenih odnosov med Skupnostjo in Republiko Slovenijo.
Dotlej izražajo svojo voljo, s pridržkom vzajemnosti, da
v korist slovenskih državljanov zadržijo- režim nediskriminacije, ki ga predvideva sporazum iz leta 1980.

V luči teh dejstev se pričakuje, da bo letni nivo uvoza živali za
pitanje na podlagi bilance kazal težnjo večletnega naraščanja
v odvisnosti od naraščanja potreb Skupnosti.

Zahvaljujem se Vam za potrditev prejema tega pisma.

4. Izjava Skupnosti v zvezi z govejim in telečjim
mesom

Predsednik Sveta Evropskih Skupnosti

Sprejmite, gospod predsednik, izraze mojega globokega spoštovanja.

Gospod Predsednik,
Skupnost izraža pripravljenost, da med trajanjem sporazuma
s Slovenijo prične posvetovanja z namenom, da bi proučili
možnosti za izboljšanje dogovorov na področju govejega in
telečjega mesa, v luči razvoja trga Skupnosti in upoštevaje
njene odnose s Slovenijo.

5. Izjava Slovenije v zvezi z govejim in telečjim
mesom
Da bi se izognili motnjam na trgu Skupnosti, se bo Slovenija
88

z današnjim pismom ste mi hoteli sporočiti sledeče:
»Imam čast, da Vas v imenu držav članic Skupnosti obvestim,
da le-te potrjujejo svojo privrženost načelom in določilom
vsebovanim v IV. delu sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Socialistično federativno
republiko Jugoslavijo iz leta 1980.
Izražajo svojo pripravljenost, da prevzamejo ustrezne elemente iz prej omenjenega IV. dela v bodoči sporazum, katerega namen je poglobitev pogodbenih odnosov med Skupnostjo in Republiko Slovenijo.
poročevalec

dotlej izražajo svojo voljo, s pridržkom vzajemnosti, da
korist slovenskih državljanov zadržijo režim nediskriminacije, ki ga predvideva sporazum iz leta 1980.«
y

organov banke iz njene pristojnosti v skladu z njenim statutom.
V Luksemburgu, petega aprila, 1993

'tiam čast potrditi prejem tega pisma.
Prosim sprejmite, gospod predsednik, izraze mojega globokega spoštovanja.
Predsednik Vlade Republike Slovenije

Za Svet Evropskih skupnosti
Niels Helveg Petersen I. r.
Leon Brittan I. r.
Za Republiko Slovenijo
Janez Drnovšek I. r.
Lojze Peterle I. r.

Skupna izjava v zvezi s 4. členom finančnega
protokola

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v francoskem jeziku

Dogovorjeno je, da je pogoj za uporabo 4. člena, da Slovenija
predloži obojestransko sprejemljive in priznane projekte.
Izjava Skupnosti v zvezi z 8. členom finančnega
protokola
Določila finančnega protokola ne prejudicirajo splošnega
vprašanja izvora blaga in storitev, ki jih je možno financirati iz
lastnih virov banke in v tem pogledu ne vplivajo na delovanje

3. člen
Za izvajanje sporazuma, s Sklepnim aktom skrbita Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj ter Ministrstvo za finance
(Republiška carinska uprava).
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objai v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
'■ Republika Slovenija in Evropska gospodarska skupnost sta
5. aprila 1993 sklenili Sporazum o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo.
Sporazum temelji na odločenosti obeh partneric, da poglobita gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Skupnostjo,
kar vključuje pospeševanje razvoja raznovrstnega gospodarskega, finančnega in trgovinskega sodelovanja.
Sporazum je razdeljen na štiri poglavja, tj. na poglavje, ki
opredeljuje gospodarsko, tehnično in finančno sodelovanje,
na poglavje, ki se nanaša na trgovinsko menjavo, na del
določb, ki se nanašajo na Osimske sporazume ter na splošne
in končne določbe. V tem smislu je sporazum podoben, tako
Po vsebinski kot formalni plati nekdanjemu sporazumu med
SFRJ in Evropsko gospodarsko skupnostjo.
Prvi del sporazuma opredeljuje sodelovanje na področju
industrije, razvoja in krepitve malih in srednjih podjetij, znanosti in tehnologije, kmetijstva, prometa, turističnega prometa, varstva okolja, ribištva in finančnega sodelovanja.
Namen tega sodelovanja je olajšati prehod Slovenije v tržno
gospodarstvo.
Pogodbenici si bosta v okviru svojih pristojnosti prizadevali
tudi za spodbujanje in pospeševanje sodelovanja na področju
informacij, razvoja delovne sile, izobraževanja in poklicnega
izobraževanja, statistike in carine ter telekomunikacij in standardizacije.
Skupnost bo prav tako podprla prilagoditev slovenske zakonodaje zakonodaji Evropske skupnosti, tako da ji bo nudila
ustrezno tehnično pomoč. S tem je zajeta ena od bistvenih
značilnosti pridružitvenih sporazumov, ki jih ES sklepa s srednje in vzhodnoevropskimi državami.
II. Del sporazuma o trgovinski menjavi pravi, da bodo pogodbene stranke nenehno skrbele za uravnoteženo trgovinsko
menjavo, za razvoj le-te, ter za izboljšanje pristopa slovenskih
proizvodov na trg Skupnosti. Menjava se v glavnem nanaša na
dve vrsti proizvodov: industrijske in kmetijske. Glede na to, da
področje trgovinske menjave predstavlja osrednje področje
sodelovanja Slovenije z FGS, so določbe v tem delu sporazuma najbolj konkretne.
15. člen določa, da se industrijski proizvodi iz Slovenije uvažajo v ES brez količinskih omejitev ali ukrepov enakovrednega učinka ter z oprostitvijo plačila carin ali taks enakovredporočevalec

nega učinka. Glede proizvodov, navedenih v prilogi A (priloga
II Rimskega sporazuma), pa veljajo izjeme glede na določila
Ustanovne-Rimske listine EGS, saj za proizvode navedene
v tej listi ne veljajo vedno pravila carinske unije EGS. Posamezne članice imajo pri teh proizvodih (nekateri rastlinski
materiali, nekatera živila, nekatere živalske ali rastlinske masti
in olja, sladkor, beljakovinski koncentrati in snovi, pivo, voda,
itd.) pridobljena posebna pooblastila s strani Komisije ES, kar
jim omogoča deloma samostojno trgovinsko politiko pri teh
proizvodih.
V členu 16 so zajeti proizvodi, za katere Skupnost letno
določa uvozni carinski režim glede na pogoje in v mejah
plafonov ali kontingentov, ki jih določa letno.
V prilogah tega člena, tj. Cl (nekateri občutljivi industrijski
izdelki kot gnojila, nekatere cevi, celuloza in njeni kemični
derivati, zunanje pnevmatične gume, oblačila iz usnja, vezane
in furnirane plošče, obutev, svetilke in svetila, elektromotorji
in generatorji, žice in kabli, priklopniki in polpriklopniki,
sedeži, nekatero pohištvo), Cll (tekstil), Clll (derivati nafte) in
CIV (železove zlitine in ferosilikomangan) so imenovani
izdelki za katere se letno določajo plafoni, ki se objavljajo
v Uradnem listu ES. Do postavljene količine se lahko proizvodi iz teh prilog izvažajo brez plačila carin, kar pa se lahko
po presoji Komisije ES uvede naknadno.
Priloga D (v tej prilogi so živi konji, osli, mule in mezge,
zelenjava, sadje in izdelki iz sadja, vino, žgane pijače, tobak
ipd.), vsebuje proizvode, ki se lahko uvažajo v Skupnost
v okviru njihovih letnih količinskih omejitev, ki jih prepiše
letno Komisija ES. Pri tem se upoštevajo minimalne uvozne
cene in referenčne cene Skupnosti.
V prilogi E so navedene žive živali, vrste goved in izdelki iz
mesa, ki se lahko izvažajo v Skupnost v mejah letnega tarifnega kontingenta in pod zadržkom minimalne cene ter drugih
pogojev, pri čemer gre za višino variabilne dajatve (prelevmana), ki jo mora plačati izvoznik v ES. Uvoz teh izdelkov
določa posebna regulativa ES, ki je večkrat letno objavljena
v Uradnem listu ES.
Čl. 17 določa uvozne dajatve (carinske dajatve in dodatno
variabilne dajatve) za vsak proizvod omenjen v Prilogi B,
v kateri so v glavnem pomembni prehrambeni izdelki kot
različne vrste mleka, določena zelenjava, sladkorni proizvodi,
čokolada in drugi izdelki, sledni ekstrakt, nekatere vrste testenin, vrtnine, pripravljeno sadje, kava in čaj, sladoled ipd.
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Omejitve glede svobodnega izvoza veljajo tudi pri tekstilnih
proizvodih, ki so bili »samoomejeni« v okviru sporazuma
o trgovini s tekstilom še med nekdanjo Jugoslavijo in EGS.
V. Protokol v zvezi z definicijo pojma »proizvodi s poreklom
iz« in metodami administrativnega sodelovanja določa kriterije, ki jih morajo proizvodi izpolnjevati, da so lahko pri uvozu
v Evropsko skupnost deležni carinskih ugodnosti. Istočasno
protokol določa tudi metode sodelovanja med carinskimi
organi držav članic sporazuma z namenom preprečevanja in
ugotavljanja kršitev omenjenih kriterijev.
Protokol se ne razlikuje bistveno od pravil, ki jih slovenska
podjetja uporabljajo že na osnovi enostranskih ukrepov
Evropske skupnosti iz februarja 1992 oz. protokola, ki je bil
sestavni del bivšega sporazuma o sodelovanju med SFRJ in
ES. Protokol uvaja le dve bistveni novosti:
1. dolgoročno potrdilo o prometu blaga EUR 1. (velja za vse
izvoze enakega blaga enega izvoznika enemu uvozniku
v obdobju enega leta)
2. poenostavljen postopek uporabe obrazca EUR 2. za manjše
pošiljke
Obe novosti bosta zagotovili poenostavitev postopka izdajanja potrdil o poreklu blaga, ki so podlaga za uveljavljanje
carinskih ugodnosti in bosta pripomogli k hitrejšemu in enostavnejšemu izvoznemu carinskemu postopku. Ob teh olajšavah je treba poudariti, da bo temu ostrejša tudi kontrola in
sankcioniranje morebitnih kršitev pravil o poreklu blaga.
Zaradi sprejetja tega protokola ne bo treba spreminjati obstoječe slovenske zakonodaje, predvidoma pa bo treba izdelati
natančnejše navodilo za izpolnjevanje in potrjevanja obrazcev
EUR 1. in EUR 2., s katerim bi se zagotovila enotna uporaba
protokola.
VI. Sporazum o sodelovanju vsebuje še naslednje pomembne
določbe in iz tega izhajajoče posledice:
PROTOKOL V ZVEZI Z DEFINICIJO POJMA
»PROIZVODI S POREKLOM IZ« IN METODAMI
ADMINISTRATIVNEGA SODELOVANJA
I. POGLAVJE
DEFINICIJA POJMA »PROIZVODI S POREKLOM IZ«
1. člen
Kriteriji porekla
Za namene sporazuma štejejo:
1. Kot proizvodi s poreklom iz Slovenije:
a) proizvodi, v celoti pridobljeni v Sloveniji;
b) proizvodi, pridobljeni v Sloveniji in pri katerih proizvodnji
so bili uporabljeni drugi proizvodi, razen tistih, ki so omenjeni
pod a), če so bili ti proizvodi zadostno obdelani ali predelani
v smislu 3. člena. Ta pogoj pa ne velja za proizvode, ki so po
tem protokolu s poreklom iz Skupnosti, če so bili v Sloveniji
obdelani ali predelani, pogoj pri tem pa je, da gre za obdelavo
ali predelavo višje stopnje kot sta nezadostna obdelava in
predelava, navedeni v tretjem odstavku 3. člena.
2. Kot proizvodi s poreklom iz Skupnosti:
a) proizvodi, v celoti pridobljeni v Skupnosti;
b) proizvodi, pridobljeni v Skupnosti, pri katerih proizvodnji
so bili uporabljeni drugi proizvodi, razen tistih, ki so v celoti
pridobljeni v Skupnosti, če so bili ti proizvodi zadostno obdelani ali predelani v smislu 3. člena. Omenjen pogoj pa ne velja
za proizvode, ki so po tem protokolu s poreklom iz Slovenije,
če so bili obdelani ali predelani v Skupnosti, pogoj pri tem pa
je, da gre za obdelavo ali predelavo višje stopnje kot sta
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Pra
- sporazum vsebuje evolutivno klavzulo, ki predvideva ču iti c
prejšnjo preučitev možnosti za sklenitev sporazuma o pridi i v
ženju, vendar brez eksplicitno določenega datuma
ost
- kvote in plafoni za večino izdelkov pod preferenčnim rs jih(
mom, zaradi tehničnih razlogov zaenkrat ostajajo nerazt k,
Ijene med bivše jugoslovanske republike (razen za meso), ini
pa sporazumu priložena skupna izjava, ki pravi, da bos k
pogodbenici čimprej zamenjali avtonomni trgovinski reži Qa
s pogodbenim za Republiko Slovenijo
- glede tekstila je že doseženo načelno soglasje, da pride < |z
posebnega sporazuma, ki bo določil posebne kvote za Slov jd<
nijo, do njega pa naj bi prišlo potem, ko bo Komisija ime
možnost leto dni spremljati podatke o izvozu po posamezn ad
bivših jugoslovanskih republikah
»va
- sodelovanje na področju delovne sile je urejeno z izm teji
njavo pisem med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodi t s
sko skupnostjo.
- sporazum vsebuje približno 70% členov prenošenih iz sp
razuma med EGS in bivšo SFRJ, ki so prirejeni novim okoliši
nam. Sloveniji na gospodarskem področju to prinaša pr&
vsem nadaljevanje ugodnega izvoznega režima na trg E. z
Preferencialna narava sporazuma namreč omogoča pro ^
izvoz za večino industrijskih izdelkov. V tem je trgovinski d ro
sporazuma praktično enak prejšnjemu jugoslovanskemu o ki
tudi tim. unilateralnim ukrepom ES, ki veljajo še danes.
ri
kg;
VII. Sporazum morata pogodbenici odobriti v skladu z nj
nima postopkoma. Ta sporazum začne veljati prvi dan dr tra
gega meseca od dneva, ko sta se pogodbenici medsebojr 0|,
obvestili, da sta opravili potrebne postopke.
|ipc
o\
Ratifikacija sporazuma trenutno ne zahteva izdaje novih o an
sprememb veljavnih predpisov, vendar pa se Slovenija s te
ko pristaja na pridobivanje tehnične pomoči za usklajevanj
lastne zakonodaje zakonodaje Skupnosti, dejansko zavezuj) d
tudi spremembi lastnih predpisov v bodoče.

Za izvajanje sporazuma bo potrebno zagotoviti finančna sret^
stva za pokritje stroškov delovanja slovenskega dela Sveta
Odbora za sodelovanje.
()
Dri
nezadostna obdelava in predelava po tretjem odstavku lir
člena.
M
M
2. člen
m
V celoti pridobljeni proizvodi
iti
1. Kot »v celoti pridobljeni« proizvodi v Sloveniji ali v Skupne
sti štejejo:

a) mineralni proizvodi, ki so tam izkopani iz zemlje ali prido-i.
Ijeni z morskega ali oceanskega dna;
r'
b) rastlinski proizvodi, ki so tam nabrani;
c) žive živali, tam skotene in vzrejene;
d) proizvodi iz živih tam vzrejenih živali;
e) proizvodi lova ali ribolova s tega področja;
H
f) proizvodi morskega ribolova in drugi proizvodi, pridobljei^.
iz morja z njihovimi ladjami;
W
g) proizvodi, izdelani na njunih ladjah - tovarnah, izključno if,
proizvodov, omenjenih v točki f);
h) rabljeni proizvodi, ki so tam zbrani in primerni le za recif
klažo surovin;
i) odpadki dpri tovarniških procesih, ki tam potekajo;
j) blago, proizvedeno izključno iz proizvodov, omenjeni
v točakh a) do i).
2. Izraz »njihove ladje« v točki f) prvega odstavka se nanašfl
samo na plovila:

- ki so registrirana ali vpisana v Sloveniji ali v državi članici
Skupnosti;
i
- ki plujejo pod zastavo države članice Skupnosti ali Slovenije;
- ki so vsaj polovico v lasti državljanov Slovenije ali držav"
članic Skupnosti ali podjetja s sedežem v eni teh držav ali®
Sloveniji in v katerem so direktor ali direktorji, predsednik
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'^TŽav članic Skupnosti.
Izraza »Skupnost« in »Slovenija« zajemata tudi teritorialne
>5$>de Slovenije in držav članic Skupnosti.
'■n »dje, ki se nahajajo na odprtem morju, vključno z ladjami»varnami, na katerih ulovljene ribe obdelajo ali predelajo, se
m
tejejo kot del ozemlja države članice Skupnosti ali Slovenije,
so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka.
3. člen
Zadostno predelani proizvodi
£ Za uporabo 1. člena se šteje, da so materiali brez porekla
Odvrženi zadostni obdelavi ali predelavi, če je pridobljen
0
roizvod
razvrščen v drugo tarifno številko kot je tista,
0
katero so razvrščeni vsi materiali brez porekla uporabljeni
ri njegovi proizvodnji, s pridržkom določil drugega in tret>ga odstavka.
V,r
frazi »poglavja« in »tarifne številke« uporabljeni v tem protokolu pomenijo poglavja in številke (štirimestne oznake), ki so
porabljeni v nomenklaturi »harmoniziranega sistema poimeovanja in šifrskih oznak blaga« (v nadaljevanju »harmonizi0
an sistem« ali HS).
el
n
fraz »razvrščen« se nanaša na uvrstitev izdelka ali snovi
u določeno tarifno številko.
» Za izdelek, omenjen v stolpcih 1 in 2 seznama v prilogi II,
'Jiorajo biti namesto pravila iz prvega odstavka izpolnjeni
' 'ogoji navedeni v stolpcu 3.
>) Če se v seznamu priloge II za določitev porekla proizvoda
iridobljenega v Skupnosti ali Sloveniji uporablja procentu3 lino pravilo, mora zaradi obdelave ali predelave dodana vrednost ustrezati ceni franko tovarna ob odštetju vrednosti mateialov iz tretjih držav, uvoženih na zadevno ozemlje,
i) Izraz »vrednost« v seznamu priloge II pomeni carinsko
rednost materialov brez porekla v trenutku njihovega uvoza
lil, če je ta cena neznana ali nedoločljiva, prvo dokazljivo
leno, ki je plačana za te materiale na zadevnem ozemlju.
(adar je treba določiti vrednost materialov s poreklom, se
tutatis mutandis uporabljajo določila prejšnje alineje.
') Izraz »cena franko tovarna« v seznamu priloge II pomeni
leno, plačano tistemu proizvajalcu, ki je v svojem podjetju
lazadnje opravil obdelavo ali predelavo, pod pogojem, da
lena vključuje vrednost vseh materialov, ki jih je pri izdelavi
'porabil, brez domačih dajatev, ki so bile ali mu utegnejo biti
n »ovrnjene, ko se izdelek izvozi.
1) »Carinska vrednost« pomeni vrednost, ki je določena
j; Ikladno s sporazumom o izvajanju 7. člena Splošnega sporazuma o carinah in trgovini, podpisanega v Ženevi 12. aprila
1979.
Za izvajanje prvega in drugega odstavka se za pridobitev
—^rekla ne štejejo kot zadostne naslednje obdelave ali predeive, ne glede na to ali je prišlo do spremembe tarifne številke
ili ne:
i) opravila, s katerimi se zagotavlja ohranitev proizvodov
„|V dobrem stanju med prevozom in skladiščenjem (zračenje,
azgrinjanje, sušenje, hlajenje, vlaganje v slanico, v žveplano
'odo ali vodo z doda Kom drugih snovi, odstranjevanje
'poškodovanih delov in podobno).
vb) enostavna opravila odstranjevanja prahu, presejevanja,
.(Sortiranja, razvrščanja, zlaganja, vključno z oblikovanjem garnitur blaga), pranja, barvanja, razreza;
J
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c) (i) sprememba embalaže ter ločevanje in sestavljanje pošiljk;
(ii) enostavno polnjenje v steklenice, stekleničke, zlaganje
v vrečke, etuije, škatle, pritrjevanje na podlago itd. ter vsa
druga enostavna opravila v zvezi s pakiranjem;
d) nanašanje oznak, nalepk ali drugih podobnih znakov za
razlikovanje na proizvode ali na njihovo embalažo;
e) enostavno mešanje proizvodov, tudi različnih vrst, kadar
ena ali več sestavin mešanice ne ustreza pogojem, določenim
s tem protokolom, da bi se lahko šteli kot da so s poreklom iz
Skupnosti ali iz Slovenije;
f) enostavno sestavljanje delov proizvodov, da se dobi kompleten proizvod;
g) kombinacija dveh ali več opravil, navedenih v točkah a) do
f);
h) zakol živali.
4. člen
Nevtralni elementi
Da bi določili, ali je proizvod s poreklom iz Skupnosti ali iz
Slovenije, ni potrebno ugotavljati ali so električna energija,
goriva, naprave in oprema, stroji in orodja, ki se uporabljajo
pri izdelavi tega proizvoda kakor tudi materiali in proizvodi, ki
se uporabljajo pri tej proizvodnji in niso vključeni v končni
izdelek, s poreklom iz tretjih držav ali ne.
5. člen
Dodatki, rezervni deli in orodja
Dodatki, rezervni deli in orodja, ki so odpremljeni skupaj
z opremo, strojem ali vozilom in ki so del običajne opreme in
so vključeni v ceno ali niso ločeno obračunani, se štejejo za
sestavni del opreme, stroja ali vozila.
6. člen
Garniture
Garniture, opisane v splošnem pravilu številka 3 harmoniziranega sistema, se štejejo za garniture s poreklom, če so vsi
njihovi sestavni deli s poreklom. Vendar, če je garnitura
sestavljena iz izdelkov s poreklom in brez porekla, se bo
v celoti štela za garnituro s poreklom, če vrednost izdelkov
brez porekla ne presega 15% cene franko tovarna.
7. člen
Direktni transport
1. Preferenčni režim, predviden s sporazumom, se uporablja
samo za proizvode in materiale, ki se prevažajo med ozemljem Skupnosti in Slovenijo, ne da bi prevoz potekal preko
kakšnega drugega ozemlja. Vendar pa se proizvodi s poreklom iz Slovenije ali Skupnosti, ki sestavljajo eno samo
pošiljko, lahko prevažajo po ozemlju zunaj Skupnosti ali Slovenije z morebitnim pretovarjanjem ali začasnim skladiščenjem na tem ozemlju pod pogojem, da je blago v državi
tranzita ali začasnega skladiščenja pod carinskim nadzorom
in da ni bilo podvrženo drugim opravilom razen raztovarjanju,
ponovnemu natovarjanju in posegom za ohranitev proizvodov
v dobrem stanju.
2. Kot dokazilo, da so pogoji iz prvega odstavka izpolnjeni, je
treba predložiti pristojnim carinskim organom:
a) ali tovorni list, ki ga izda država izvoznica in s katerim se je
izvršil prevoz čez državo tranzita;
b) ali potrdilo, ki ga izda carinski organ tranzitne države in ki
vsebuje:
- natančen opis blaga,
- datum razkladanja ali ponovnega nakladanja blaga oziroma
morebitnega natovarjanja ali raztovarjanja z navedbo ladij ali
drugih uporabljenih transportnih sredstev,
- potrditev pogojev, pod katerimi je blago ostalo v tranzitni
državi;
c) ali če ni gornjih, katerokoli drugo veljavno dokazilo.
8. člen
Ozemeljska kontinuiteta
Pogoji, navedeni v tem poglavju, ki se nanašajo na pridobitev
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porekla, morajo biti izpolnjeni neprekinjeno v Skupnosti ali
Sloveniji.

pod zadnjo izpolnjeno vrstico potegnjena vodoravna črtal,^
prazen prostor pa prečrtan.
ja

Če se proizvodi s poreklom iz Skupnosti ali Slovenije, izvoženi
v kakšno drugo državo, vrnejo, se jih šteje za proizvode brez
porekla, razen če se carinskemu organu dokaže:
- da je vrnjeno blago tisto, ki je bilo izvoženo, in
- da na njem ni bilo nikakršnih drugih posegov razen tistih, ki
so potrebni za ohranitev v dobrem stanju, medtem ko je bilo
v te) J t ititi.

9. Datum izdaje potrdila mora biti naveden na tistem del ^
potrdila o prometu blaga, ki je rezerviran za carinske organe #y
DČ
10. Potrdilo o prometu EUR.1 izda carinski organ držav w
izvoznice ob izvozu proizvodov, na katere se nanaša. Dan j
na voljo izvozniku takoj, ko je dejansko izvoz opravljen al )
zagotovljen.
at
av
11. člen
Dolgoročna potrdila EUR.1
I)
1. Ne glede na deseti odstavek 10. člena lahko carinski orgai
države izvoznice izda potrdilo o prometu blaga EUR.1 tudi, či l(j
je izvožen samo del blaga, navedenega v potrdilu, v ten
primeru eno potrdilo zajema vrsto izvozov enakega blagi
istega izvoznika istemu uvozniku v obdobju največ enega leti j
od dneva izdaje potrdila, imenovanega v nadaljevanju »potr ?
dilo LT«.
"j

II. POGLAVJE
DOKAZILO O POREKLU
9. člen
Potrdilo o prometu blaga EUR. 1
Kot dokazilo o poreklu proizvodov v smislu tega protokola se
šteje potrdilo o prometu blaga EUR. 1, katerega obrazec je
v prilogi III.
10. člen
Običajen postopek za Izdajo potrdil
1 Potrdilo o prometu blaga EUR. 1 se izda na podlagi isne
zahteve izvoznika ali na njegovo odgovornost na podlagi
pisne zahteve njegovega pooblaščenega predstavnika. Ta
zahteva mora biti izpolnjena na obrazcu, katerega vzorec je
v prilogi III in ki se izpolni v skladu s tem protokolom.
Zahteve za izdajo potrdila o prometu blaga EUR. 1 morajo
carinski organi države izvoznice hraniti vsaj dve leti.
2. Izvoznik ali njegov predstavnik predloži skupaj s svojo
zahtevo kakršnokoli ustrezno dokazilo, ki lahko dokazuje, da
proizvodi za izvoz lahko dobijo potrdilo o prometu blaga EUR.
1.
Na zahtevo pristojnih organov se obvezuje predložiti kakršnakoli dodatna dokazila, ki bi jih ti organi smatrali za potrebna
pri ugotavljanju točnosti porekla proizvodov upravičenih do
preferencialnega režima, kakor tudi pristati, da pristojni
organi kontrolirajo knjgovodstvo in okoliščine pridobitve proizvodov.
Izvoznik mora vsaj dve leti hraniti dokazila iz tega odstavka.
3. Potrdilo o prometu blaga EUR. 1 se lahko izstavi samo
zaradi uveljavljanja carinskih preferencialov.
4. Potrdilo o prometu blaga EUR. 1 izda carinski organ države
izvoznice, če se lahko šteje, da je blago, ki se izvozi, proizvod
s poreklom v smislu tega protokola.
5. V primerih, ko se blago šteje kot »proizvodi s poreklom«
v smislu zadnjega stavka točke b) prvega odstavka oz. zadnjega stavka točke b) drugega odstavka 1. člena, bo potrdilo
o prometu blaga EUR. 1 izdano na podlagi predložitve poprej
izdanega dokazila o poreklu. Carinski organi države izvoznice
morajo hraniti dokazilo o poreklu vsaj dve leti.
6. Ker potrdilo o prometu blaga EUR. 1 predstavlja formalno
dokazilo za uporabo režima carinskih in kvotnih preferencialov, je dolžnost carinskih organov države izvoznice, da sprejmejo potrebne ukrepe za ugotovitev porekla blaga in za
preverjanje drugih navedb v potrdilu.
7. Pri preverjanju, če so izpolnjeni pogoji iz četrtega in
petega odstavka, lahko carinski organi države izvoznice zahtevajo katerokoli dokazilo ali opravijo kakršenkoli pregled, ki
se jim zdi potreben.
8. Dolžnost carinskih organov države izvoznice je zagotoviti,
da so obrazci, navedeni v 9. členu, pravilno izpolnjeni. Zlasti
morajo preveriti, če je prostor namenjen opisu proizvoda
izpolnjen tako, da ne dopušča dopisovanja z namenom zlorabe. V ta namen mora biti opis proizvodov opravljen tako, da
ne ostane prazen prostor. Kjer prostor ni zapolnjen, mora biti
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2. Če so carinski organi države izvoznice prepričani o potreb
nosti takšnega postopka, lahko izdajo potrdilo LT v skladi
z 10. členom samo, če je poreklo blaga ocenjeno kot nespre Q
menjeno v času trajanja veljavnosti potrdila LT. Če ena ali ve<
vrst blaga ne ustreza več potrdilu LT, mora izvoznik tako"lol
obvestiti carinske organe, ki so izdali potrdilo.
Irj
3. Carinski organi države izvoznice lahko v postopku z
izdajo potrdila LT predpišejo uporabo potrdil EUR t1'
s posebno oznako namenjeno za njihovo prepoznavanje. io
ik<
4.Rubriko 11. »Carinska overovitev« potrdila EUR.1 morajo
carinske oblasti države izvoznice izpolniti kot običajno.
5. V 7. rubriki potrdila EUR.1 mora biti napisana ena o<|
naslednjih navedb:
[U(
»CERTIFICADO LT VALIDO HASTA EL...«,
»LT-CERTIFICAT GYLDIGT INDTIL...«
»LT-CERTIFICATE GULTIG BIS.. .«
»nirronoiHTiKO lt izxyon mexpi
•LT-CERTIFICATE VALID UNTIL...«
»CERTIFICAT LT VALABLE JUSOU'AU ...«
»CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL3...«
»LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET .. .«
»CERTIFICADO LT VALIDO ATE ...«
»POTRDILO LT VEUA DO...«
(datum v arabskih številkah).
•
Z'
6. V 8. in 9. rubriki potrdila LT ni potrebno navajati oznak in;j
številk,
števila in vrste paketov, bruto teže (kg) ali drugih mer
(1, m3, itd.). Rubrika 8 mora zato vsebovati opis in dovolj ^
natančno označbo blaga, ki omogoča njegovo identifikacijo, ij

7. Ne glede na določila 17. člena se mora predložiti potrdilo
LT carinskemu organu države uvoznice najkasneje v trenutku 0
prvega uvoza blaga, na katerega se nanaša. V primeru, da^
uvoznik opravlja carinske formalnosti pri različnih carinskih Ei
organih države uvoznice, lahko carinske oblasti zahtevajo 'I
predložitev kopije potrdila LT vsakemu od teh carinskih or
ganov.
8. Ko je potrdilo LT predloženo carinskim oblastem, se poreklo uvoženega blaga v času veljavnosti potrdila dokazuje
z računi, ki morajo ustrezati naslednjim pogojem:
a) v primeru, da račun navaja proizvode s poreklom iz Skup
nosti ali Slovenije in proizvode, ki to niso, je izvoznik dolžan
jasno ločevati med tema dvema kategorijama;
b) izvoznik je dolžan na vsak račun vpisati številko potrdila
LT, na katerega se nanaša blago, kot tudi datum izteka veljavnosti omenjenega potrdila in navesti državo oz. države, iz
katerih blago izvira.
Pripis številke potrdila LT skupaj z navedbo države porekla na
račun s strani izvoznika pomeni izjavo, da blaao ustreza
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'htevam tega protokola za pridobitev preferencialnega pore® v menjavi med Skupnostjo in Slovenijo.

3. Navedba iz drugega odstavka mora biti vnešena v rubriko
»OPOMBE« potrdila o prometu blaga EUR.1.

Urinske oblasti države izvoznice lahko zahtevajo, da so
•vedbe, katerih pripis na račun je predviden zgoraj, lastnolVI "tno podpisane skupaj s čitljivo navedbo polnega imena
u Vpisnika;

4. Dvojnik, na katerem mora biti datum izdaje originalnega
potrdila o prometu blaga EUR.1, začne veljati s tem datumom.

) opis in označba blaga na računih morata biti dovolj
»tančna, da je iz njih jasno razvidno, da gre za blago,
»vedeno v potrdilo LT, na katerega se računi nanašajo;
) računi so lahko izdani le za blago, izvoženo v času veljavOsti potrdila LT, na katerega se nanaša. Lahko pa so predloal žni
carinskemu organu v kraju uvoza v roku štirih mesecev
•3' dneva, ko jih je izvoznik izdal.
• V okviru postopka s potrdilom LT se lahko računi, ki
■Polnjujejo pogoje v skladu s tem členom, izdajajo in/ali
ošiljajo s pomočjo telekomunikacijskih sredstev ali računalnike tehnike. Omenjene račune carinski organi države uvozjce sprejmejo kot dokaz porekla uvoženega blaga, na način,
i ga določijo carinski organi te države.
0. če carinske oblasti države izvoznice ugotovijo, da potr"S
,01 ilo in/ali račun izdan v skladu s tem členom ne ustrezata
'obavljenemu blagu, o tem takoj obvestijo carinske oblasti
'fžave uvoznice.
|1. Določila tega člena ne ovirajo izvajanja predpisov Skup'osti, držav članic Skupnosti in Slovenije, ki zadevajo carin'ke formalnosti in uporabo carinskih dokumentov.
12. člen
Naknadna izda|a potrdila EUR.1
Izjemoma se lahko potrdilo o prometu blaga EUR.1 izda
(udi po opravljenem izvozu proizvodov, na katere se nanaša,
K ne bi bilo izdano ob izvozu zaradi napak, nenamerne
Opustitve ali posebnih okoliščin.
f. Za izvajanje prvega odstavka mora izvoznik v pisni zahtevi:
r navesti kraj in datum odpreme proizvodov, na katere se
Potrdilo nanaša,
h potrditi, da v času izvoza teh izdelkov ni bilo izdano potrdilo o prometu blaga Eur.1 in navesti razloge za to.
1. Carinske oblasti lahko izdajo potrdilo o prometu blaga
»UR.1 naknadno samo potem, ko preverijo, če se podatki na
Zvoznikovi zahtevi ujemajo s podatki v ustrezni dokumentaciji.
jr
'i 'otrdila, ki so izdana naknadno, morajo imeti eno od nasledkih navedb:
»NACHTRAGLICH AUSGESTELLT«, »DELIVRE A POSTERIORI«, »RILASCIATO A POSTERIORI«, »AFGEGEVEN
a
* POSTERIORI«, »ISSUED RETROSPECTIVELY«, »UDSTEDT
HEFTERFLGENDE«, »EKAO0EN EK TQN VITEPftN«,
»EXPEDIDO A POSTGERIORI«, »EMITIDO A POSTERIORI«,
»IZDANO NAKNADNO«.
Navedba, opisana v tretjem odstavku, mora biti vnešena
v rubriko »OPOMBE« potrdila o prometu blaga EUR.1.
13. člen
Izdaja dvo|nika EUR.1.
1. V primeru kraje, izgube ali uničenja potrdila o prometu
blaga, EUR.1 lahko izvoznik pisno zahteva od carinskih oblasti, ki so potrdilo izdale, da izdajo dvojnik na podlagi izvoznih
dokumentov, ki se nahajajo pri njih.
2. Na ta način izdan dvojnik mora vsebovati eno od naslednjih
navedb:
a »DUPLIKAT«, »DUPLICATA«, »DUPLICATO«, »DUPLICAAT«,
a »DUPLICATE«, DUPLIKAT«, 'ANTUTIA<t>0', »DUPLICADO«,
»SEGUNDA VIA«, »DVOJNIK«.
0
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14. člen
Nadomestitev potrdil
Eno ali več potrdil o prometu blaga EUR.1 je mogoče kadarkoli nadomestiti z enim ali več drugimi potrdili pod pogojem,
da se ta nadomestitev opravi pri carinskem organu, pri katerem se blago nahaja.
15. člen
Veljavnost potrdil EUR.1
1. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 mora biti predloženo
carinskemu organu države uvoznice, kateremu so bili proizvodi dani na vpogled, v roku petih mesecev od datuma izdaje
s strani carinskih organov države izvoznice.
2. Potrdila o prometu blaga EUR.1, ki so carinskim oblastem
države uvoznice predložena po izteku roka, predvidenega
v prvem odstavku, se lahko sprejmejo zaradi uporabe preferencialnega režima, če ni bilo možno spoštovati roka zaradi
višje sile ali izjemnih okoliščin.
3. V drugih primerih lahko carinske oblasti države uvoznice
sprejmejo potrdila, če so jim bili proizvodi dani na vpogled
pred iztekom omenjenega roka.
16. člen
Razstave
1. Proizvodi, ki jih Skupnost ali Slovenija pošljeta na razstavo
v državo, ki ni članica Skupnosti in ni Slovenija in ki se po
razstavi prodajo z namenom uvoza v Slovenijo ali v Skupnost,
bodo pri uvozu uživali ugodnosti v skladu s tem sporazumom,
če ustrezajo pogojem tega protokola za priznanje porekla iz
Skupnosti ali Slovenije in če se carinskim oblastem zadovoljivo dokaže, da
a) je izvoznik te proizvode poslal iz Skupnosti ali Slovenije
v državo, v kateri je razstava in jih tam razstavil;
b) je ta izvoznik prodal proizvode oz. jih odstopil prejemniku
v Skupnosti oz. v Sloveniji.
c) so bili proizvodi poslani med razstavo ali takoj zatem
v Skupnost ali v Slovenijo v enakem stanju, v kakršnem so bili
poslani na razstavo;
d) proizvodi, od tedaj, ko so bili poslani na razstavo, niso bili
uporabljeni v noben drug namen, kot za predstavitev na tej
razstavi.
2. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 mora biti precHoženo
carinskim oblastem na običajen način. Naziv in naslov razstave morata biti v njem navedena. Po potrebi se lahko zahteva dodatno dokumentirano dokazilo o naravi proizvodov ter
pogojih, pod katerimi so bili razstavljeni.
3. Prvi odstavek se uporablja za vse trgovinske, industrijske,
kmetijske ali obrtne razstave, sejme ali podobne javne prireditve, ki niso organizirane v zasebne namene v lokalih ali
trgovinah zaradi prodaje tujih proizvodov, pri čemer morajo
proizvodi ves čas ostati pod carinskim nadzorom.

17. člen
Predložitev potrdil
V državi uvoznici se potrdilo o prometu blaga EUR.1 predloži
carinskim oblastem na način, predpisan v tej državi. Carinske
oblasti lahko zahtevajo prevod potrdila. Lahko zahtevajo tudi,
da uvozno deklaracijo spremlja izjava, s katero uvoznik potrjuje, da proizvodi izpolnjujejo potrebne pogoje za uporabo
tega sporazuma.
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18. član
Delni uvoz
Kadar so na zahtevo carinskega deklaranta razstavljen ali
nesestavljen izdelek iz poglavij 84 ali 85 harmoniziranega
sistema uvaža v delnih pošiljkah, se ne glede na tretji odstavek 3. člena tega protokola šteje, pod pogoji, ki jih določijo
pristojne oblasti, da gre za en izdelek in se v trenutku uvoza
prve delne pošiljke lahko predloži eno samo potrdilo o prometu blaga EUR.1, ki velja za celoten izdelek.
19. člen
Shranjevanje potrdil
Potrdila o prometu blaga EUR.1 hranijo carinske oblasti
države uvoznice v skladu s pravili, ki veljajo v tej državi.
20. člen
Obrazac EUR.2
1. Ne glede na 9. člen dokazilo o poreku proizvodov v smislu
tega protokola predstavlja obrazec EUR.2, katerega vzorec je
v prilogi IV tega protokola, in sicer za pošiljke, ki vsebujejo
izključno proizvode s poreklom in če vrednost vsake pošiljke
ne presega 5110 ecujev.
2. Obrazec EUR.2 mora v skladu s tem protokolom izpolniti in
podpisati izvoznik ali na njegovo odgovornost njegov pooblaščeni predstavnik.
3. Obrazec EUR.2 se izda za vsako pošiljko.
4. Izvoznik, ki je izpolnil obrazec EUR.2, mora na zahtevo
carinskih oblasti države izvoznice predložiti vse ustrezne
dokumente o uporabi tega obrazca.
5. Členi 16, 18 in 20 se mutatis mutandis uporabljajo za
obrazec EUR. 2.
21. člen
Neskladnost
Če so ugotovljena manjša neskladja med navedbami na potrdilu o prometu blaga EUR. 1 ali obrazcu EUR. 2 in tistimi na
dokumentih, ki so predloženi carinskemu organu pri izpolnjevanju uvoznih formalnosti za blago, to ne pomeni ipso facto
neveljavnosti omenjenega potrdila ali obrazca, če se nedvomno ugotovi, da se nanašata na to blago.
22. člen
Oprostitve dokazovanja porekla
1. V nadaljevanju našeti proizvodi so pri uvozu v Skupnost
priznani kot proizvodi s poreklom v smislu tega protokola, ne
da bi bilo potrebno predložiti dokumente iz 9. ali 20. člena:
a) proizvodi, ki jih kot majhne pošiljke posamezniki pošiljajo
drugim posameznikom, če vrednost proizvodov ne presega
215 ecujev.
b) proizvodi, ki so del potnikove osebne prtljage, če vrednost
proizvodov ne presega 600 ecujev.
Te določbe se uporabljajo samo, če gre za uvoz brez vsakršne
komercialne narave in če se izjavi, da ustreza pogojem za
uporabo tega sporazuma ter če ni dvoma o resničnosti te
izjave.
2. Za uvoz nekomercialne narave se šteje priložnostni uvoz
proizvodov namenjenih izključno osebni ali družinski uporabi
prejemnikov ali potnikov in ki glede na svojo naravo in količino kažejo, da ne gre za komercialne namene.
III. POGLAVJE
POSTOPKI PRI ADMINISTRATIVNEM SODELOVANJU
*
23. člen
Poillian|e ilgov in naslovov
Slovenija bo Komisiji Evropskih skupnosti poslala vzorce
odtisov žigov kot tudi naslove carinskih organov, pristojnih za
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izdajanje potrdil o prometu blaga EUR. 1 in za zagotovi«
naknadne kontrole teh potrdil. Komisija Evropskih skupno!
bo te informacije posredovala carinskim oblastem držav čH
nic Skupnosti.
U
var
Potrdila o prometu blaga EUR. 1 se za uporabo preferenci' (le
nega tretmaja sprejemajo od dne, ko Komisija Evropski
skupnosti prejme to informacijo.
i I
(le
Potrdila o prometu blaga EUR. 1, predložena carinskim obi'I) (
stem države članice uvoznice pred tem datumom, se spre
»f
mejo skladno s predpisi Skupnosti.
24. člen
Preverjanje potrdil o prometu blaga
EUR. 1 in obrazcev EUR. 2

i!'kal
i),
Pr«
.1 ia
1. Naknadno preverjanje potrdil o prometu blaga EUR. 1 |6c
obrazcev EUR. 2 se opravlja naključno ali kadarkoli carinsK na"
oblasti države uvoznice utemeljeno dvomijo v verodostojno! 0rr
dokumenta ali v točnost podatkov o dejanskem poreklu proif
vodov.
3)

2. Da bi lahko zagotovili pravilno izvajanje tega protokola, i,
bodo države članice Skupnosti na eni strani in Slovenija n' C
drugi strani vzajemno pomagale preko svojih carinskih orgij)
nov, pristojnih za kontrolo verodostojnosti potrdil o promet i0
blaga EUR. 1 in obrazcev EUR. 2 ter točnosti podatke^,
o dejanskemu poreklu proizvodov.
)re
ta
3. Pri izvajanju prvega odstavka bodo carinske oblasti držav
uvoznice vrnile potrdilo o prometu blaga EUR. 1, obraze« m
EUR. 2 ali kopijo tega potrdila ali obrazca carinskim oblaste^
države izvoznice ter po potrebi navedle vsebinske in formaln*
razloge za preverjanje.
(

Potrdilu o prometu blaga EUR. 1 ali obrazcu EUR. 2 priložij
račun, če je bil ta predložen ali kopijo le-tega in priskrbijo vs'a
podatke, ki jih je mogoče dobiti in ki vzbujajo sum, da sj '
navedbe na omenjenem potrdilu ali obrazcu netočne.
J

Če carinske oblasti države uvoznice začasno odložijo izvaja>0
nje določil tega sporazuma, dokler ne dobijo rezultatov pre
verjanja, lahko izročijo ob uvedbi potrebnih varovalnih ukr«
pov proizvode uvozniku.
i.
to
4. Carinske oblasti države uvoznice morajo biti v najkrajše«
možnem času obveščene o izsledkih naknadne kontrole, f
izsledki morajo biti taki, da omogočijo ugotovitev, ali s<
sporno potrdilo o prometu blaga EUR. 1 ali obrazec EUfl
2 res nanaša na te proizvode in če so ti proizvodi dejanske
primerni za uporabo preferencialnega režima.
Če v primeru utemeljenega dvoma ni odgovora v roku deseti"
mesecev od dneva vložitve zahteve po naknadni kontroli ali č«
se na podlagi odgovora ne da ugotoviti avtentičnosti zadev'
nega dokumenta ali dejanskega porekla proizvodov, lahko
oblasti, ki so zahtevale kontrolo, zavrnejo preferencialH
tretma, razen v primeru višje sile ali izrednih okoliščin.
5. Zaradi naknadnega preverjanja potrdil o prometu blagi
EUR. 1 morajo carinske oblasti države izvoznice hraniti kopij«
potrdil in vse pripadajoče izvozne dokumente vsaj dve leti.
IV. POGLAVJE
CEUTA IN MELILLA
25. člen
lzva|anje protokola
1. Izraz »Skupnost,« ki se uporablja v tem protokolu, ne
vključuje Ceute in Melille. Izraz »proizvodi s poreklom \i
Skupnosti« ne zajema proizvodov s poreklom s tega območja
2. Ta protokol se mutatis mutandis uporablja za proizvode
s poreklom iz Ceute in Melille, z izjemo posebnih pogojev
opredeljenih v členu 26.
poročevaltM

2«. člen
Posebni pogoji

V. POGLAVJE

'• Naslednji odstavki se uporabljajo namesto 1. člena, sklice'»nje na omenjeni člen pa se mutatis mutandis nanaša na ta
il (len.
jj- Pod pogojem, da so bili poslani neposredno v skladu s 7.
se štejejo za:
j ) proizvodi s poreklom iz Ceute in Melille:
') proizvodi v celoti pridobljeni v Ceuti in Melilli;
6|
enom
1

jj) proizvodi, pridobljenimi v Ceuti in Melilli in pri proizvodnji
katerih so bili uporabljeni proizvodi, ki niso vključeni v točko
pod pogojem, da so bili ti proizvodi zadostno obdelani ali
Predelani
v smislu 3. člena. Vendar pa se ta pogoj ne nanaša
i ,#
J1® proizvode s poreklom iz Skupnosti ali iz Slovenije v smislu
K 9a protokola, če je obdelava ali predelava v Ceuiti in Melilli
' na višji stopnji, kot sta nezadostna obdelava ali predelava,
Omenjeni v tretjem odstavku 3. člena.
b) proizvodi s poreklom iz Slovenije:
ri ) proizvodi, v celoti pridobljeni v Sloveniji;
'!') proizvodi, pridobljeni v Sloveniji in pri proizvodnji katerih
' o bili uporabljeni proizvodi, ki niso vključeni v točko i), pod
togojem, da so bili ti proizvodi dovolj obdelani oziroma
»redelani v smislu 3. člena. Vendar pa se ta pogoj ne nanaša
*a proizvode s poreklom iz Skupnosti ali iz Ceute in Melille
•[smislu tega protokola, če sta obdelava ali predelava v SloveJiji na višji stopnji, kot sta nezadostna obdelava ali predelava,
"omenjeni v tretjem odstavku 3. člena.
'■ Ceuta in Melilla se štejeta za enotno ozemlje.
s '■ Izvoznik ali njegov pooblaščeni predstavnik morata vnesti
sjavedbo -Republika Slovenija« in »Ceuta in Melilla- v rubriko
Potrdila o prometu blaga EUR. 1. Poleg tega se, če gre za
,r
oizvode s poreklom iz Ceute in Melille, takšna označba
j<'orekla vnese v rubriko 4 potrdila EUR. 1.
>• Španski carinski organi so odgovorni za zagotovitev izvajata tega protokola v Ceuti in Melilli.
'
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KONČNE DOLOČBE
27. člen
Spremembe protokola
Svet za sodelovanje vsaki dve leti ali na zahtevo Skupnosti
oziroma Slovenije preuči izvajanje določil tega protokola,
z namenom, da pripravi potrebne spremembe ali prilagoditve.
Med tem preučevanjem se bo še zlasti upoštevalo sodelovanje pogodbenic v conah proste trgovine oziroma carinskih
unijah s tretjimi državami.
28. člen
Komite za carinsko sodelovanje
1. Ustanovi se komite za carinsko sodelovanje, zadolžen za
administrativno sodelovanje, za zagotovitev pravilnega in
enotnega izvajanja tega protokola in izvrševanje vseh drugih
nalog na carinskem področju, ki bi mu lahko bile zaupane.
2. Komite sestavljajo carinski izvedenci iz držav članic in
funkcionarji služb Komisije Evropskih skupnosti, ki so pristojni za carinska vprašanja na eni strani, ter carinski izvedenci iz Republike Slovenije na drugi strani.
29. člen
Naftni proizvodi
Za proizvode iz priloge V se ta protokol začasno ne uporablja.
Kljub temu pa se določbe o administrativnem sodelovanju
mutatis mutandis uporabljajo tudi za te proizvode.
30. člen
Priloge
Priloge tega protokola so njegov sestavni del.
31. člen
Izvajanje protokola
Skupnost in Slovenija sprejmeta vse potrebne ukrepe za izvajanje tega protokola.

J
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI PROTOKOLA O FINANČNEM
SODELOVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO
GOSPODARSKO SKUPNOSTJO - EPA 296
Vlada republike Slovenije je na 35. seji dne 9/7-1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI PROTOKOLA
O FINANČNEM SODELOVANJU MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO GOSPODARSKO SKUPNOSTJO,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi
314. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije, 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah za sejo Državnega zbora Republike Slovenije
27. julija 1993.

mi
Pr
M

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije
sodelovala:

- Lojze PETERLE, minister za zunanie zadeve.
- mag. Mitja GASPARI, minister za finance.

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji protokola o finančnem sodelovanju med Republike^
Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo
l.člen
Ratificira se Protokol o finančnem sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo, podpisan v Luksemburgu, 5. aprila 1993 v angleškem, danskem,
francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem,
portugalskem, slovenskem in španskem jeziku.
2. člen
Protokol se v izvirniku v slovenskem in francoskem' jeziku
glasi:
* Besedila v ostalih jezikih so na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije
PROTOKOL O FINANČNEM SODELOVANJU
MED EVROPSKO GOSPODARSKO
SKUPNOSTJO IN REPUBLIKO SLOVENIJO
SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI
na eni strani,
REPUBLIKA SLOVENIJA
na drugi strani,
PONOVNO IZRAŽAJOČ voljo, da vzpostavita sodelovanje, ki bo
prispevalo h gospodarskemu razvoju Slovenije in pospešilo
krepitev odnosov med Skupnostjo in Slovenijo;
V PRIZADEVANJU, da bosta v ta namen nadaljevali finančno
sodelovanje, predvideno s Sporazumom o sodelovanju med
Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo;
STA SE ODLOČILI, da skleneta ta protokol in sta v ta namen
imenovali pooblaščenca:
SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI:
REPUBLIKA SLOVENIJA:
KI STA SE, potem ko sta izmenjala svoji pooblastili v ustrezni in
zahtevani obliki,
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SPORAZUMELA O SLEDEČIH DOLOČBAH:
1. člen

V okviru finančnega sodelovanja, predvidenega s Spora
mom o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupno!
in Republiko Slovenijo, Skupnost sodeluje v skladu s pogj*'
ki so določeni v tem protokolu, pri financiranju projekt^
katerih namen je, da prispevajo h gospodarskemu razv
Slovenije in še zlasti tistih, ki so skupnega interesa za Sk
nost in za Slovenijo.
2. člen

Z namenom, ki je podrobneje opredeljen v 1. členu, Skupfl
prosi Evropsko investicijsko banko, v nadaljevanju ima
vano »Banka«, da da Sloveniji na razpolago kredit v skt
vrednosti 150 milijonov ecujev. Ta znesek se lahko
v obdobju, ki poteče 31.12.1997, v obliki posojil odobrenih r
osnovi lastnih sredstev Banke, v skladu s pogoji, pravilP
postopki, predvidenimi v njenem statutu.
Ta znesek se lahko združi s proračunskimi sredstvi Skupno
pod pogoji, ki so navedeni v prilogi.
3. člen
1. Celotni znesek določen v 2. členu se uporabi kot soul
ležba pri financiranju specifičnih investicijskih projektov;
jih Banki predloži Slovenija ali z njenim soglasjem javne|
privatne organizacije ali podjetja, ki imajo svoj sedež v Sli
niji ali katerakoli druga slovenska ustanova.

2. Posojila, omenjena v 2. členu, se prednostno in v najvfa
možni meri uporabljajo za financiranje projektov, ki zadevi
prometno infrastrukturo.
3.a) Sprejemljivost projektov se ugotavlja in posojila dode
jejo v skladu s pravili, pogoji in postopki, ki jih predvidi
statut Banke.
b) Posojila, ki jih odobrava Banka, so glede trajanja po
žena pogojem določenim na osnovi gospodarskih in fin^
nih značilnosti projektov, katerim so ta posojila namenjen'
pogojem, ki prevladujejo na trgu kapitala, na katerem Ba|
pridobiva svoja sredstva.
c) Obrestna mera se določi v skladu s prakso Banke za t(
zadeve v trenutku podpisa vsake posojilne pogodbe, s pri<t
kom določb iz priloge.
j
i
poročevalk

4. člen

12. člen

'• Zneske, ki se črpajo vsako leto je treba razdeliti kolikor
Mogoče
enakomerno skozi celotno obdobje uporabe tega
3r
otokola. Vendar pa je lahko znesek v začetnem obdobju
■Uporabe sorazmerno višji, seveda v razumnih okvirih.

Slovenija prevzema obveznost, da bo v času trajanja posojil,
odobrenih s tem protokolom, dala dolžnikom - koristnikom
oziroma garantom posojil na razpolago devize, potrebne za
odplačevanje obresti, provizij in drugih stroškov in za odplačilo glavnice.

- Morebitni ostanek, neizčrpan do izteka obdobja, navedetoga v 2. členu, se uporablja, dokler se ne izčrpa. V tem
>rimeru se ostanek uporablja pod enakimi pogoji kot jih
Predvideva ta protokol.

13. člen
Rezultati finančnega sodelovanja so lahko predmet odravnave v okviru sveta za sodelovanje.

5. člen

14. člen

"inančna udeležba Banke za realizacijo projektov ima lahko
>bliko sofinanciranja, pri katerem bi zlasti sodelovale slovenje banke ter kreditne ustanove Slovenije, držav članic ali
'etjih držav, ali pa mednarodne finančne organizacije.

Eno leto pred iztekom veljavnosti tega protokola pogodbenici
proučita možnosti na področju finančnega sodelovanja za
morebitno novo obdobje.
15. člen

6. člen

1. Priloga je sestavni del tega protokola.

- 'odjetja ustanovljena v skladu s slovensko zakonodajo z ali
{>rez tuje udeležbe, so upravičena do enakih pogojev financiranja, kot so predvideni v okviru finančnega sodelovanja.

2. Ta protokol je sestavni del Sporazuma o sodelovanju med
Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo,
podpisanega v Luksemburgu, dne 5 aprila 1993,

7. člen

16. člen

'a izvrševanje, upravljanje in potek izvajanja, ki je predmet
inanciranja v okviru finančnega sodelovanja med Skupnostjo
" Slovenijo, so odgovorni koristniki iz prvega odstavka 3.
tlena.
g tanka zagotavlja, da se krediti uporabljajo v skladu z name(thom in v najugodnejših gospodarskih pogojih.
8. član
Jdeležba pri razpisih in javnih natečajih za pridobitev poslov
rn pogodb, ki bi jih lahko financirali, je svobodna, pod enakimi
e*ogoji za vse fizične in pravne osebe s področja uporabe
u >ogodbe, s katero je bula ustanovljena Evropska gospodarja skupnost in za vse fizične in pravne osebe iz Slovenije,
ih 'ravne osebe, ustanovljene v skladu z zakonodajo kake
ilflržave članice Skupnosti ali Slovenije, morajo imeti registrian sedež, centralno upravo ali matično ustanovo na ozemlju,jer je v veljavi pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske
cikupnosti ali v Sloveniji; toda, če imajo le registriran sedež na
igoraj omenjenem ozemlju ali v Sloveniji, mora njihova dejavnost biti dejansko in kontinuirano povezana z gospodarstvom
Omenjenih področij ali Slovenije.
9. člen
oplovenija omogoča, da so posli in pogodbe, sklenjeni za
ealizacijo projektov in dejavnosti, ki jih financira Skupnost,
leležni davčnega in carinskega režima, ki ni manj ugoden od
vi istega, ki se uporablja za države ali mednarodne organizacije
ivta razvoj z največjimi ugodnostmi.
10. člen
lovenija bo ukrenila vse potrebno, da bodo obresti in vsi
rugi zneski dolgovani Banki iz naslova posojil, odobrenih na
i»«melju finančnega sodelovanja, oproščeni vseh davkov ali
ržavnih ali lokalnih dajptev.
11. člen
,'fce je posojilo dodeljeno koristniku, ki ni Slovenija, Banka
Odobritev posojila pogojuje z jamstvom Slovenije ali z drugimi
Radostnimi jamstvi.
ročevalec

1. Ta protokol se mora odobriti v skladu s postopki pogodbe
nic, ki se bosta o zaključku potrebnih postopkov v ta namen
medsebojno obvestili.
2. Ta protokol začne veljati prvega dne drugega meseca, ki
sledi datumu obvestil, predvidenih v prvem odstavku.
17. člen
Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, danskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem in slovenskem jeziku, pri
čemer so vsa besedila enako verodostojna.
V DOKAZ TEGA so pooblaščenci podpisali ta protokol.
V Luksemburgu, petega aprila, 1993
Za Svet Evropskih skupnosti
Niels Helveg Petersen I. r.
Leon Brittan I. r.

Za Republiko Slovenijo
Janez Drnovšek I. r.
Lojze Peterle I. r.

PRILOGA v zvezi z 2. členom
1. Skupnost lahko pod spodaj omenjenimi pogoji iz svojih
proračunskih sredstev dodelo znesek 20 milijonov ecujev
v obliki nepovratne pomoči, z namenom, da za dve odstotni
točki beneficira posojila Banke sledeči prometni infrastrukturi:
- cestni odseki:
- odsek od karavanškega predora (avstrijska meja) do Bregane preko Ljubljane in Novega mesta
- odsek jugo-zahod/severo-vzhod od italijanske meje do
Šentilja (avstrijska meja) preko Postojne, Ljubljane, Celja in
Maribora ter do Lendave (madžarska meja) preko Slovenske
Bistrice, Ptuja, Ormoža in Ljutomera
- odsek od Maribora do Ptuja in Maclja
- železniški odseki:
- od Jesenic (avstrijska meja) do Dobove z odcepom do
Sežane (italijanska meja)
- od Ljubljane do Maribora preko Zidanega mosta in Celja. t
V primeru, da Slovenija želi nameniti del sredstev posojila
Banke za financiranje drugih prometnih infrastruktur kot so
zgoraj omenjene, ta posojila ne bodo imela možnosti za
uživanje bonifikacije.
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2 Dodelitev te pomoči in iz tega izhajajoče bonifikacije obresti je pogojena s tem, da Skupnost in Slovenija skleneta
obojestransko zadovoljiv sporazum za področje prometa; ta
dodelitev je izjemna in ne more predstavljati precedenčnega
primera na področju finančnega sodelovanja med Skupnostjo
in Slovenijo.
OPOMBA: Sledi tekst protokola v francoskem jeziku

3. člen
Za izvajanje protokola skrbi Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem lil r
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
1.
V okviru sodelovanja med Evropsko gospodarsko skupnostjo
in Republiko Slovenijo, je Vlada Republike Slovenije sklenila
z Evropsko skupnostjo trgovinski sporazum, sporazum o tranzitu ter finančni protokol, ki so bili podpisani 5. aprila v Luksemburgu. Sklenitev sporazumov ter finančnega protokola bo
prispevalo h gospodarskemu razvoju Slovenije in pospešilo
krepitev odnosov med Skupnostjo in Slovenijo.
2.
Finančni protokol temelji na sklenjenem sporazumu o tranzitu s ciljem, da bo Evropska skupnost finančno podprla
gradnjo potrebne prometne infrastrukture v Sloveniji. Ta
finančna pomoč bo v obliki posojil Evropske Investicijske
Banke ter v drugih oblikah financiran/a, ki lahko zagotovijo
dodatna finančna sredstva mednarodnih finančnih ustanov,
zasebnih vlagateljev ter Evropske Skupnosti.
Finančni protokol med Evropsko Skupnostjo in Republiko
Slovenijo ne obravnava vprašanj zvezanih z izkoriščenimi in
neizkoriščenimi krediti iz prejšnjih finančnih protokolov med
bivšo Jugoslavijo in Evropsko Skupnostjo, temveč izhaja iz
prizadevanj Slovenije, da le ta nadaljuje finančno sodelovanje
z Evropsko skupnostjo pri financiranju projektov, ki so skupnega interesa za Skupnost in za Slovenijo.
3.
V okviru finančnega protokola je predvideno, da Evropska
Skupnost prosi Evropsko Investicijsko Banko, da Sloveniji
nameni v obliki posojil 500 milijonov ecujev za financiranje
prometne infrastrukture ob upoštevanju prednostne cestne in
železniške osi Vzhod - Zahod, torej povezavi Koper-Ljubljana-Madžarska meja, ki jo je kot prioriteto sprejela tudi Vlada
Republike Slovenije.
Posojilo bi se lahko angažiralo v obdobju, ki poteče 31. 12.
1997, Skupnost pa bo pod pogoji, da bo Slovenija sredstva
porabila za financiranje zgoraj omenjene osi, iz svojih proračunskih sredstev angažirala 20 milijonov ecujev nepovratne
pomoči Sloveniji, kar pomeni da bo s temi sredstvi beneficirala obrestno mero posojila.
Slovenija prevzema obveznost, da bo v okviru posojilne
pogodbe nastopala kot garant, da bo v času trajanja posojil
zagotavljala koristnikom posojila devize, potrebne za odpla-

čevanje obresti, provizij in za odplačilo glavnice ter da
v času črpanja kredita zagotavljala lastna sredstva v okv
republiškega proračuna.
4.
Za posamična posojila iz Protokola se bodo sklepale poset
posojilne pogodbe z EIB. Obrestna mera za vsa ta posojila
bodo uporabljena skladno z nameni Protokola, je benef
rana in so za te beneficije po Protokolu predvidena doda
sredstva v višini 20 milijonov ecujev.

V kolikor bodo odobrena sredstva v predvidenem roku izl
riščena, se lahko Republika Slovenija pogaja za možni^
koriščenja nadaljnjih 100 milijonov ecujev posojil.
Finančni protokol je osnova za sklenitev mednarodne po ^
štvene in posojilne pogodbe Republike Slovenije z Evropi g|
Investicijsko Banko, poroštvena in posojilna pogodba
njena ratifikacija pa osnova za efektivnost kreditne pogodi
6.

Finančni protokol se mora odobriti po posebnih postop^
pogodbenic, ki se o izpolnitvi potrebnih postopkov medW
bojno obvestita.
^
di
Protokol začne veljati prvega dne drugega meseca, ki slfl*
datumu obvestil, predvidenih v prvem odstavku.
9ii

Finančni protokol skladno s členom 63 /2 Zakona o zunar
zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. S® »Ir
ratifikacija Protokola ne zahteva sprejetja novih ali sp' >
membe veljavnih predpisov.
-g
|P
Finančni protokol sklenjen z Evropsko skupnostjo, bo osndp
za sklenitev posameznih poroštvenih in posojilnih pogi
med Republiko Slovenijo in Evropsko Investicijsko Bani
Sredstva pridobljena na osnovi posojilne pogodbe se bo
uporabljala in vračala v skladu s pogodbo. Vračilo posodi
bodo zagotavljali končni koristniki posojila, domača komi
nenta pa se bo zagotavljala v proračunu Republike Slovenj
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO
SLOVENIJO NA ENI STRANI TER DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE
Skupnosti za premog in jeklo in evropsko skupnostjo za
f REMOG IN JEKLO NA DRUGI STRANI S SKLEPNIM AKTOM - EPA 298
Vlada Repubike Slovenije je na 35. seji dne 9/7-1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO NA ENI STRANI TER DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE SKUPNOSTI ZA PREMOG
IN JEKLO IN EVROPSKO SKUPNOSTJO ZA PREMOG IN
JEKLO NA DRUGI STRANI S SKLEPNIM AKTOM,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266., 267. in ob smiselni uporabi
314. člena poslovnika SkupSčine Republike Slovenije, 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije ter drugega odstavka 63. člena zakona o zuna-

njih zadevah za sejo Državnega zbora Republike Slovenije
27. julija 1993.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije
sodelovala:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in
razvoj.
Prilogi 1 in 2 boste prejeli naknadno.

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo na eni strani
c£er državami članicami Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropsko
Skupnostjo za premog in jeklo na drugi strani s sklepnim aktom
i
1. člen
o/Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo na eni
d(8trani ter državami članicami Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za pemog in jeklo na
drugi strani, s Sklepnim aktom, podpisan v Luksemburgu
i/^ne 5. aprila 1993 v angleškem, danskem, francoskem,
jrškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, slovenskem in španskem jeziku.
2. člen
Sporazum s Sklepnim aktom se v izvirniku v slovenskem in
'racoskem* jeziku glasi:
'Besedila v ostalih jezikih ter izvirno besedilo podpisnih strani
Sporazuma so na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve
Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije
'^PORAZUM MED DRŽAVAMI ČLANICAMI
^Evropske skupnosti za premog in jeklo
IN EVROPSKO SKUPNOSTJO ZA PREMOG IN
opeklo na eni strani ter republiko
"Slovenijo na drugi strani
KRALJEVINA BELGIJA,
Kraljevina danska,
fcVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,
Republika grčija,
Kraljevina Španija,
Republika francija,
Uska,
Republika italija,
"ELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,
kraljevina nizozemska,
Republika portugalska,
I ročevalec
7?°

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE
IRSKE,
države članice Evropske skupnosti za premog in jeklo,
in EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO
na eni strani,
REPUBLIKA SLOVENIJA
na drugi Stranj
UPOŠTEVAJOČ, da Evropska gospodarska skupnost in Republika Slovenija sklepata sporazum o sodelovanju v zvezi
s področji, ki spadajo pod to skupnost;
Z ENAKIMI CILJI in z željo, da najdejo za področje, ki spada
pod Evropsko skupnost za premog in jeklo podobne rešitve,
STA SE ODLOČILI pri izpolnjevanju teh ciljev in upoštevajoč
dejstvo, da nobenega določila tega sporazuma ni mogoče
razlagati na tak način, da eno od pogodbenic oprošča
obveznosti, ki jih ji nalagajo drugi mednarodni sporazumi,
DA SKLENETA TA SPORAZUM:
l.člen
Spoštovanje demokratičnih načel in človekovih pravic, kot jih
določata Helsinška sklepna listina in Pariška listina za novo
Evropo daje spodbudo notranji in mednarodni politiki Skupnosti in Slovenije in predstavlja bistven element tega sporazuma.
Ta sporazum se nanaša na proizvode, ki spadajo pod Evropsko skupnost za premog in jeklo in se navedeni v prilogi 1.
Prvi del
Trgovinska menjava
2. člen
Na področju trgovine je namen tega sporazuma izboljšati
menjavo med pogodbenicama, upoštevajoč raven njunega
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razvoja in potrebo, da se zagotovi boljše ravnovesje medsebojne trgovinske menjave in tako izboljšajo pogoji za dostop
slovenskih proizvodov na trg Skupnosti.
3. člen
1. Ob pridružku posebnih določb, predvidenih v drugem
odstavku, se proizvodi po poreklu iz Slovenije uvažajo v Skupnost brez količinskih omejitev in brez ukrepov z enakovrednim učinkom ter ob oprostitvi carin in taks z enakovrednim
učinkom.

Splošne in končne določbe
8. člen
1. Ustanovi se mešani odbor, zadolžen za izvrševanje tel
sporazuma in zagotavljanje njegovega ustreznega izvajanj
V ta namen oblikuje priporočila. V primerih, ki so določ#
v tem sporazumu, sprejema odločitve.
Sprejete odločitve so obvezne za pogodbenici, ki sta doli
po njunih lastnih pravilih ukreniti vse potrebno za njiho*
izvajanje.

2. Za proizvode po poreklu iz Slovenije, navedene v prilogi 2.
Skupnost uvaja uvozni tarifni režim po pogojih in v mejah
omejitev, ki jih določa letno.

2. Za ustrezno izvrševanje tega sporazuma si pogodbeni
izmenjujeta informacije in se na zahtevo ene od njiju tu
posvetujeta v okviru mešanega odbora.

3. Za nekatere proizvode, ki jih šteje za občutljive, si Skupnost
pridržuje pravico, da se obrne na mešani odbor, z namenom,
da bi določil posebne pogoje, potrebne za njihov dostop na
njen trg. Mešani odbor določi omenjene pogoje najpozneje
v treh mesecih, šteto od dneva sporočila. Če mešani odbor
o tem ne odloči v omenjenem roku, lahko Skupnost sprejme
potrebne ukrepe, ki pa ne smejo prekoračiti obsega ukrepov,
ki bi za te proizvode izhajali iz drugega odstavka in pod
pogoji, ki so v njem določeni.

3. Mešani odbor sprejme svoj poslovnik.

Za izvajanje določb iz prve alineje pogodbenici redno izmenjujeta informacije v okviru mešanega odbora pred morebitno
določitvijo posebnih pogojev za dostop omenjenih proizvodov na trg pogodbenic. Taka izmenjava informacij se nanaša
zlasti na trgovinske tokove ter srednjeročne in dolgoročne
napovedi proizvodnje in izvoza.
Mešani odbor v rednih presledkih obravnava ukrepe, sprejete
na podlagi prve alineje, da bi preveril njihovo usklajenost
s cilji sporazuma.
4. člen
19. do 34. člen sporazuma o sodelovanju med Evropsko
gospodarsko skupnostjo in Republiko Slovenijo se mutatis
mutandis nanašajo tudi na ta sporazum.

9. člen
1. Mešani odbor sestavljajo predstavniki pogodbenic.
2. Mešani odbor odloča na podlagi skupnega dogovora.
10. člen
1. Mešanemu odboru predseduje izmenično vsaka pogodb
niča pod pogoji, določenimi v poslovniku.
2. Mešani odbor se sestaja najmanj enkrat letno na pobu'
svojega predsednika, da bi pregledal splošno uresničevan
tega sporazuma
Poleg tega se sestane vsakokrat, ko to narekuje kakšf
izjemna potreba, na zahtevo ene od pogodbenic pod pogo
določenimi v poslovniku.
3. Mešani odbor lahko odloči o ustanovitvi katerekoli druj
delovne skupine, ki mu lahko pomaga pri izvrševanju njegi
vih nalog.
11. člen

5. člen
Določbe, ki opredeljujejo pravila o poreklu za izvajanje sporazuma o sodelovanju, se prav tako nanašajo na ta sporazum.

Členi 35 do 37 in 43 do 47 sporazuma o sodelovanju >
mutatis mutandis uporabljajo tudi za ta sporazum.
12. člen

6. člen
1. Če bi ponudbe slovenskih gospodarskih subjektov lahko
škodovale delovanju skupnega trga in če se takšna škoda
lahko pripiše razliki konkurenčnih pogojev na področju cen,
lahko druga pogodbenica ukrene vse potrebno pod pogoji in
v skladu s postopki, predvidenimi v drugem odstavku.
2. Pogodbenici posredujeta mešanemu odboru vse koristne
informacije in mu nudita potrebno pomoč pri pregledu
zadeve in v primeru, če je to potrebno, tudi pri sprejemu
ustreznih ukrepov.
Če Slovenija ne preneha s prakso v roku, ki ga je določil
mešani odbor ali če ni soglasja v okviru le-tega v roku enega
meseca od dneva, ko mu je bila zadeva posredovana, lahko
druga pogodbenica sprejme potrebne zaščitne ukrepe, da se
izogne škodi v delovanju skupnega trga, oz. da jo zaustavi;
predvsem lahko umakne tarifne koncesije.
7. člen
Ta sporazum ne spremeni določil Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti za premog in jeklo, niti pooblastil in
pristojnosti, ki izhajajo iz določil te pogodbe.
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Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, na kateri' ;
se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti ti1 ,
premog in jeklo in pod pogoji, predvidenimi v omenjef |
pogodbi ter na ozemlju Republike Slovenije na drugi strani
13. člen
Priloge kot tudi izjave, ki izhajajo iz Sklepnega akta,
sestavni del tega sporazuma.
14. člen
Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z obvestilom
izdanim šest mesecev pred tem.
Pogodbenici si pridržujeta pravico, da začasno ustavita upe
rabo tega sporazuma v celoti ali delno, in to s takojšnj
veljavnostjo, v primeru, da so resno kršena bistvena določil
tega sporazuma.
15. člen
Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, dan1
skem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozerfl*
skem, portugalskem, španskem in slovenskem jeziku, vst
besedila so enako verodostojna.
poročevalk

16. člen
Ta sporazum pogodbenici odobrita v skladu z njunimi postopki.
Ta sporazum prične veljati prvi dan drugega meseca od
dneva, ko sta se pogodbenici medsebojno obvestili, da sta
končali postopke, navedene v prvi alineji.

VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG,
KRALJEVINE NIZOZEMSKE,
REPUBLIKE PORTUGALSKE,
ZDRUŽENEGA KRALJEVSTVA
SEVERNE IRSKE,

VELIKE

BRITANIJE

IN

držav članic Evropske Skupnosti za premog in jeklo
V Luksemburgu, petega aprila, 1993

in EVROPSKE SKUPNOSTI ZA PREMOG IN JEKLO

Za Kraljevino Belgijo
Willy Klaes I. r.

ter na eni strani,

Za Kraljevino Dansko
Niels Helveg Petersen I, r.
Za Zvezno republiko Nemčijo
Klaus Kinkel I. r.
Za Republiko Grčijo
Michel Papaconstantinou I. r.
Za Kraljevino Španijo
Javier Šolana I. r.
Za Republiko Francijo
Alain Juppe I. r.
Za Irsko
Dick Spring I. r.
Za Republiko Italijo
Emilio Colombo I. r.
Za Veliko vojvodstvo Luksemburg
Jacques Poos I. r.

REPUBLIKE SLOVENIJE
na drugi strani,
ki so se sestali v LUKSEMBURGU, dne 5. aprila 1993,
da bi podpisali sporazum med državami članicami Evropske
skupnosti za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za
premog in jeklo na eni strani ter Republiko Slovenijo na drugi
strani,
so ob podpisu tega sporazuma
- sprejeli naslednje izjave, ki so priložene temu zaključnemu
aktu:
1. Izjava v zvezi z razpolago pojma »pogodbenic,« ki nastopajo v sporazumu,
2. Izjava pogodbenic v zvezi s 3. členom sporazuma.
1. Izjava v zvezi z razlago pojma »pogodbenic,«
ki nastopajo v sporazumu

Za Združeno kraljestvo Velike Britanije
in Severne Irske
Tristan Garel Jones I. r.

Evropska skupnost za premog in jeklo in njene države članice
na eni strani ter Republika Slovenija na drugi strani se strinjajo, da bodo razlagale sporazum v tem smislu, da izraz
»pogodbenice,« ki se pojavlja v tem sporazumu, vključuje na
eni strani Skupnost in njene države članice ali bodisi samo
države članice, bodisi samo Skupnost, in na drugi strani
Republiko Slovenijo. O pomenu tega izraza v vsakem posameznem primeru se bo sklepalo iz zadevnih določil sporazuma, kakor tudi iz ustreznih določil pogodbe, s katero je bila
ustanovljena Evropska skupnost za premog in jeklo.

Za Evropsko skupnost za premog in jeklo
Leon Brittan I. r.

2. Izjava pogodbenic v zvezi s 3. členom
sporazuma

Za Republiko Slovenijo
Janez Drnovšek I. r.
Lojze Peterle I. r.

Plafoni, omenjeni v 3. členu sporazuma, se uporabljajo
v celoti za republike, ki so izšle iz nekdanje Socialistične
federativne republike Jugoslavije.

Za Republiko Nizozemsko
P. Kooijmans I. r.
Za Republiko Portugalsko
Vitor Martins I. r.

OPOMBA: Sledita prilogi 1 in 2
SKLEPNI AKT
Pooblaščenci:
KRALJEVINE BELGIJE,
KRALJEVINE DANSKE,
ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,
REPUBLIKE GRČIJE,
KRALJEVINE ŠPANIJE.
REPUBLIKE FRANCIJE,
IRSKE,
REPUBLIKE ITALIJE,
'' poročevalec

Režim uvoza, ki velja za proizvode po poreklu iz Slovenije,
omenjene v 3. členu sporazuma, ne more biti v celoti manj
ugoden kot tisti, ki je veljal v letu 1992 na podlagi sklepa 92/
150/ESPJ predstavnikov držav članic, ki so se sestali v okviru
Sveta 3. februarja 1992.
Države članice Evropske skupnosti za premog in jeklo in
Evropska skupnost za premog in jeklo si pridružujejo pravico
predlagati Sloveniji, da za proizvode iz priloge 2 tega sporazuma nadomesti avtonomni režim, predviden v 3. členu sporazuma, s pogodbenim režimom, pri čemer ji bodo za vzor
služile določbe, predvidene za to zadevo v sporazumu med
državami članicami Evropske skupnosti za premog in jeklo na
eni strani ter nekdanjo Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo na drugi strani.
Slovenija to jemlje na znanje in Izraža svojo željo, da bi ta
pogajanja čimprej pričeli.
V Luksemburgu, petega aprila, 1993
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Za Kraljevino Belgijo
Willy Klaes l.r.

Za Republiko Portugalsko
Vitor Martins l.r.

Za Kraljevino Dansko
Niels Helveg Petersen l.r.

Za Združeno kraljestvo Velike Britanije
in Severne Irske
Tristan Garel Jones l.r.

Za Zvezno republiko Nemčijo
Klaus Kinkel l.r.
Za Republiko Grčijo
Michel Pepaconstantinou l.r.
Za Kraljevino Španijo
Javier Solana l.r.
Za Republiko Francijo
Alain Juppe l.r.

Za Evropsko skupnost za premog in jeklo
Leon Brittan l.r.
Za Republiko Slovenijo
Janez Drnovšek l.r.
Lojze Peterle l.r.
OPOMBA: sledi tekst sporazuma In sklepnega akta v francoskem jeziku

Za Irsko
Dick Spring l.r.
Za Republiko Italijo
Emilio Colombo l.r.
Za Veliko vojvodstvo Luksemburg
Jacques Poos l.r.
Za Republiko Nizozemsko
P. Kooijmans l.r.

3. člen
Za izvajanje sporazuma, s Sklepnim aktom skrbi Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
I. Republika Slovenija in države članice Evropske skupnosti
II. Določbe, ki določajo trgovinsko menjavo med stranmi so
smiselno enake določbam iz Sporazuma o sodelovanju med
za premog in jeklo ter Evropska skupnost za premog in jeklo
RS in EGS. Sporazumu je priložena tudi posebna izjava,
so 5. aprila 1993 podpisali gospodarski sporazum.
v kateri je navedeno, da se bo režim, ki še velja za vse
kooperativne republike nekdanje Jugoslavije zamenjal
Sporazum temelji na dejstvu, da Evropska gospodarska skups pogodbenim s Slovenijo (plafoni).
nost in Republika Slovenija sklepata sporazum o sodelovanju,
tako da ta sporazum na podobnih načelih ureja področje, ki
Za izvajanje sporazuma je pristojen Mešani odbor.
delovno sodi pod Evropsko skupnost za premog in jeklo.
Sporazum se nanaša na trgovino s proizvodi, ki so v okviru
ESPJ in so navedeni v prilogi I. Proizvodi po poreklu iz
Slovenije se načeloma uvažajo v Skupnost brez količinskih
omejitev in brez ukrepov z enakovrednim učinkom ter ob
oprostitvi carin in taks z enakovrednim učinkom. Za proizvode navedene v prilogi II Skupnost uvaja uvozni tarifni režim
po pogojih in v mejah omejitev, ki jih določa letno. Za zadnje
tako veljajo letno določeni plafoni, izraženi v tonah, ki
v bistvenem pokrivajo vse ključne proizvode, ki jih članice ES
na tem področju uvažajo. Do doseženega plafona slovenski
proizvodi uživajo brezcarinski tretman.
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III. Ta sporazum morata pogodbenici odobriti v skladu z njunimi postopki. Sporazum začne veljati prvi dan drugega
meseca od dneva, ko sta se pogodbenici medsebojno obvestili, da sta opravili potrebno proceduro.
Ratifikacija ne bo zahtevala izdaje novih oziroma spremembe
veljavnih predpisov.
Za izvajanje sporazuma bo treba zagotoviti finančna sredstva
za pokritje stroškov za delo slovenskega dela Mešanega odbora.
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